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 PŘEHLED ZNÁMEK VYDANÝCH K HRÁM XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU 2008  (I. ČÁST) 
 
1. Afghánistán   - 2 aršíky se 2 známkami, (50; 100; 50; 100 Afs), vzpírání, cyklistika; sportovní 

gymnastika - kladina a kruhy; jezdectví, lukostřelba; pozemní hokej, šerm 
 

2. Alandy    - 9.5.2008, 1 zn. trojúhelníkového tvaru (bez uvedené nominální hodnoty),  
stylizované olympijské kruhy  

 

3. Albánie   - 4 známky (20; 30; 40; 50 lek); piktogramy kopaná, vodní pólo, lehká atletika,  
cyklistiky 
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4. Alžírsko   - 23.7.2008, 2 známky (15; 15 DA); šerm, zápas 
 

5. Andorra (franc.)  - 23.6.2008, Aršík se 4 známkami (4 x 0,55 €), piktogramy vodní slalom, lehká   
                            atletika, plavání, zápas 
 

6. Andorra (špan.)    - 16.6.2008, 1 známka (0,60 €); emblém olympijských her 2008 
 

7. Angola   - 10.3.2008, 4 známky (4 x 30 Kz); piktogramy basketbal,  
házená, lehká atletika, kanoistika 

 

 
 

 
 

8. Antigua a Barbura - Historie olympijských her, Athény 1896, aršík se 4 známkami (4 x 1,40 $); Pierre  
de Coubertin, olympijský plakát, Spiridon Louis (Řecko) - olympijský vítěz 
v maratónu, Paul Masson (Francie) - olympijský vítěz v cyklistice 

 

9. Argentina   - 29.3.2008, 4 známky (50; 50 c; 1; 4 $), horská cyklistika, taekwondo, basketbal,  
        skok o tyči    

- 2.8.2008, příležitostná dopisnice, čínský drak 
- 2.8.2008, Světová filatelistická výstava v Pekingu, aršík (4 $), čínské motivy 
 

10. Arménie   - 11.6.2008, 1 známka (350 D), čínský drak 
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11. Aruba   - 4 známky (50; 75; 100; 125 ct), běh, synchronizované plavání, sportovní  
      gymnastika - cvičení na kruzích, džudo  
 

12. Austrálie   - 24.6.2008, 1 známka (50 c), olympijské kruhy, vlajka Austrálie, čínský drak 
- 1.8.2008, 3 známky (50 c; 1,30; 1.35 $), basketbal, cyklistika, moderní 
gymnastika 
-  11.-24.8.2008, 14 známek (hodnoty 50 c), zlatí medailisté Autrálie - Stephanie 
Rice, plavání, ženy, 400 m polohový závod; Lisbeth Trickett, plavání, ženy, 100 m 
motýlek; Leisel Jones, plavání, ženy, 100 m prsa; Stephanie Rice, plavání, ženy, 
200 m polohový závod; plavání, ženy 4x200 m volný způsob; Drew Ginn a Duncan 
Free, veslování, muži, dvojka; David Crawshay a Scott Grennan, veslování, muži, 
párová dvojka; plavání, ženy 4x100 m polohový závod; Emma Snowsill, triatlon, 
ženy; Malcolm Page a Nathan Wilmot, jachting, muži, třída 470; Tessa Parkinson a 
Elise Rechichi, jachting, ženy, třída 470; Ken Wallace, rychlostní kanoistika, muži, 
500 m kajak; Steven Hooker, lehká atletika, muži, skok o tyči; Matthew Mitcham, 
skoky do vody, muži, 10 m věž 
- příležitostný aerogram, na natištěné známce motiv čínského draka      

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (pokračování příště)                                                                                      -jpb- 
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Z HISTORIE ITALSKÉHO FOTBALU (6)  
 
     Sedmdesátá léta začala pro italský fotbal nadějně. Navázal na úspěch Gianny 
Rivery, který dostal v roce 1969 jako první rodilý Ital Zlatý míč pro nejlepšího hráče 
Evropy (v roce 1961 získal pro Itálii Zlatý míč Omar Sivori, ale ten byl původem 
z Argentiny). Itálie se přesvědčivě kvalifikovala na MS 1970 v Mexiku. Zápasy o 
postup ze skupiny odstartovala Itálie se Švédskem vítězstvím 1:0 a byl to jediný gól, 
který Italové ve skupině dali. V dalších zápasech remizovali s mužstvem Uruguaye a 

překvapivě i s Izraelem, shodně 0:0. Ve 
čtvrtfinále rozstříleli domácí Mexiko 4:1. Semifinále mezi Itálií a SSSR 
bylo předčasným finále. Ve fantastickém utkání squadra azzurra zvítězila 
po prodloužení 4:3. Finále MS 1970 na slavném Aztéckém stadiónu bylo 
už nad síly Italů. Podlehli Brazílii 1:4. Stříbrné medaile za 2. místo byly 
dalším velkým úspěchem italského fotbalu.  
     První větší nezdar přišel na ME 1972, kde byla Itálie vyřazena ve 
čtvrtfinále Belgií. Slabou útěchou bylo vítězství AC Milán nad Leeds United ve finále Poháru UEFA 1973. 
V následujícím roce si AC Milán finále Poháru UEFA ještě zopakoval a šokoval celý fotbalový svět prohrou 
s průměrným FC Magdeburg z NDR 0:2! Na MS 1974 v Německu se hrálo poprvé o novou trofej - Světový pohár. 
Itálie patřila k velkým favoritům na jeho získání. O to horší bylo procitnutí ze sna. Po prohře s Polskem 1:2, remíze 
s Argentinou 1:1 a výhře nad slabým týmem Haiti 3:1, následoval hořký odlet domů. A slabší chvíle italské kopané 

pokračovaly dál. V nepovedené kvalifikaci pro ME 1976 nestačila Itálie na postupující Holandsko a Polsko. Po AC 
Milán uspěl ve finále Poháru UEFA také Juventus Turin, který Pohár získal díky brance vstřelené na hřišti 
španělského týmu Athletic Bilbao po výsledcích 1:0 a 1:2.  
     Velmi úspěšně vstoupila Itálie do bojů na MS 1978 v Argentině. Dominovala ve své skupině a šla od vítězství 
k vítězství - Argentina 1:0, Francie 2:1, Maďarsko 3:1. V semifinálové skupině A skončili Italové na druhém místě 
(SRN 0:0, Nizozemsko 1:2, Rakousko 1:0). Jediná prohra odsoudila Italy po dobrých výkonech jen k boji o třetí 
místo s Brazílií. V zápase ostrém jako břitva vedla Itálie brankou Causia, ale vedení neudržela a po prohře 1:2 
skončila na 4. místě.  
(pokračování příště)                   Stanislav Kamenický  
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LETEM SPORTOVNĚ FILATELISTICKÝM SVĚTEM: 
 

EURO 2008     K ME v kopané 2008 vydala příležitostné známky celá řada evropských zemí: Albánie, 
Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Moldavsko či Lichtenštejnsko.   
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INTER MILÁN     4. července vydala Italská pošta tradiční příležitostnou známku na 
počest nového fotbalového mistra Série 
A. Z titulu se radovali fotbalisté Interu 
Milán, kteří v tomto roce oslavili také 100 
trvání svého klubu a mistrovský titul byl 
tím nejkrásnějším dárkem. Fotbalový 
klub Internazionale Milano vznikl 9. 
března 1908 v restauraci „Orologio“. Na 
klubové výročí si vzpomněli v San 
Marinu,  kde  tamní  pošta  vydala  26. 2. 

                                                                           2008 příležitostnou známku.   

100 LET NĚMECKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU     10. dubna 2008 vydala Německá pošta příležitostnou 
známku k 100. výročí od prvního 
zápasu německého národního 
týmu. Na známce je dobový plakát, 
který zve na mezinárodní zápas 
nejlepších jedenácti hráčů 
Německa proti jedenácti nejlepším 
hráčům Švýcarska v sobotu 5. 
dubna 1908. Začátek ve 3 hodiny. 
Jen pro úplnost, hrálo se v Basileji 
a Švýcaři zvítězili 5:3.   

 

 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V SILNIČNÍ CYKLISTICE     se v letošním roce konalo již po pětasedmdesáté od 
22. do 28. září v italském Varese. Italská pošta vydala 22. září 2008 ke konání šampionátu příležitostnou známku. 
Ve stejný den vydala pošta San Marino k jubilejnímu MS dvě příležitostné známky.  

         
 

 
 
 

KRISTJAN PALUSALU     Estonská pošta 
připomněla 100. výročí narození legendárního 
zápasníka Kristjana Palusala vydáním příležitostné 
známky. Palusalu se narodil 10. března 1908 
v estonské vesničce Saulepi jako Kristjan 
Trossmann (příjmení Palusalu začal užívat od roku 

1935). Do historie olympijských her se zapsal ziskem dvou zlatých v Berlíně 1936, kde zvítězil v těžké váze 
v zápase řeckořímském i ve volném stylu. Je jedním z nejpopulárnějších sportovců Estonska. Zemřel v Tallinu 17. 
července 1987.  
 
SPORT GLORY      Bulharsko vydalo 19.12. 2007 sérii tří známek nazvanou Sportovní sláva. První dvě známky 
(0,10 a 0,30 Leva) jsou připomenutím úspěchů bulharských sportovkyň v roce 2007. Veslařka Rumjana Nejkovová 
se stala skifařskou evropskou šampiónkou. Zvítězila tehdy před naší Miroslavou Knapkovou. Nejkovová dokázala 
letos v Pekingu přetavit evropské 
zlato v zlato olympijské. Knapkové 
se nedařilo podle očekávání a 
skončila pátá. 
     Na druhé známce je mistryně 
světa v zápase Stanka Zlatevová, 
která v Guangzhou dokázala 
obhájit titul z roku 2006 ve volném 
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stylu ve váze do 72 kg. Pro pekingskou olympiádu byla velkou favoritkou, předpoklady naplňovala až do finále, kde 
však nestačila na domácí Wang Jiao a brala „pouze“ stříbro. 
     Třetí známka hodnoty 1,00 Leva je připomenutím světového rekordu ve skoku vysokém Stefky Kostadinové, 
který drží již 20 let a vytvořila ho výkonem 209 cm na MS v lehké atletice v Římě v roce 1987. Kostadinová je 
olympijskou vítězkou z Atlanty 1996 a ve své sbírce má ještě stříbro ze Seoulu 1988. Je dvounásobnou mistryní 
světa pod širým nebem (1987 a 1995) a pětinásobnou halovou mistryní světa.   
 
FÜR SPORT      Tradiční série Pro sport byla letos 
v Německu vydána 13.3.2008. Čtyři známky, čtyři 
sportovní podniky. Dvě známky jsou věnovány 
vrcholných sportovním akcím pořádaným letos 
v Německu. Na polním letišti v Lüsse se konalo ve 
dnech 2. - 16. 8. 2008 již 30. mistrovství světa 
v plachtění.     
Drážďany budou v listopadu (12.-25.) hostit 38. 
šachovou olympiádu. Šachová olympiáda je soutěž 
národních týmů, od roku 1927 se dvěma výjimkami 
organizovaná Mezinárodní šachovou federací FIDE. I 
když je FIDE členkou Mezinárodního olympijského 
výboru, nejde o součást běžných Olympijských her, 
ale o nezávislou sportovní soutěž. Soutěž se nyní 
pořádá každým druhým rokem a je organizována 
zvlášť pro mužské a ženské týmy, přičemž v mužských týmech se připouští i účast žen. Šachisté Československa 
dokázali zvítězit v roce 1924 v Paříži na první neoficiální šachové olympiádě a dále získali ještě dvě druhá místa v 
letech 1933, 1982 a v roce 1931 třetí místo, kdy šachovou olympiádu hostila jedinkrát v historii Praha.  
Nejúspěšnější zemí s osmnácti prvenstvími je Sovětský svaz. Nejlepší procentní úspěšnost na šachových 
olympiádách mají tři bývalí mistři světa Michail Tal (81,2%), Anatolij Karpov 
(80,1%) a Tigran Petrosjan (79,8%). Z našich šachistů má úctyhodnou bilanci 
legendární Salo Flohr, který na sedmi šachových olympiádách odehrál 82 partií 
z nichž 46 vyhrál, 28 remizoval a jen 8 prohrál (73,2% úspěšnost)!! 
     Další dvě známky série Pro sport připomínají dvě největší sportovní akce 
letošního roku. Mistrovství Evropy v kopané, které se konalo v Rakousku a 
Švýcarsku a Hry 29. olympiády v Pekingu. V německém filatelistickém časopise 
Postfrisch (dvouměsíčník), který se mi dostal do rukou na výstavě PRAGA 2008, 

mne zaujaly zveřejněné nerealizované návrhy 
známek. Pro zajímavost předkládám návrhy 
známek k Euru a olympiádě. Můžete porovnat a 
zřejmě budete souhlasit, že realizované návrhy 
jsou asi nejpovedenější.                     

 
 
THOMAS MORGENSTERN     Rakouská pošta vydala 
27. září 2008 příležitostnou známku, na které jsou 
připomenuty sportovní triumfy rakouského skokana na lyžích 
Thomase Morgensterna. Narodil se 30.10.1986 ve Spittalu a 
svými výkony dělá čest svému jménu „Ranní hvězda“, protože 
již nyní ve svých 22 letech je skokanskou legendou. Na 
přelomu roku 2002/2003 vyhrál Turné čtyř můstků, v roce 
2006 získal na ZOH v Turíně dvě zlaté na velkém můstku, 
vyhrál individuální závod i závod družstev a v uplynulé sezóně 
zvítězil i v celkovém hodnocení Světového poháru.     
                                                                                            -jpb-              
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Stručně na závěr 

1)                        2)                                      3) 
 

                                                                                                  .                                 4)                                5) 
                              
 
 
 

                             6)                                                                                 
 
 
 
 
 

                         9) 
                                                                                                       10) 

                         7)                           
                            8)                                                                                                
 
1) Monako - 16.5.2008 - 52. kongres Mezinár. krasobruslařské unie (ISU) 
2) Francie - 28.-29.7.2008 - Francouzský šampionát v silniční cyklistice 
3) Francie - 28.5.2008 - Finále francouzského šampionátu v ragby 
4,5) Uruguay - 22.7.2008 - 100 let mezinárodní plavecké federace (FINA) 
6,7) Austrálie - 29.7.2008 - 150 let australského fotbalu 
8,9) Lotyšsko - 23.5.2008 - Mistrovství Evropy v orientačním běhu                                                                          
10) Francouzská Polynésie - červenec 2008 - stolní tenis a vzpírání                                                                       11) 
11) Finsko - 5.9.2008 - Kimi Räikkönen mistr světa v F1 
 

 

Do  dnešního  čísla přispěli  členové: Stanislav Kamenický, Ivo Petr a Jaroslav Petrásek. 
 

Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od  V á s . 
    

 

       Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2008  
 
                                                                                

                                              

                                              OLYMPSPORT  
                                              zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
                                              odborné sekce České námětové společnosti SČF 
                                              adresa: P.O.Box 13, 282 23 Český Brod, tel. 321 622 389  
 

              MAIL: OLYMPSPORT@GMAIL.COM, HTTP://WEB.TELECOM.CZ/OLYMPSPORT/      
 
 

Předseda      Jaroslav PETRÁSEK, P.O.Box 13, 282 23 Český Brod 
Místopředseda     Ladislav JANOUŠEK, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
Sekretář      Václav DIVIŠ, Truhlářská 20, 110 00 Praha 1 
Pokladník      Bedřich POLÁK, d.t., P.O.Box 47, 150 21 Praha 5 
Redaktor      Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno  
Revizor účtu                            Jaroslav JELÍNEK, Javorová 608, 252 43 Průhonice 
  

Administrace časopisu          Jiří ČERMÁK, Novodvorská 94, 142 00 Praha 4 
Knihovník      Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky 
Kronikář      Andělín ADOLF, Na pláni 1265, 562 06 Ústí nad Orlicí  
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