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Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, v olympijském
roce 2010 Vám všem přejí
členové výboru Olymsportu

ZPRÁVY Z VEDENÍ
Bohužel pro Vás opět nemám příznivou zprávu.
Zakládající člen a dlouholetý jednatel Olympsportu,
vystavovatel, přítel a kamarád

Ing. Zdeněk Slováček,
odešel do filatelistického nebe.
Přejme mu klid a mír a vzpomínejme na něho jenom v dobrém
Jarda Petrásek

NOVÝ ČLEN
LEVIE

Marc

462

Rehalpstrasse 8008 ZURICH

E

marclevie@hotmail.com

-1-

Aktualizovaný adresář Olympsportu k 1.12.2009 naleznete v tomto čísle Zpravodaje na stranách 103-105. Kdo z vás objeví v aktualizovaném adresáři chybné údaje, sdělte to neprodleně
některému členovi výboru. Kontakty na členy výboru máte na poslední straně Zpravodaje.
ČESKÁ POŠTA

Stříbrná medaile z 13. olympijského kongresu v Kodani
Pokud se k Vám to ještě nedoneslo, naše známka k ZOH
2006 v Turíně byla na 13. olympijském kongresu v Kodani
vyhodnocena jako druhá nejlepší a Česká pošta získala
stříbrnou plaketu. Nejvyšší ocenění, zlatou plaketu, si
z Kodaně odvezl zástupce Polské pošty, bronzová pak patří
Kanadské poště. Zvláštní uznání a druhou bronzovou plaketu dostala Holandská pošta za originalitu známkového
provedení (3D známka). Přiloženo je pár fotek ze
slavnostního předání.
Českou poštu zastupoval nový vedoucí oddělení
známkové tvorby Břetislav Janík. Podrobnosti na adrese :
http://www.cpost.cz/cz/o-ceske-poste/fotogalerie/ceskaposta-dostala-stribro-id28523/
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Stříbrná plaketa pro Českou poštu

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques
Rogge při vyhodnocování nejlepších olympijských známek světa za rok 2006 (ZOH Turín)

1místo - zlatá plaketa - cenu převzal za Polskou poštu Tomasz
Malczewski (4. zprava); 2. místo - stříbrná plaketa - Břetislav
Janík za Českou poštu; 3. místo - bronzová plaketa - Susan
Mavor z Kanady (2. zprava) a mimořádně byla udělena ještě druhá
bronzová plaketa za originalitu známkového provedení Nizozemské poště. Cenu převzal Arjan Jochems (vpravo) za 3D známku.

Sportovní známky
v emisním plánu
České pošty na rok
2010
Mimo dvě známky k ZOH
a Zimní paralympiádě ve
Vancouveru, které byly v původním emisním plánu České pošty na příští rok, se
společným úsilím podařilo
rozšířit emisní plán o známku k MS žen v basketbalu.
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Čestný předseda Mezinárodního olympijského výboru
Juan Antonio Samaranch a vedoucí oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Břetislav Janík při slavnosttním ceremoniálu Prix Olympia 2009

Datum vydání

Hodnota

10.2. 2010 XXI. zimní olympijské hry Vancouver 2010
10.2. 2010 Zimní paralympijské hry Vancouver 2010
8.9. 2010 MS žen v basketbalu 2010 v ČR

18 Kč
18 Kč
17 Kč

Rozměr

23x40
23x40
23x40

Náklad v tis.

600
500
600

SETKÁNÏ OLYMPSPORTU
Letošní podzimní Setkání Olympsportu se uskutečnilo 17. října v Jihlavě. Místo a datum bylo takto zvoleno
proto, neboť se zde v tu dobu konala Národní filatelistická výstava Jihlava 2009. Od samého rána probíhala
v kulturním době velká výměnná burza. Poté se účastníci setkání přesunuli do restaurace U Švejka, kde jsme našli
příjemné prostředí k našemu rokování. A když mezi nás zavítaly jihlavské hokejové legendy, bratři Jaroslav a Jiří
Holíkové, zavládla nepopsatelná atmosféra pohody. Oba hlavní protagonisté byli nejen úžasnými hokejisty, ale
jsou také bájení vypravěči a baviči. Hovořilo se otevřeně o jejich hokejové kariéře, jak začínali na rybníku
v Havlíčkově Brodě či jak „vojákovali“ v Dukle Jihlava. Samozřejmě nemohli nevzpomenou na hokejové bitvy
s Rusáky i na přátelství s nimi mimo led. S hrdostí hovořili o svých dětech a vnoučatech, a to nejen o těch, kteří se
věnují či věnovali sportu. Vzpomněli také na sportovce, kteří neměli tolik štěstí a na stará kolena zůstali bez
prostředků. Jarda také vzpomněl, jak jako kluk sbíral známky. Beseda s bratry Holíky vyvrcholila autogramiádou.
Po setkání si mohli zájemci ještě prohlédnout exponáty na národní výstavě. Za přípravu celého setkání patří
velké poděkování jihlavskému klubu filatelistů a zejména panu Josefu Novákovi, který je jeho členem a také
členem Olympsportu. Jediným negativem setkání byla účast. Sešlo se nás jak na kopanou, pouhých jedenáct.
Hodně z Vás zřejmě cestu do Jihlavy zavrhlo kvůli počasí, protože na půlku října vtrhlo do našich krajů počasí, za
které by se nemusely stydět Vánoce. Atmosféru setkání Vám, kteří jste zůstali doma, přiblíží několik fotografií.

Poznačte si do nových kalendářů, že setkání Olympsportu se v roce 2010 uskuteční v sobotu:
20. března v Praze, v sídle Českého střeleckého svazu U Pergamenky 3, Praha 7
25. září v Brně, místo bude včas upřesněno.
-jpb88
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V BASKETBALU ŽEN ZNOVU U NÁS
Když v roce 1891 profesor Springfieldské university ve státě Massatchussets, Dr.James
Naismith, zařadil do přípravy družstva amerického fotbalu hru s míčem a dvěma koši od broskví,
jistě netušil, co způsobí. Nový sport se šířil po celém světě hlavně díky mládežnickým
organizacím YMCA a YWCA a již v roce 1897 ve Vysokém Mýtě předvedl ukázku této hry profesor tělocviku
místního reálného gymnázia, Jaroslav Karásek hru pod názvem, který dnes budí trochu úsměv – „čacká honěná
semo-tamo“.
Velmi brzy začala nový sport provozovat i děvčata, hlavním působištěm však byla sportoviště amerických
universit. V roce 1904 při olympijských hrách v Los Angeles byl nový sport jako ukázkový předveden i širší veřejnosti. Na oficielní zařazení do programu olympijských her si však muži museli počkat do roku 1936 do Berlína a
ženy dokonce až do roku 1976 do Montrealu.
V roce 1932 bylo Československo jedním z osmi zakládajících členů Mezinárodní basketbalové federace FIBA.
První mezinárodní turnaj se konal v Praze v tělocvičně YMCA Na poříčí 12 za účasti naší reprezentace a družstev
Itálie a Palestiny. Zde jsme zaznamenali první vítězství v mezinárodní soutěži. Po skončení druhé světové války se
rozběhly mezinárodní basketbalové soutěže na kontinentálních i světové úrovni.
První mistrovství světa žen se konalo v Santiago de Chile ještě bez účasti Československa. O čtyři roky později
v brasilském Rio de Janeiro však již naše reprezentace vybojovala první vavříny v sestavě: Ezrová, Dubská,
Lundáková, Hubálková, Kočandrlová, Mázlová, Škutinová, Myslilová, Štěpánová, Trojková, Tyrolová, Vecková, trenér Luboš Dobrý. Dvě porážky s USA a SSSR přisoudily našemu družstvu bronzové medaile. Pomyslnou zlatou
medaili však vybojovala Lída Lundáková, pozdější manželka člena VŠ Praha, reprezentace i jejího pozdějšího trenéra, Kolji Ordunga. Vyhrála totiž neoficiální soutěž novinářů o volbu královny krásy mistrovství.
Stejné umístění, tedy bronz, si připsala naše reprezentace v roce 1959 v Moskvě. V peruánské Limě 1964 vystoupala naše vlajka až na druhý stupeň, hned za vítězný Sovětský svaz. Rok 1967 je pro nás památný ze dvou
důvodů. Praha se poprvé stala ve dnech 14.- 23.4.1967 pořadatelem v pořadí již pátého mistrovství světa a počtvrté jsme byli medailově úspěšní. Jenom nešťastná porážka s Koreou ve skupině o jediný bod nám přisoudila
znovu bronzovou medaili. Družstvo v sestavě Jošková, Melicharová, Zvolenská, Richterová, Mrázková, Jindrová,
Kyzlinková, Rumlerová, Štecherová, Soukupová, Holková, Mikulášková a trenéři Dr.M.Kříž a J.Karger postupně
porazili Itálii 41:39, podlehli Koreji 66:67 a SSSR 52:62 a porazili Jugoslávii 69:35, NDR 60:54 a Japonsko 68:45.
Mohli bychom takto pokračovat dál až k tomu poslednímu mistrovství světa té lepší poloviny populace, které se
uskutečnilo v roce 2006 v Brasilii a bylo v pořadí patnácté. Dopočítali bychom se toho, že v dlouhodobém přehledu
vede Rusko s celkovým počtem 11 medailí před USA, které mají na svém kontě o jednu medaili méně, tedy deset.
Pro nás je překvapující a nikoliv nemilé to, že na třetím místě je s celkovým počtem šesti získaných medailí naše
reprezentace. Z hlediska počtu pořádání jednotlivých turnajů vede Brasilie, která uvítala výkvět ženského basketbalu již čtyřikrát, dvakrát bylo pořadateli Rusko a k němu se nyní připojíme i my. Ostatní země pořádaly mistrovství
maximálně jednou.
16. mistrovství světa v basketbalu žen se u nás uskuteční ve dnech 23.9. až 3.10.2010. Účast na něm měly
bez boje zajištěn pouze naše basketbalistky jako pořadatelé a USA jako olympijské vítězky. O dalších účastnicích
rozhodly výsledky letošních kontinentálních šampionátů. Z mistrovství Evropy postoupily Francie, Rusko, Španělsko, Bělorusko a Řecko. Asii budou reprezentovat Čína, Korea a Japonsko. Americký kontinent zastupují Brazílie,
Argentina a Kanada, z Afriky se nominoval Senegal a Mali a celkový výčet doplňují z Oceánie hráčky Austrálie,
které budou obhajovat svůj titul z roku 2006.
Losování do čtyř základních skupin se konalo 24. listopadu v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Los rozhodl o tom, že České basketbalistky nastoupí na mistrovství světa 2010 na domácí půdě v základní skupině D v
Brně proti Rusku, Argentině a Japonsku. Český tým se tak ve skupině vyhne obhájkyním titulu z Austrálie i celku
USA, který vloni vyhrál olympiádu v Pekingu. Prvním cílem bude postup do osmifinálové fáze, kterou si zahrají tři
nejlepší celky z každé základní skupiny.
Kompletní los základních skupin MS v basketbale žen 2010:
Skupina A (Ostrava): Kanada, Bělorusko, Čína, Austrálie
Skupina B (Ostrava): Senegal, Řecko, USA, Francie
Skupina C (Brno): Mali, Jižní Korea, Brazílie, Španělsko
Skupina D (Brno): Japonsko, Česko, Argentina, Rusko.
Základní a osmifinálové skupiny se odehrají ve vítkovické ČEZ Aréně v Ostravě a v Městské
hale na Vodově ulici v Brně. V karlovarské KV Aréně se poté odehrají všechny zápasy o
umístění, včetně finálové části turnaje.
Mistrovství světa žen v basketbalu 2010 v ČR připomene samozřejmě i Česká pošta vydáním
poštovní známky k této soutěži, která se bude na našem území konat po 43 letech - viz známka
č. 1608 z roku 1967. Bude mít nominální hodnotu 17 Kč (základní poštovné do ciziny - Evropa) a vyjde 8. 9. 2010 v
nákladu 600 tisíc výtisků. Známka bude tištěna ofsetem a bude doprovázena obálkou 1.dne vydání, příležitostným
razítkem 1.dne vydání a třemi ručními příležitostnými razítky, používanými na třech poštovních úřadech v místech
konání soutěže.
-jp89
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NOVINKY OLYMPSPORTU
BRATŘI HOLÍKOVÉ

OS14-09

Bratři Holikové, hokejoví reprezentanti
70. let, byli ozdobou jihlavské Dukly a čs.
reprezentace po dlouhou řadu let. Stejně
tak byli i ozdobou setkání Olympsportu v
Jihlavě, kde byli hlavními protagonisty
velmi přátelské a velmi vydařené besedy a
také autogramiády. CDVp s oběma bratry
je součástí dodávky novinkové služby OS.
Strojek Husler s příležitostnou vložkou byl
používán na poště Jihlava 1 ve dnech 15.18.10.2009.

JOSEF VÁŇA
OS 15-09
Známý žokej a trenér dostihových koní,
Josef Váňa, se vyznamenal. Ve věku 57 let
s koněm Tiumen zvítězil ve 119. ročníku
steeple-chase Velké Pardubické, nejslavnějším dostihu starého kontinentu.
Celkově to bylo již jeho 7 vítězství. K výročí
vzniku Československa 28. října obdržel za

svoji dlouholetou sportovní činnost od prezidenta republiky Václava Klause čestnou
medaili Za zásluhy.
FRANTIŠEK VESELÝ
OS16-09
Ve věku 66 let zcela neočekávaně zemřel český fotbalový reprezentant a dlouholetý člen Slavie Praha, František Veselý,
mistr Evropy. Ještě dva dny před svojí
smrtí startoval v barvách své milované
Slavie v přátelském utkání a přihrával na
dvě branky. Ve Františkovi Veselém ztratila Slávia po Josefu Bicanovi a Františku
Pláničkovi další svoji velkou legendu.
Razítka OS 15-09 (výplatní) a OS 16-09
(strojové) používala pošta Praha 6 v Kafkově ulici v Dejvicích dne 10.11.2009.
FINÁLE DAVIS CUP
OS17/09
V roce 1980 náš daviscupový tým ve složení
Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Jan Kodeš a Pavel
Složil vybojoval účast ve finále Davis Cupu. Finále proti Itálii odehráli dva prvně jmenovaní a
po vítězství 4:1 jsme poprvé tuto trofej získali.
Současná situace byla podobná tím, že v družstvu jsou opět jen dva vynikající hráči, na
kterých výkon družstva závisí. Totiž Tomáš
Berdych a Radek Štěpánek. Bohužel tentokrát jsme ve finále tahali za kratší provaz a vynikající Španělé potvrdili
roli favorita. I přes prohru 0:5 naši tenisté dosáhli výsledku, který bude těžké zopakovat. OVS používala pošta
Praha 6 dne 4.12.09 a odběratelům novinek bude OVS na CDVp dodán až s první zásilkou razítek roku 2010.
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SUBSKRIPCE VANCOUVER 2010 - TISKOVÉ LISTY S MEDAILISTY
Určitě si pamatujete, kdo pro naše barvy získal zlato v Turíně a kdo vybojoval medaile v Pekingu. A jistě máte v paměti i to, jak jsme tyto úspěchy naší reprezentace připomenuli v Olympsportu. Ano, pamatujete si to dobře, zajišťovali jsme personal
stamps, tedy tiskové listy známek s kupóny, na kterých byli vyobrazeni zmínění medailisté. Protože se to davu líbilo, a dokonce jsme nechávali náklad dotisknout, hodláme
něco podobného podniknout i k Vancouveru. Doufejme, že nám naši reprezentanti zavdají dost pádných důvodů.
Prozatím předpokládáme vydání personálky ke každému našemu medailistovi, či medailistce. Náklad stanovíme podle zájmu a Vašich objednávek, takže hovořme nyní o podmínkách. Použité budou tiskové listy s 10.- Kč
známkami s vyobrazením kytice, na kupónech s vyobrazenými medailisty. Na tiskovém listě (TL) je 9 ks známek s
kupóny. Objednávat můžete buďto celé TL nebo jednotlivé známky s kupónem.

Cenové relace: 1 známka s kupónem 33.- Kč, celý TL 250.- Kč
Objednávky zasílejte na adresu: B.Polák, P.O.B.47, 150 21 Praha 5 nebo na e-mail bepomi@centrum.cz
nejpozději do 10.2.2010, kdy je konečná uzávěrka celé subskripce. Rozesílat budeme jakmile bude vše vytištěno.

"Vážný sběratel hledá původní, rukou psané podpisy lyžařských reprezentantů; Františka Dontha,
Otokara Nemeckého, Rudolfa Burkerta a Williho Dicka. Finanční omezení nemá horní hranici, odměním
i informaci, kde podpisy získat. Prosím, kontaktujte Marca Levieho, marclevie@hotmail.com nebo
telefon 0041 79 733 55 77".
SCHŮZKA S NOVÝM FIPO FILATELISTICKÝM KOORDINÁTOREM
PANEM DAVIDEM MAIDENEM
Schůzka se konala během 11. mezinárodního setkání sběratelů, organizované
Maďarským olympijským výborem a Maďarským klubem olympioniků v Budapešti 19 září
2009. V publiku bylo přítomno několik prezidentů evropských klubů olympijské a sportovní
filatelie a také jednotliví sběratelé, nejen filatelistického zaměření.
Pan Maiden předal pozdravy od Dr. Manfreda Bergmana, který odešel z pozice FIPO
koordinátora na jaře 2009 po dlouhé službě pro mezinárodní olympijskou sběratelskou
komunitu. Dr.Bergman byl odměněn IOC medailí Pierre de Coubertina.
Nový koordinátor světové olympijské filatelie začal vlastní úvod své přednášky udivujícím
sdělením : "Já nejsem filatelista", jak by se pro mé postavení dalo předpokládat. A bude to určitá zkouška, jak se
mu podaří vyvarovat se případnému "konfliktu zájmů".
Je zkušený 62letý poštovní manažer, který byl odpovědný za organizaci Australské pošty a určoval její program
během olympijských her SYDNEY 2000. Dále pracoval jako poradce Řecké pošty během olympiády 2004 v
Aténách a v poslední době spolupracuje intenzivně se skupinou pracovníků Čínské pošty pro BEIJING 2008.
Měl jsem značné potěšení ze společného setkání poprvé ve Varšavě, v květnu tohoto roku, kdy pomáhal J.A.
Samaranchovi, čestnému doživotnímu prezidentovi MOV a presidentovi FIPO při jeho návštěvě 14.světových
olympijských sběratelských trhů ve Varšavě. Měli jsme dostatek času na rozhovory i na to, abych mohl prezentovat
filatelistickou výstavu "PRESTIŽ OLYMPIJSKÉ FILATELIE" organizovanou během programu 90.výročí Polského
olympijského výboru. Snad tedy nabude na závadu, když budu dále pokračovat v přátelské formě bez používání
úředních titulů.
David se zmínil o tom, že jeho první kontakt s olympijskými hrami se stal v Melbourne 1956, kde se účastnil se
svým otcem "krvavého" finálového utkání ve vodním pólu mezi týmy Maďarska a Sovětského svazu. Maďaři se
pomstili za invazi Rudé armády do Maďarska v říjnu 1956, při které bylo zabito a zavražděno více než tisíc
maďarských vlastenců. Po melbournských hrách více než 40 maďarských sportovců odmítlo návrat do vlastní
země, obsazené sovětskými vojenskými jednotkami.
Profesionálně je velmi erudovaný poštovní manažer, což jsme mohli sledovat velmi dobře během olympiády v
Sydney při každodenních návštěvách pošty na výstavě OLYMPHILEX. Snad ještě "horké" zlaté medaile a jejich
majitelé byli fotografováni a bleskově vytištěné osobní známky medailistů byly v prodeji již druhý den ráno ve všech
větších městech Austrálie. Naprostá inovace při výrobě poštovních známek prostřednictvím internetu, který rozšířil
dostupnost olympijských známek široké veřejnosti. V Řecku byl jeho úkol vylepšit olympijský program Řecké pošty
a udělal to lépe než v Austrálii. A potom přišel na řadu BEIJING 2008 s miliony a miliony známek a problémů.
Nyní je David v Lausanne, nejspíše proto, aby pomohl olympijskou filatelii dotlačit až na vršek olympijského
kopce. Cílem jeho setkání v Budapešti byla prezentace toho, jak on vidí budoucí aktivity MOV z pozice
filatelistického manažera. Vysvětlil, že priorita bude daná zlepšením toku informací mezi MOV a sběrateli, a mezi
sběrateli samotnými. Pro tento účel byl národním asociacím distribuovaný dotazník s termínem návratu 30. září
2009. Představil prvotní výsledky, vyplývající z odpovědí doposud došlých. David informoval publikum, že ve
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výrobě jsou nové webové stránky MOV a mohli bychom zkusit je využít pro zlepšení vzájemné komunikace.
Nakonec některé odpovědi dotazníků, které již nasměrovaly Davidovy aktivity a které v náhodném pořadí uvedl
takto:
- chtěl by povzbudit vývoj nového katalogu olympijských známek (nějaká pokročilá jednání jsou na cestě);
- rozšiřovat olympijské sběratelské trhy do různých míst světa a nedávat výhradní monopol Lausanne,
- zajišťovat více filatelistů na sběratelských trzích (nepoměr byl evidentně viditelný v Budapešti, Varšavě a
ostatních posledních místech);
- k povzbuzení sběratelů tvořit nové exponáty podle pravidel pro otevřené třídy, které umožňují spojovat různé
druhy sbírání s inovacemi.

Po Davidově vyzvání jsme byli požádáni, abychom položili několik otázek. Po diskusi s několika olympijskými
filatelisty, zejména se současnými prezidenty národních asociací pro olympijskou filatelii, jsem byl požádán
přednést některé problémy, související s budoucností FIPO. První sporná otázka souvisela se zmíněnými novými
webovými stránkami a zastoupením FIPO v komisi, která je bude připravovat. Aktuální web je velmi pasivní a ve
skutečnosti nepřináší pro nováčky žádné podstatné informace, nezbytné k tomu, aby přitahovaly někoho sbírat
známky nebo další olympijské reálie. Podle možností by web měl oslovit dvě hlavní cílové skupiny: nováčci a
dlouhodobí členové FIPO.
Další otázkou bylo, jak využít zkušenosti předchozích OLYMPHILEXů a OLYMPEXu 2008 v budoucí činnosti
FIPO. Všichni aktéři těchto výstav značné velikosti, organizátoři i vystavovatelé velmi tvrdě pracovali s úmyslem
udělat tyto výstavy co nejúspěšnější. Neměli bychom ztratit historii. Bohužel nikde nenalezneme žádné informace s
ohledem na historii FIPO v úředních listinách MOV. Jak se pustit do této záležitosti?
Další spornou otázkou je ve skutečnosti nedostatek komunikace a vzájemných aktivit mezi členy FIPO v období
mezi jednotlivými OLYMPHILEXy.Ve skutečnosti se poslední oficiální zasedání FIPO konalo v přítomnosti J..A.
Samaranche v Paříži v roce 1998. Jsme-li společně pohromadě během palmare olympijských světových výstav,
není to totéž jako společné setkání, kdy můžeme diskutovat o problémech, připravovat budoucí plány a hodnotit
případné společné úspěchy. My, jako členové FIPO cítíme, že ztrácíme organizační hybné síly. Samozřejmě, že
udržujeme vzájemné přímé osobní kontakty. Jak zlepšit tuto situaci?
Davidova odpověď vysvětlovala, že uvnitř struktury MOV nebude lehké konstruovat příliš dynamický web a
používat jej příliš aktivně, neboť finanční prostředky i kádrová kapacita jsou poměrně omezené. Souhlasil však s
tím, že nový web by měl být rozdělen a jednotlivé části určené pro různé cílové skupiny. David nevidí dost
možností rekonstruovat události minulé, ať tak nebo onak, měli bychom pracovat zejména pro budoucí události. On
má na mysli již nějaké nápady, například windows okno s názvem "zeptej se experta", službu členům a nějaké
další. Teď už bychom měli jenom čekat, až nový web MOV zahájí svoji činnost.
S odkazem na členské aktivity ve FIPO se David zmínil o tom, že nejpříhodnější cestou bude prezentovat tento
problém panu J.A.Samaranchovi, který by měl rozhodnout o setkání zástupců všech členů FIPO. V blízké
budoucnosti (pravděpodobně začátkem roku 2010) David připraví takový dopis a předloží jej panu Samaranchovi.
Vrátil se také k našim otázkám. Jakou zodpovědnost by členové FIPO přijali v budoucnosti? S touto otevřenou
otázkou bylo setkání ve velmi přátelské atmosféře ukončené.
Později David využil příležitost k tomu, aby prošel mezi sběrateli a s několika osobně pohovořil.
Tyto poznámky sestavil Dr. Roman Babut,
Prezident polského klubu olympijské a sportovní filatelie OLYMPIAN
-jp-
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NA VĚČNOST ODEŠEL ING. VÁCLAV HUBIČKA,
bývalý dlouholetý generální sekretář Československého olympijského výboru. Zemřel ve věku 84 let.
Pocházel z Kladna. V Praze studoval Obchodní akademii dr. Eduarda Beneše. Následovalo studium na
Vysoké škole obchodní (dnes Vysoká škola ekonomická), odkud odešel v roce 1949 s akademickým
titulem pracovat na ministerstvo stavebnictví. V roce 1957 přešel do diplomatických služeb na
ministerstvo zahraničí.
V roce 1972 díky jazykovým znalostem
našel uplatnění v mezinárodním oddělení
Československého svazu tělesné výchovy.
V roce 1974 přešel na detašované
pracoviště Československého olympijského
výboru v Praze se sídlem na Národní třídě,
kde převzal funkci generálního sekretáře.
V této funkci setrval až do roku 1988. Jeho
zásluhou byl založen v roce 1975 Klub
československých olympioniků, který se
stal vzorem pro vznik dalších klubů při
národních olympijských výborech.
Ing. Václav Hubička se přičinil také o
založení Klubu fair play, propagující čestné
jednání při sportovním klání. V roce 1987

byla založena Československá olympijská akademie, jejímž cílem je propagování olympismu a
olympijské myšlenky mezi občany naší vlasti, studium historie olympijského hnutí a pořádání přednášek
s výchovným zaměřením. Do řad ČSOA byli zvoleni také dva zástupci Olympsportu a posléze
s přispěním ing. Hubičky a doc. Jiřího Kössla byla naše společnost přijata za kolektivního člena ČSOA.
Ing. Václav Hubička porozuměl cílům a
záměrům Olympsportu (svými produkty
zachycovat
historii
a
současnost
olympijského a sportovního dění) a činnost
Olympsportu
podporoval
ve
všech
směrech. S jeho souhlasem jsme v době
temna (1986) připomněli strojovým
razítkem
125.
výročí
narození
zakládajícího člena MOV a prvního
předsedy Českého olympijského výboru
Dr. Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského. Na propagační výstavu, kterou Olympsport uspořádal na
počest 50. ročníku běhu Velká kunratická, zajistil spolu s předsedou ČSTV, návštěvu předsedy MOV
pana Juana Antonia Samaranche. Tato vzácná návštěva nám umožnila hlubší a trvalejší spolupráci
s orgány a představiteli olympijského a sportovního hnutí v Československu.

Václave děkujeme a zachováme Ti trvalou vzpomínku
Bedřich Polák
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SOUTĚŽ OLYMPSPORTU K ZOH 2010 VE VANCOUVERU
Připravili jsme pro Vás tipovací soutěž k ZOH 2010 ve Vancouveru. Své tipy na následující
otázky zašlete na adresu redaktora (uvedena na poslední stránce časopisu) buď písemně nebo
elektronicky (petras.jan13@seznam.cz) do 12.2.2010.
A
B
1. Kolik medailí celkem získají sportovci České republiky?
0-1
2-3
2. Kolik medailí vybojuje Martina Sáblíková?
0
1
3. Umístění našich hokejistů v olympijském turnaji?
1.
2.
4. Umístění Martiny Sáblíkové na 1500 m?
1.-3. 4.-6.
5. Lukáš Bauer na 15 km doběhne?
1.-3. 4.-6.
6. Umístění Tomáše Krause ve ski crossu?
1.-2. 3.-4.
7. Umístění Šárky Záhrobské ve slalomu speciál?
1.-3. 4.-6.
8. Umístění Nikoly Sudové v jízdě na boulích?
1.-3. 4.-6.
9. Umístění Tomáše Vernera v krasobruslení?
1.-3. 4.-6.
10. V soutěži družstev ve skocích na lyžích budou naši?
1.-3. 4.-6.
11. V soutěži družstev v severské kombinaci budou naši?
1.-3. 4.-6.
12. Nejlepší umístění Kateřiny Novotné v short tracku?
1.-3. 4.-6.
13. Kolik medailí získají reprezentanti Slovenska
0
1
14. Nejlepší umístění v biatlonu získá z našich v individuálních závodech?
(Dostál, Holubec, Moravec, Soukup, Šlezingr, Vítek či někdo další)
15. Nejlepší umístění ve skocích na lyžích z našich v individuál. závodech?
(Hlava, Janda, Koudelka, Mazoch, Sedlák, Vaculík či někdo další)
16. Nejlepší výsledek v klasickém lyžování z našich v individuál. závodech?
(Bauer, Jakš, Koukal, Kožíšek, Magál, Razým, Šperl či někdo další)
17. Který tým zvítězí v olympijském hokejovém turnaji?
18. Kdo zvítězí v soutěži družstev ve skoku na lyžích?
19. Který stát získá na ZOH 2010 nejvíce zlatých medailí?
20. Jaké bude nejlepší umístění našeho běžce v běhu na 50 km?

C
D
4-5
6 a více
2
3
3.-4. čtvrtfinále a horší
7.-9. 10. a horší
7.-9. 10. a horší
5.-8.
9. a horší
7.-9. 10. a horší
7.-9. 10. a horší
7.-9. 10. a horší
7.-9. 10. a horší
7.-9. 10. a horší
7.-9. ne lepší než 10.
2
3 a více
Uveďte jméno
Uveďte jméno
Uveďte jméno

Za každý správný tip získáváte bod. Při rovnosti bodů rozhodne o umístění na prvních třech
místech lepší tip u poslední otázky. Soutěž bude vyhodnocena v příštím čísle Zpravodaje a
nejlepší budou odměněny pěknými cenami.
- jpbNOVINKY POŠTY V OLYMPII
Kromě příležitostného razítka z 22.10.2009 k zapálení olympijského ohně pro zimní olympijské hry Vancouver
2010 používala pošta v Olympii v poslední době příležitostná razítka k následujícím událostem mezinárodní
olympijské akademie:
7.5.2009 – 10.mezinárodní konference ředitelů národních olympijských akademií
27.5.2009 – 12.mezinárodní seminář sportovních reportérů
13.6.2009 – 49.setkání nových členů
15.7.2009 – 2.mezinárodní konference olympijských vítězů
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