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Příleţitosti uspořádat mezinárodní setkání sběratelů 

filatelistických materiálů, medailí, mincí , odznaků a 

dalších předmětů s olympijskou a sportovní tematikou 

se tentokrát ujal švédský Goteborg. Akce probíhala 

pod patronací mezinárodní organizace pro olympijské 

sběratelství  - A.I.C.O.. Tato asociace, jejímţ je 

OLYMPSPORT zakládajícím členem, zde uspořádala 

II. zasedání Valné hromady, na níţ stávající  vedení 

prezentovalo výsledky své činnosti od zaloţení 

společnosti. Podle regulí asociace proběhla volba tří 

nových členů, opětovně zvoleni byli dva staronoví 

členové Dr. Babut (Polsko) a Dr. Belej (Slovensko), 

kteří pokračují ve svých postech jako předseda a 

pokladník asociace. Novým členem byl zvolen Bruno 

Massimiliano (Italie). 

 

Náš OLYMPSPORT zastupovali dva delegáti – Ing. 

Josef Kočí a Ing. Václav Diviš, výstavní stůl v té době 

obsluhoval Zdeněk Svědiroh. Valné hromady se 

zúčastnili zástupci 16ti národních společností (viz 

vlaječky na přiloţeném snímku), nově přijaty byly dvě společnosti, z Norska a Číny. 

                                       

V diskusi jsme vznesli dotaz na 

absenci OLYMPHILEXu na 

posledních olympiádách, a to 

především z důvodů úsporných  

opatření hostitelských zemí a 

malé podpory MOV. Zástupkyně 

MOV Stephanie Coppex 

prezentovala odhad uspořádání aţ 

na LOH 2024. Vedení AICO se 

pokusí podpořit dřívější realizaci 

ve formě OLYMPEXu pro 

všechny sběratelské obory.   

  

Zasedání valné hromady AICO 

probíhalo v zasedací místnosti 

„Muzea sportu“, jeţ je součástí 

 sportovního   komplexu Kvibergs 

Park. O něčem podobném můţeme 

zatím jen snít, ať uţ se jedná o samotný sportovní areál 

nebo vlastní sportovní muzeum. Budova muzea má dvě 

patra a podkroví nabité olympijskými a sportovními 

artefakty všeho druhu, coţ svědčí o tom, ţe švédští 

sportovci jsou zvyklí poskytovat své trofeje pro veřejné 

účely. Pokud se týká sportovní filatelie, potom  

 tematika olympiád je vystavena na 48 rámech, 

s českou stopou např. s Olympijským kongresem 1925 

a Dělnickou olympiádou 1934. 

 

 



První místnost vpravo hned za 

vstupem do muzea byla koncipována 

jako „Síň slávy“ švédského sportu, i 

s jednou pardubickou „Zlatou 

přilbou“, jednoho ze švédských 

vítězů. Další  místnosti byly plné 

sportovních artefaktů  připomínající 

úspěchy švédských sportovců všech 

moţných odvětví – atletika, box aţ 

po hojně zastoupené zimní sporty. 

Velká výstavní plocha v přízemí 

byla věnována švédským 

olympijským vítězům. Stěny nad 

schody byly ozdobeny  mimo jiné 

zajímavou sestavou z odznaků 

slavných fotbalových  klubů.  

V prvním patře se našlo místo i na studovnu, bohatě vybavenou zajímavou literaturou i 

aplikacemi v digitální verzi.                                              (www.idrottsmuseet.se) 

 

Sběratelská 22. mezinárodní  burza byla umístěna v nedaleké basketbalové hale. Hned u vstupu 

zaujaly dva 6-rámové exponáty – první klasický z historie vzniku OH s vyuţitím starých 

pohlednic a  druhý otevřený exponát s autogramy a fotografiemi sportovců doplněný  FDC a 

CDV. Kaţdý den probíhala autogramiáda švédských olympijských medailistů,od Helsinek 1952  

aţ po ty současné. Pro kaţdého  z olympioniků byla připravena dopisnice  s vlastním portrétem  

na  pozadí jeho sportu.  

 

 
 

Po celou dobu se konala vlastní  sběratelská burza odznaků, medailí, maskotů, vstupenek, 

sportovních dresů a všeho, co souvisí s olympiádami a sportem. Filatelistického materiálu ţel 

nebylo nejvíce, jen hojně byly zastoupeny severské olympiády a MS ve fotbale 1958. Ve velkém 

počtu byly nabízeny  knihy od Stockholmu 1912, 

aţ po ty nejnovější OH. Po všechny  tři dny bylo 

k dispozici příleţitostné poštovní  razítko a 

pohlednice s motivem řeckého boha Poseidona 

sochy stojící před Konstmuzeem v centru města. 

Razítko švédské pošty bylo obyčejné „typu  

trodat“ , ale  ladící s připravenými pamětními 

odznaky  v národních barvách a  ve dvou 

velikostech. Prodávali se i 2 reprinty původních 

plakátů z roku 1912 a 1956 (jezdectví). 

(www.gothenburg2016.com) 

http://www.idrottsmuseet.se/
http://www.gothenburg2016.com/


O vystavené „novinky“ z prodeje  OLYMPSPORTu byl zájem především o Emila Zátopka, 

poplatek za stůl byl hlavně pokryt jedním sběratelem volejbalu z Ruska. Zde stojí za úvahu 

pokusit se nějak zapojit do AICO více olympijských filatelistických sběratelů a společností aby 

tento obor nebyl tolik potlačen ostatními sběratelskými artikly.  

 

Velkoryse organizátoři pojali autobusovou prohlídku města - začátek a konec byl u velkolepé 

sportovní multifunkční haly, kterou asi Švédům záviděli všichni. V suterénu haly je 1200 metrů 

dlouhá běţkařská stopa - temperovaná na – 2 stC. V přízemí  regulérní fotbalové hřistě   a dvě 

hřiště na sálové míčové sporty . Na postranních tribunách jsou velmi zajímavě  rozmístěné 

posilovny a fitness centra. Všechny ostatní  prostory byly vyuţité jako prodejní plochy 

sportovních potřeb a doplňků, klubovny aj. Z jedné strany hřiště je vstupní prostor do moderního 

hotelu, který je přímo propojen se sportovní halou. Do areálu patří kolem 30 různých venkovních 

sportovišť,  velký park a chatový kemp, kde jsme byli ubytování. Trochu nás překvapil 

weekendový bazar, kde ve dvou sportovních halách a parkovišti se prodávalo vše moţné. 

Návštěvnost bazaru byla vysoká, coţ se nedá konstatovat u našeho otevřeného setkání sběratelů. 

(www.nordicwellnes.se/skidome) 

 

     
 

Organizovaná (bus), i naše nedělní pěší a tramvajová prohlídka města ukázala, ţe Gőteborg je 

opravdu perlou severu. Ve městě není metro (prý nemají oproti Stockholmu co skrývat) ale hustá 

tramvajová síť,  kterou jsme při zakoupení denní jízdenky plně vyuţili. Ţel na jejich konečných 

stanicích jsme poznali co je to migrace. Hlavní třídy jsou široké, plné venkovních kavárenských 

posezení, vesměs hojně navštěvovaných. Centrum protíná 2km dlouhý zelený park kopírující 

mořský kanál. Část parku zabírá volně přístupná botanická zahrada zaloţená jiţ v roce 1842. 

Velkou plochu v centru zabírá zábavný park Liseberg, s ruským kolem, vysokou věţí s padací 

plošinou a dalšími atrakcemi.  

Ve městě se nachází moderní stadion Ullevi (sídlo IFK 

Göteborg), který hostil v roce 1995 mistrovství světa a roku 

2006 Mistrovství Evropy v atletice. V blízkosti je pak hala 

Scandinavium, dějiště hokejových utkání a různých i 

nesportovních událostí. 

 

Závěrem lze konstatovat, ţe jsme splnili úkoly výboru naší 

společnosti a dobře prezentovali OLYMPSPORT.                  

Vlastní pobyt na setkání sběratelů byl příjemný, 

náročný byl ale letecký přesun s přestupem 

v Londýně. Dlouhé trasy na odletové „gaty“  a 

osobní prohlídky nebyly  nic příjemného.  Bylo 

nutno také počítat s tím, ţe všeobecná cenová 

hladina ve Švédsku je o dost vyšší neţ u nás. 

Ovšem s pověstnou skandinávskou kvalitou se zde 

setkáváte na kaţdém kroku.   

 

Cestovní zprávu sepsali : 

V. Diviš, J. Kočí a Z. Svědiroh   

http://www.nordicwellnes.se/skidome

