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XXIX. OH PEKING 2008 – RAZÍTKA A KAŠETY III. 
 

     13.7.2005, 4 roky po přidělení 
pořádání OH 2008 Pekingu, byla na 
příležitostných strojových razítkách 
poprvé propagována olympijská 
sportoviště. 
   

   
     Další, dosud nepublikovaná, razítka s datem 12.11.2005, ze dne, kdy do zahájení Her XXIX. olympiády 
zbývalo 1000 dnů. Poslední tři reprodukce razítek jsou razítka prvního dne vydání k sérii s maskoty.  
 

 

 
 
     23.6.2006, datum vydání známky s emblémem OH 2008 hodnoty 80 fen, používané k vydávání speciálních 
známek, tzv. personal stamps. První speciální známka měla na kupónu stylizovaného oštěpaře (více viz Zpravodaj 
č.3/2006, str. 73) a podobný námět mají i tři razítka z tohoto dne. Na čtvrtém červeném strojovém razítku je motiv 
z čínského folklóru. 
 

 
     13.7.2006, uplynulo 5 let od přidělení Her XXIX. olympiády 2008 Pekingu. Toto výročí bylo připomenuto na 
příležitostných kašetech a razítkách. 
 

     8.8.2006, dva roky před zahájením 
olympiády v Pekingu, připravila Čínská 
pošta mimo první čtyřznámkové série se 
sportovními motivy pestrou škálu razítek a 
kašetů (několik již bylo uvedeno v minulém 
čísle Zpravodaje str. 66) 
.    
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Pokračování v příštím čísle                                                               -jpb- 
 
 
MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOPANÉ 2010,  JIHOARFICKÁ REPUBLIKA 
 

     Hostitelem mistrovství světa ve fotbale v roce 2010 bude Jihoafrická republika. Roz-
hodlo o tom v květnu 2004 hlasování výkonného výboru Mezinárodní fotbalové federace 
(FIFA) v Curychu, v němž JAR porazila Egypt a Maroko. 9.7.2006, v den finálového zápasu 
na MS v kopané 2006 v Německu, vydala Jihoafrická republika příležitostný aršík se znám-
kou, bez nominální hodnoty, určenou k frankování dopisů do zahraničí. Námětem známky 
je hyena stojící předníma nohama na míči. Stejný námět je také na razítku prvního dne 
vydání, které bylo používáno v Jo-
hannesburgu. 
     23.11.2007, dva dny před loso-
váním kvalifikačních skupin pro MS 
v kopané 2010 vydala Jihoaf-
rická republika další příleži-
tostný aršík se známkou, 
určenou k frankování dopisů 
do zahraničí malých rozměrů, 
bez konkrétní nominální hod-
noty. Námětem je fotbalový 
trávník, čtyři poletující fotbalové 
míče a ruce, symbolizující zřejmě 
fanoušky. Na razítku, které bylo 
používáno v den vydání v Mamelodi, 
je fotbalista v pozici před kopem do 
míče.  
     Naši reprezen-
tanti se v kvalifi-
kaci o postup 
na mistrovství 
světa 2010 v 
JAR opět utkají 
s výběry Slo-
venska a San 
Marina, které potkali 
již v nedávno skončené kvalifikaci na 
evropský šampionát. Jako další byly 
do skupiny č. 3 nalosovány repre-
zentace Polska, Severního Irska a 
Slovinska. Na mistrovství postoupí 
vítězové devíti kvalifikačních skupin 
a dalších nejlepších osm týmu bude 
bojovat o čtyři zbývající místa v ba-
ráži. 
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FC CHELSEA BEZ JOSÉ MOURINHA 
 
     Asi k nejpřekvapivějším fotbalovým zprávám v roce 2007 patřil rozchod portugalského trenéra José Mourinha 
s FC Chelsea, který měl za to inkasovat odstupné ve výši téměř miliardy korun.  
     José Mourinho, celým jménem José Mário dos Santos Mourinho Félix, se narodil 26. ledna 1963 v přístavním 
městě Setubal. Budoucí trenérský fenomén byl celkem průměrným fotbalistou. Začínal na místě středopolaře ve 
Viktorii Setubal, dále pak působil v bezvýznamných portugalských klubech Rio Ave (1982-83), Sesimbra (1983-84) 
a Comercio e Industria (1984-86). Trenérskou dráhu začínal jako kondiční trenér v menších klubech (1990-92). 
V letech 1992-97 byl tlumočníkem a asistentem anglického trenéra Bobbyho Robsona ve Sporting Lisabon, FC 
Porto a CR Barcelona. Poprvé jako hlavní trenér vedl Benfiku Lisabon (v roce 2000 jen na devět zápasů). Po 
krátké zastávce v klubu União de Leiria (2001-02, klub dovedl k jeho nejlepšímu ligovému výsledku, pátému místu) 
začala jeho trenérská hvězda strmě stoupat. Velké jméno si udělal v FC Porto v letech 2002-04, kde získal 2x 
mistrovský titul, 1x Portugalský pohár a v roce 2003 uznávaný pohár UEFA.  
     Tyto úspěchy zaujali majitele FC Chelsea, miliardáře Romana Abramoviče, který Mourinhovi nabídnul 
pohádkové angažmá. Zde se tento svérázný kouč zapsal nesmrtelně do análů Premier League, jako jedna 
z nejvýraznějších osobností této soutěže. Ani nejzarytější odpůrci nemohou Mourinhovi upřít zásluhy o anglický 
klubový fotbal. V Premier League vedl tým ve 120 zápasech, z toho 85x vítězně, 25x nerozhodně a pouze 10x 
odešel poražen. Během svého úspěšného působení v FC Chelsea (od 2.6.2004 do 20.9.2007) dosáhl vynikajících 
výsledků: 2x vítězství v Premier League (2005, 2006), 1x druhé místo (2007), zisk Anglického poháru (2007), 
vítězství v Ligovém poháru (2005, 2007), semifinalista Ligy mistrů (2005, 2007). V anketě Mezinárodní federace 
fotbalových historiků a statistiků (IFFHS) byl v roce 2005 vyhodnocen jako nejlepší klubový trenér světa.  

     Jeho slabší stránkou ale byla ješitnost, častokrát měl slovní přestřelky s trenérskými kolegy, např. s Arsénem 
Wengerem z Arsenalu, Alexem Fergusonem z Manchesteru a s celou řadou jiných trenérů. Spory s konkurenty na 
lavičce ustál, ale časem přibývající rozpory s ruským majitelem Romanem Abramovičem byly příčinou jeho pádu. 
První velký problém nastal, když si v roce 2006 majitel klubu přivedl na Stamford Bridge z AC Milán svého 

oblíbence Andreje Ševčenka, který se ale Mourinhovi moc nehodil do 
koncepce. Další příčinou odchodu byly roztržky s kapitánem mužstva Johnem 
Terrym a dalšími hráči. Abramovičovi se poslední dobou nelíbil také styl a hra 
mužstva a poslední kapkou byla domácí remíza v Lize mistrů s průměrným 
norským klubem Trondheim 1:1.    
     Z našeho pohledu můžeme k zásluhám José Mourinha zařadit to, že si do 
FC Chelsea přivedl v roce 2004 z francouzského Stade Rennes českého 
reprezentačního branákáře Petra Čecha, který se i jeho přičiněním vypracoval 
na jednoho z nejlepších světových brankářů. A tak po 39 měsících musel tento 
charismatický trenér nečekaně a hlavně předčasně v Chelsea končit, i když 
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měl smlouvu platnou až do roku 2010. Pět ceněných trofejí ve třech sezonách je však výbornou vizitkou, se kterou 
se může pochlubit málokterý trenér na světě. V paměti zůstanou jeho neopakovatelné výroky, ale i 
nezpochybnitelné trenérské umění. 
                                                                                                                   Stanislav Kamenický   
 
 
Z HISTORIE ITALSKÉHO FOTBALU (3) 
 
     Velké úspěchy sklízel italský fotbal v 30. letech minulého století, a to i na diplomatickém poli. Prestiž italské 
kopané stoupla v roce 1932 po konání kongresu FIFA ve Stockholmu, který rozhodl, že II. MS 1934 se uskuteční 
v Itálii. Ta nabídla ze všech uchazečů nejlepší podmínky, a to jak finanční, tak materiální. Málokdo si však 
uvědomil, že italský diktátor Benito Mussolini bude chtít využít šampionátu k politickým 
cílům, k propagandě nacionálního socializmu, cože se také v plné míře potvrdilo. 
Pravdou však bylo, že Itálie měla tehdy velmi silný tým, který porážel jednoho soupeře 
za druhým. Mimo jiné v roce 1933 ve Florencii ČSR 2:0.  

     Mistrovství světa 1934 se hrálo na osmi 
zrekonstruovaných stadiónech. V prvním kole 
mistrovství se museli před uměním domácího 
mužstva sklonit Američané. Italům stačilo k vítězství 
nad USA 7:1 procházkové tempo. Ve čtvrtfinále 
svedli italští reprezentanti tuhý boj se Španělskem. 
Zápas, ve kterém létaly jiskry od kopaček, skončil po 
prodloužení 1:1. V opakovaném utkání předvedli 
Italové tvrdý až bezohledný boj. O vítězství 1:0 a 
hlavně o postup do semifinále se zasloužil 

oslavovaný útočník Giuseppe Meazza. V prvním semifinálovém zápase porazila ČSR 
hattrickem Oldřicha Nejedlého jednoho z favoritů Německo 3:1. Druhý finalista vzešel z duelu Itálie – Rakousko 
(1:0). Očekávalo se, že to bude předčasné finále, ale souboj velkých rivalů postrádal fotbalovou krásu. Hrálo se 
nekompromisně a tvrdě, hlavně ze strany Italů. Jediný, sporný gól vstřelil opět Giuseppe Meazza. Rakouský 
brankář Platzer kryl střelu Orsiho, ale Meazza ho za pomoci dalšího útočníka dotlačil až do brány, a to vše za 
přihlížení švédského rozhodčího Eklinda.  
     Finále mistrovství světa 
Itálie – Československo se 
hrálo 11.6.1934 na Stadio del 
Partiro v Římě před 50 000 
diváky. Domácí hráči hráli od 
počátku s podporou 
rozhodčího Eklinda (!) dost 
nevybíravě. Československé 
mužstvo se ujalo vedení v 71. 
minutě brankou Antonína 
Puče 1:0. O osm minut 
později vyrovnal Orsi a v páté minutě prodloužení rozhodl o nezaslouženém triumfu Schiavio. Šampionát měl ve 
státě velký ohlas. Fotbalová veřejnost uznávala, že českoslovenští fotbalisté byli citelně poškozeni neobjektivním 
řízením rozhodčího Eklinda, který strpěl bez potrestání několik brutálních zákroků ze 
strany Italů. Připomínala se také jeho neobvyklá návštěva v Mussoliniho lóži těsně před 
zápasem. Ještě dlouhá desetiletí byla zpochybňována regulérnost výsledku 2:1, když za 

Itálii nastoupili ve finále Monti a Guaita, kteří 
v rozporu s pravidly nesplňovali podmínky o 
občanství a o době pobytu obou Argentinců v Itálii. 
FIFA se zřejmě nechtěla dostat do sporu 
s Mussoliniho režimem.  
     Pod vedením trenéra Vittoria Pozza vybojovali 
titul mistra světa: Gianpiero Combi, Enrico Guaita, 
Luigi Allemandi, Eraldo Monzeglio, Virginio 
Rosetta, Luigi Bertolini, Armando Castellazzi, 
Attilio Ferraris, Luisito Monti, Mario Pizziolo, Felice 
Placido Borel, Atilio Demaria, Giovanni Ferrari, Anfilogino Guarisi, Raimundo 

Orsi, Angelo Schiavio, Giuseppe Meazza, Guido Masetti, Guiseppe Cavanna, Virginio Rosetta, Pietro Arcari, Felice 
Borel, Mario Varglien, Umberto Caligaris. 
                                                                                                             Stanislav Kamenický     
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V MODERNÍM PĚTIBOJI  
 

se v roce 2007 konalo v Berlíně. Jeden z nejlepších kolektivních výsledků v 
české pětibojařské historii vybojovali čeští reprezentanti ve finále individuální 
soutěže mužů, když se kompletní česká čtveřice dostala mezi dvacítku 
nejlepších pětibojařů planety. V soutěži družstev útočili Michal Michalík, David 
Svoboda a Libor Capalini dlouho dokonce na titul mistrů světa a nakonec si 
domů odvezli stříbrné medaile. V závěrečné štafetě družstev čeští reprezentanti 
potvrdili skvělou formu a v sestavě Milan Michalík, David Svoboda, Ondřej 
Polívka, tedy bez nejlepšího českého moderního pětibojaře Libora Capalliniho, 
vybojovali bronzové medaile.  
 
LUKOSTŘELBA 
 

     44. mistrovství světa 
v lukostřelbě 2007 
pořádalo Lipsko. 
V Ternate (Itálie) se 
konaly mezinárodní 
závody v halové lukostřelbě. 
 
SVĚTOVÝ POHÁR SPORTOVNÍCH STŘELCŮ  
 

v italském Lonatu. Nejlepšího umístění z našich střelců dosáhl Jan Sychra (7. místo skeet) a 
David Kostelecký (9. místo trap). 
                                                                                                                 Ladislav Janoušek 

 
 

PŘEHLED SPORTOVNÍCH RAZÍTEK SLOVENSKA 2007 

 

14. 2. Spišská Nová Ves 1 Zimní Kalokagatie – Mezinárodní olympiáda  
dětí a mládeže  

21. 4. Bratislava 1  NTC - tenis - FEDCUP - ženy Slovensko – Česká 
    republika 
  8. 6. Veľký Krtíš  20. ročník spojařského decimaratónu  
19. 7.  Zlaté Moravce 1 FC Alma Ata - FC ViOn - Pohár UEFA 
22. 7. Zlaté Moravce 1 FC ViOn - ŠK Slovan Bratislava  
23. 8. Spišská Nová Ves 1 75. výročí klubu HK Spišská Nová Ves  
29. 9. Spišská Nová Ves 1 60. výročí organizovaného basketbalu ve Spišské Nové Vsi  
 7.10. Košice 1  84. mezinárodní maratón míru Košice 
12.10. Levice 1  100 let tenisu v Levicích 
19.12. Bratislava 1  15 let Slovenského olympijského výboru (1992-2007) 
21.12. Spišská Nová Ves 1 Finále Evropského poháru juniorů v short tracku  
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PŘEHLED SPORTOVNÍCH RAZÍTEK CHORVATSKA 2007  
 

(pokud není uvedeno jinak, příležitostná razítka byla používána na poštovních úřadech v Záhřebu) 
  4. 1.   FIS slalom žen v Snježne Kraljici 
16.  1.   Velký den chorvatského sportu –   
             15. let NOV 
18.  1.    Zagreb Open 2007 PRO TOUR 
29.  1. PBZ Zagreb Indoors 2007 v tenise  
24.  2.    22. memoriál Vladimira Mažuraniče  
             – světový pohár juniorů ve fleretu 
24.  3.    Kvalifikace EURO 2008 –  
             Chorvatsko-Makedonie 
 3.  4.    Chorvatsko mistr světa ve vodním pólu Melbourne 2007 
 1.  5.   Bernard Vukas, legenda chorvatské kopané  
 3.   5.    Melbourne 2007 – razítko prvého dne vydání 
 3.  5.  Chorvatsko, mistr světa ve vodním pólu, Dubrovnik 
 5.  5. Mistrovství světa v sidecar motokrosu, Zabok 
21. 5.  Mistrovství světa ve stolním tenisu, Záhřeb 2007 
27. 5. Finále mistrovství světa ve stolním tenisu              
  6. 6.  EURO 2008  Chorvatsko – Rusko 
13. 6. Baseball – Evropský pohár 2007, Karlovac  
23. 6. Chorvatsko pozdravuje 13. světový olympijský sběratelský  
             veletrh v Pekingu  
  6. 7.    MS v motokrosu MX3, ME v motokrosu EMX2. Jastrebarsko  
19. 7. 20 let od Univerziády '87 v Záhřebu 
29. 8. 3. předkolo Ligy mistrů  Dinamo Záhřeb – Werder Brémy 
31. 8. MS na kolečkových lyžích, Oroslavje 
  8. 9. EURO 2008 Chorvatsko - Estonsko 
  8. 9.  Uvedení Mirko Novosela, basket. trenéra do Síně slávy            
13.10.  Kvalifikace EURO 2008, skupina E, Chorvatsko - Izrael   
27.10. 100 let basketbalového oddílu K.K. Zabok, Zabok   
  8.11. 3x Blanka Vlašič, mistryně světa ve skoku vysokém,  
           Záhřeb, Split, Osijek   
18.11. 75 let fotbalového klubu „Zrinski Bošnjaci“, Bošnjaci 
27.12.  Velký den chorvatského sportu, vyhlášení nejlepších sportovců 
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EURO 2008  
 

     Rakouská pošta vydává 
17.1.2008 aršík o osmi 
známkách se symboly měst, 
které budou od 7. do 29. 
června 2008 centrem fotba-
lového světa. 
     Vídeňské obří kolo, Hor-
nosalzburská pevnost, Kla-
genfurtský drak a Zlatá 
střecha z Innsbrucku zastu-
pují symbolicky hostitelská 
města Rakouska.  Ve Švý-
carsku jsou hostitelskými 
městy  Curych, Basilej, Bern 
a Ženeva. Centrem evrop-
ského šampionátu v Ra-
kousku bude Vídeň, kde  
celý turnaj vyvrcholí. Jeho 
protějškem je švýcarská Basilej, kde na stadiónu v Jakob-Park 7. června EURO odstartují naši reprezentanti 
s domácí jedenáctkou. 
 
MISTROVSTVÍ SVĚTA V KANOISTICE 2007, DUISBURG, NĚMECKO 
 

     Mistrovství svě-
ta v rychlostní ka-
noistice se konalo 
v srpnu v němec-
kém Duisburgu. 
Závodilo se na 
tratích 1000, 500 a 
200 m, kajakáři 
na lodích K1, K2, 
K4 a kanoisté na 
C1, C2, C4. Po-
prvé po jednadva-
ceti letech se 
výprava českých 
kanoistů vrátila z 
mistrovství světa 
bez medaile. Re-
prezentanti v ně-
meckém Duisburgu nesplnili ani cíl v 
podobě kvalifikace na olympijské hry v 
Pekingu. Posádky kajakářek ani kanoistů 
ve finálových jízdách neuspěly. Německá 
pošta vydala k MS v kanoistice příležitost-
nou známku a v Duisburgu bylo 
používáno i pěkné příležitostné razítko. 
Organizační výbor MS v kanoistice 
používal modrý OVS. 
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18. MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽEN V HÁZENÉ  
 

se uskutečnilo ve dnech 2.- 16.12.2007 hned v několika 
francouzských městech. Bohužel bez české účasti, naše 
házenkářky se do Francie neprobojovaly. Francouzská pošta 
připravila jednu známku a příležitostné razítko prvního dne 
vydání. Další razítka asi na sebe nedají dlouho čekat a jak 
má francouzská pošta v posledních letech v oblibě, přibudou 
zřejmě i nějaké celinové obálky.                                      -jp- 
 
FINÁLOVÝ TURNAJ 31. MISTROVSTVÍ EVROPY ŽEN V BASKETBALE 
 

se konal ve dnech 24. září - 7. října 2007 v Itálii (Chieti, Lanciano, 
Ortona, Vasto) a v roli obhájkyní evropského titulu se ho zúčastnily i 
naše reprezentantky.  
     V základní skupině si počínaly suverénně a postupně smetly 
soupeřky z Izraele (75.73), Turecka (86:62) a Lotyšska. V osmifinálové 
skupině přišlo první zaváhání s Němkami (47:54), které se podařilo 
napravit výhrami nad Litvou (75:67) a Belgií (72:70) a do čtvrtfinále se 
naše basketbalistky kvalifikovaly z prvního místa. To jim zaručovalo 
relativně nejslabšího soupeře z druhé osmifinalové skupiny – 
Bělorusko. O to větší šok připravily svým příznivcům, když čtvrtfinálovou branou neprošly do závěrečných bojů o 
medaile a podlehly Běloruskám (46:52). Prohra reprezentantky České republiky odsoudila pouze k bojům o 
konečnou pátou příčku. Právě pátá příčka však ještě zaručovala získání místa v olympijské kvalifikaci, která se 
uskuteční v červnu příštího roku (semifinále na ME znamenalo postup do olympijské kvalifikace a nové mistryně 
Evropy se kvalifikovaly přímo na olympijský basketbalový turnaj).  
     Naše ženy rychle zapomněly na nezdar ve čtvrtfinále a dokázaly navázat na úspěšná 
vystoupení v základní skupině. S přehledem porazily Belgii (75:50) a v zápase o 5. místo 
Litvu 93:54. Dvakrát škoda zkratu ve čtvrtfinále. Na medaili určitě měly i tentokrát. 
     Po čtyřech letech se na trůn evropských šampiónek vrátily Rusky, které se pomalu 
rozjížděly, měly i pořádnou dávku štěstí, ale ve finále si již počínaly suverénně a Španělky 
proti nim neměly šanci. Bronzové medaile získaly překvapivě naše čtvrtfinálové 
přemožitelky z Běloruska a bez medaile ze semifinálových bojů vyšly basketbalistky Litvy.     
     Italská pošta vydala ke konání finálového turnaje mistrovství Evropy v basketbale žen 
příležitostnou známku a razítko prvního dne vydání. Další příležitostná ruční razítka byla používána v místech 
konání basketbalového ME.    

 
 
 
 
 
 

 
V USA JIŽ ZAČALY NÁRODNÍ KVALIFIKACE NA 
OH 2008 V PEKINGU 
     Jednu z nich nám bude připomínat příležitostné razítko 
s námětem jachtingu z Long Beach, kde se kvalifikace 
amerických jachtařů uskutečnila.   
                                                        Joseph M. Lacko, USA 

 

NICOLE HOSPOVÁ NA RAKOUSKÉ ZNÁMCE  
      

     Rakouská pošta vydala 29.9.2007 příležitostnou známku 
a razítko prvého dne vydání, obojí věnované letošním 
úspěchům lyžařky Niki Hospové. Ta získala ve švédském 
Àre titul mistryně světa v obřím slalomu i celkové vítězství 
ve světovém poháru. Hospová je první ženou, jejíž výsledky 
v alpském lyžování jsou rakouskou poštou připomenuty 
vydáním známky (mimo personal stamps). Před ní se této 

pocty dostalo třem mužům: Hermannu Maierovi, Stephanu Eberharterovi a Benjaminu Raichovi. 
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STRUČNĚ NA ZÁVĚR  

Srbsko 23.3.2007 ME ve stolním tenisu 
 
 
 
 
 
            Maďarsko 13.11.2006 50 let od OH 1956 v Melbourne 
 
 

Kanada 26.6.2007 MS v kopané do 20 let 
 

 
 
 
 
Německo 8.9.2007 Sparkassen-
maraton v Mnichově 
 
 

Argentina 1.10.2007                Švýcarsko 10.4.2007                                                                Čína 28.1.2007  
25 let mezinárodní asociace      Roger Federer                                                                           6. zimní Asijské hry 
sběratelů téma ragby 
                                                                                                                       Srbsko 6.4.2007 ME v judu 
 
  

 

Do  dnešního  čísla přispěli  členové: Jaroslav Petrásek, Ladislav Janoušek, Laco Kajaba, Stanislav 
Kamenický, Joseph Lacko a Ivo Petr. 

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

    

 
Uzávěrka příštího čísla je 1. března 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  

        E MAIL: OLYMPSPORT@IOL.CZ       
 
 

Předseda      Ing. 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      Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno  
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