Olympijští medailisté a filatelie (57)
XXII. OLYMPIJSKÉ HRY

(2. část)

MOSKVA 1980

LEHKÁ ATLETIKA
KAZANKINA Tatiana (SSSR) – zlato v běhu na 1500m v soutěži žen
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda)
OTTEY-PAGE Merlene Joyce (Jamajka) – bronz v běhu na 200m v soutěži žen
(filatelistický materiál viz XXV. Olympiáda)
KOCH Marita (NDR) – zlato v běhu na 400m a stříbro ve štafetě na 4x400m (štafeta ve složení Gabriela Löwe,
Christina Brehmer-Lathan, Barbara Krug a Marita Koch) v soutěži žen
FM
Z
KLDR
1980
Yv. 1623 (1618/24)
Mi. 2057 (2052/8)
KOLPAKOVA Tatiana (SSSR) – zlato ve skoku dalekém v soutěži žen
FM
Z
KLDR
1980
Yv.

Mi. BF A84

(známka s motivem koně – sportovkyni nalezneme na okraji aršíku)

KOZAKIEWICZ Wladyslav (Polsko) – zlato ve skoku o tyči
FM
Z
GABON
1980
Yv. A238 (A237/9)
Yv. BF36
POLSKO
1983
Yv. 2678 (2675/8)

Mi. 747 (746/8)
Mi. BF40
Mi. 2865 (2862/5)

OELSNER-GÖHR Marlies (NDR) – zlato ve štafetě na 4x100m (štafeta ve složení Romy Müller, Ingrid AuerswaldLange, Bärbel Eckert-Wöckel a Marlies Oelsner-Göhr) a stříbro v běhu na 100m v soutěži žen
FM
Z
KLDR
1980
Yv.
Mi. BF A84
(známka s motivem koně – sportovkyni nalezneme na okraji aršíku)

KULA Dainis (SSSR) – zlato v hodu oštěpem
FM
Z
NIGER
1980
Yv. 516 (516/9)
Mi. 714 (714/7)
LITVA
1996
Yv. BF8
Mi. BF9 (431)
(zobrazení jména na okraji, viz reprodukce u XVI. Olympiády)
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LEONARD SARRIA Silvio (Kuba) – stříbro v běhu na 100m
FM
Z
KUBA
1980
Yv. 2226 (2225/7)
(zisk stříbra připomenut na kuponu)

Mi. 2516 (7)

LLOPART RIBAS Jorge (Španělsko) – stříbro v chůzi na 50km
FM
Z
ŠPANĚLSKO
1995
Yv. 2954 (2954/67)
Mi. 3220 (3220/33)
(série vydaná v miniaršíku se jmény na kuponu)
MAANINKA Kaarlo (Finsko) – stříbro v běhu na 10000m a bronz v běhu na 5000m
FM
Z
GABON
1980
Yv. A237 (A237/9)
Mi. 746 (746/8)
Yv. BF36
Mi. BF40
(reprodukce viz u Yifter, lehká atletika)
MALINOWSKI Bronislaw (Polsko) – zlato v běhu na 3000m překážek
FM
Z
POLSKO
1983
Yv. 2685 (2675/8)
Mi. 2862 (2862/5)
1988 vydání poštovních lístků zobrazující polské medailisty
MENNEA Pietro (Itálie) – zlato v běhu na 200m a bronz ve štafetě na 4x400m (štafeta ve složení Malinverni
Stefano, Tozzi Roberto, Zuliani Mauro a Mennea Pietro)
FM
Z
PENHYRN
1980
Yv. 131/2 (125/32)
Mi. 157/8 (151/8)
(se zlatým okrajem)
Mi. 165/6 (159/68)
Yv. BF22
Mi. BF22
TANZANIA
1992
Yv. 1138 (1137/40)
Mi. 1358 (1354/61)
(znázorňuje štafetu, která na OH 1988 skončila 4.)
MUNKELT Thomas (NDR) – zlato v běhu na 110m překážek
FM
Z
BURUNDI
1980
Yv. 828/30 (828/36)
Mi. 1540/2 (1540/8)
Yv. BF23
Mi. BF25
STŘEDOAFRICKÁ REP. 1981
Yv. A238 (462/5+A237/8) Mi. 731 (726/31)
(se jmény zlatým nebo červeným písmem)
Mi. BF121 (116/21)
UGANDA
1981
Yv. 252 (250/3)
Mi. 288 (286/9)

Yv. BF23
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Mi. B

NYAMBUI Suleiman (Tanzánie) – stříbro
v běhu na 5000m
FM
Z
GABON
1980 Yv. A237 (A237/9)
Mi. 746 (746/8)
(reprodukce viz u Yifter, lehká atletika)

QUARRIE Donald (Jamajka) – bronz v běhu na 200m
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda)
RASCHUPKIN Viktor (SSSR) – zlato v hodu diskem
FM
Z
BURUNDI
1980

Yv. 831/33 (828/36)
Yv. BF110

Mi. 1543/5 (1540/8)
Mi. BF113

SANĚJEV Viktor (SSSR) – stříbro ve skoku trojitém
(filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda)
SCHALLER-KLIER Johanna (NDR) –stříbro v běhy na 110m překážek v soutěži žen
SLUSARSKI Tadeusz (Polsko) – bronz ve skoku o tyči
SEDYK Jurij (SSSR) – zlato v hodu kladivem
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda)
SIMEONI Sara (Itálie) – zlato ve skoku do výšky v soutěži žen
FM
Z
STŘEDOAFRICKÁ REP. 1981
Yv. 463 (462/5+A237/8) Mi. 729 (726/31)
(se jmény zlatým nebo červeným písmem)
Mi. BF117 (116/21)
KONGO
1980
Yv. A290 (A288/91)
Mi. 788 (7869)
SIERRA LEONE
1995
Yv.
Mi. 2231 (2227/50)
ITÁLIE
1981 poštovní lístek s privátním přítiskem, použitý ve Vinci 26.2.
1997 ruční razítko používané ve Verona 15.11.
PASCHEK Frank (NDR) – stříbro ve skoku dalekém
FM
Z
KLDR
1980

Yv.

Mi. BF A84

(známka s motivem koně – sportovkyni nalezneme na okraji aršíku)
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THOMPSON Francis Daley (Velká Británie) – zlato v desetiboji
FM
Z
BHUTAN
1986
Yv. 722 (718/23)
Mi. 972 (968/73)
STŘEDOAFRICKÁ REP. 1985
Yv. A312 (A309/12)
Mi. 1089 (1086/9)
KONGO
1980
Yv. A291 (A288/91)
Mi. 789 (786/9)
COOKOVE OSTROVY 1984
Yv. 797 (796/8)
Mi. 1008 (1007/9)
GUINEA BISSAU
1984
Yv. BF50
Mi. BF261 (825)
GUINEA
1985
Yv. A173 /756/9+A173/4) Mi. 1016 (1012/7)
TOGO
1985
Yv. BF
Mi. BF723 (268/75)
(viz reprodukce u XXIII: Olympiády, Hingsen, lehká atletika)
GAMBIA
1994
Yv.
Mi. 1941 (1941/2)
GRENADA GRENADÍNY 1990
Yv. BF203
Mi. BF203
(reprodukce z desetiboje XXIII. Olympiády)
HAITI
1996
Yv.
Mi. 1548 (1547/8)
KEŇA
1996
Yv. 631 (626/36)
Mi. 655 (640/63)
NEVIS
1996
Yv. 983 (976/84)
Mi. 1026 (1019/27)
SIERRA LEONE
1995
Yv.
Mi. 2232 (2227/50)
TANZANIA
1993
Yv.
Mi. 1576 (1574/81)
1995
Yv.
Mi. 2193 (2190/2207)
VELKÁ BRITÁNIE
1984
ruční razítko používané v Londýn, Newham 25.9.
ANTIGUA
1996
Yv. 2027 (2021/9)
Mi.
BARBUDA
1997
přetisk „Barbuda“ na Antigua Yv. 2027

(Pokračování příště)

Z italského originálu Alvara Trucchiho připravuje Laco Kajaba
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Olympijské symboly
Jak je známo z historie, symboly nás provázejí už od počátku existence lidstva. Podle naučného
slovníku je symbol konkrétní předmět sloužící k označení nějakého abstraktního pojmu. Například
kalich se stal symbolem husitství, hákový kříž fašizmu, různé barvy jsou symbolem sportovních
klubů a tak by se dalo pokračovat do nekonečna.
Pro nás filatelisty bude atraktivnějším tématem zmínit se o olympijských
symbolech. Navzájem propojené kruhy znázorňující jednotu pěti kontinentů a
setkávání sportovců celého světa na olympijských hrách v duchu soutěžení a
přátelství. Světoznámé logo olympijských kruhů navrhl v roce 1913 baron Pierre
de Coubertin. Na VI. olympijském kongresu 1914 v Paříži Pierre de Coubertin
představil návrh vlajky v bílém provedení s olympijským logem. Zástava poprvé
zavlála
v roce
1920
na
olympijských
hrách
v belgických Antverpách.
Dalším
olympijských
symbolem je latinské heslo
„Citius, Altius, Fortius“, které
v českém překladu zní „Rychleji, Výše, Silněji“.
Inspiraci našel Pierre de Coubertin u svého
přítele, dominikánského mnicha Henriho Didona.
Mottem připravovaných olympijských her se tato
slova stala už v roce 1894.
Olympijské hry mají také svoji hymnu a složil ji
pro olympijské hry 1896 řecký skladatel Spiros
Samaras, text napsal Kostis Palamas. Na oficiální
uznání si kantáta musela počkat až do roku
1958, kdy ji Mezinárodními olympijského
výboru věnovala vdova po Samarasovi.
K olympiádě patří také neodmyslitelně od
roku
1920
slib
během
zahajovacího
ceremoniálu. Text slibu prošel různými
úpravami. Ten současný zní: „Jménem všech
závodníků slibuji, že se na olympijských
hrách představíme jako loajální soupeři dbalí
pravidel, jimiž jsou hry řízeny a s přáním
bojovat v rytířském duchu pro slávu sportu a
čest našich družstev.“
Specifickým symbolem her jsou olympijské medaile. Trojice
cenných kovů je medailistům udělována od roku 1904 (St. Louis).
Zlatá ani stříbrná medaile nesmí obsahovat méně než 92,5%
stříbra. K pozlacení vítězné památky má být použito nejméně šest
gramů
zlata.
V roce 1972 se mnichovské olympiádě
poprvé dostalo symbolu v podobě maskota,
jímž se stal jezevčík Waldi.
Na závěr si připomeňme poslední symbol, a
tím je olympijský plamen. Oheň poprvé
vzplál nad Amsterodamem v roce 1928.
S myšlenkou na jeho symbolické vzkříšení
a zapálení v antické Olympii přišel v roce
1934 v roce 1934 šéf organizačního výboru
berlínské olympiády Theodor Leewald.
Oheň poprvé putoval v roce 1936 Evropou
do dějiště olympijských her v Německu.
Stanislav Kamenický
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18th World Olympic Collectors Fair
18. světový olympijský veletrh sběratelů
17-20 May 2012
17.- 20. 5. 2012
Zappeion Megaron, Athens
Oznámení
Jsme hrdí na to oznámit Vám, a pozvat Vás k nám na 18. světový olympijský veletrh sběratelů,
který pořádá Mezinárodní olympijský výbor (MOV) s Řeckým olympijským výborem (HOC) ve dnech
17.- 20. 2012 v Aténách.
Řecký olympijský výbor a jeho komise pro olympijskou filatelii, numismatiku a memorabilie, ve
spolupráci s Řeckou olympijskou akademii Vám s potěšením oznamujeme, že Veletrh se bude
shodovat se slavnostním předáním olympijského ohně Řeckým olympijským výborem organizačnímu
výboru her londýnské olympiády na stadionu Panathenaic.
18. Světový olympijský sběratelský veletrh se bude konat v historické budově Zappeion Megaron
(www.zappeion.gr), což je první stavba na světě, která byla postavena, aby sloužila potřebám
olympijských her a vždy byla spojena s olympijským hnutím. Zappeion se nachází v historickém
centru Atén, obklopen dalšími významnými stavbami a památkami. Pěšky se odtud snadno
dostanete k blízkému stadiónu Panathenaic, kde se bude konat ceremonie předávání olympijského
ohně.
Během veletrhu bude mít v Zapeionu svůj stánek také Řecká pošta. Všichni účastníci obdrží mimo
jiné zdarma akreditaci od Řeckého olympijského výboru k účasti na slavnostním předání
olympijského ohně dne 17. května na stadionu Panathenaic. Mohou také navštívit olympijská
sportoviště v Aténách a historické památky. Omezený počet volných akreditací na VIP sedadla bude
také k dispozici pro několik málo šťastlivců, kteří si místa včas rezervují, pro slavnostní zapálení
olympijského ohně v Olympii 10. května. Mohou při tom navštívit prostory Řeckého olympijského
výboru ve starověké Olympii, kde sídlí Mezinárodní olympijská akademie.

Výstava olympijských memorabilií
"Řecko a olympijské hry: 1894 - 2012"
15.-20. května 2012
V rámci 18. světového olympijského veletrhu sběratelů se bude od 15. do 20. května konat výstava
memorabilií, kde budou vystaveny artefakty Řeckého olympijského výboru, různých institucí a také
soukromých sběratelů týkající se Řecka a olympijských her.
Těšíme se na shledání s Vámi v Aténách,
Dr. Petros Synadinos
předseda Helénské komise pro olympijskou filatelii,
numizmatiku a memorabilia

- Více informací je k dispozici na webu Řeckého olympijského
výboru (www.hoc.gr)
- Upozorňujeme zájemce, že na veletrhu je k dispozici omezený
počet stolů, proto se zaregistrujte co nejdříve!
20

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Program 18. světového olympijského veletrhu sběratelů
15.-20. května 2012, Zappeion Megaron, Atény
Pamětní olympijská výstava "Řecko a olympijské hry: 1894 - 2012"
Středa 16. května, 2012
09:00 - 11:00 a 16:00 - 18:00 Prohlídka zdarma pro všechny účastníky na Panathenaic stadionu,
pozornost Řeckého olympijského výboru pro sběratele, účastníky veletrhu.
Čtvrtek 17. května, 2012
10:00 - 13:00 Registrace a informace pro účastníky
13:00 - 14:00 Exkluzivní doba pro obchodování účastníků
14:00 - 20:00 Otevření pro širokou veřejnost
17:00 – Slavnostní ceremoniál předání olympijského ohně na Panathenaic stadionu.
(Volný vstup pro všechny účastníky veletrhu)
Pátek 18. května 2012
10:00 - 20:00 Otevřena výstava pro vystavovatele
10:00 - 11:00 Prezentace účastníků a předání diplomů
11:00 - 20:00 Otevřeno pro širokou veřejnost
12:00 - 14:00 Autogramiáda a beseda s řeckými olympijskými vítězi
20:30 - 23:00 Večeře, oficiální banket
Sobota 19. května 2012
10:00 - 20:00 Otevírací doba pro vystavovatele
11:00 - 20:00 Otevírací doba pro širokou veřejnost
Neděle 20. května 2012
08:00 - 10:00 Prohlídka Panathenaic stadionu pro všechny účastníky veletrhu
10:00 - 18:00 Otevírací doba pro vystavovatele
11:00 - 16:00 Otevírací doba pro širokou veřejnost
16:00 - 18:00 Demontáž a uzavření prostor
VSTUP ZDARMA PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY

Zappeion Megaron v noci

Panathenaic Stadium v noci

Slavnostní ceremoniál předání olympijského ohně Pekingu v roce 2008
Počítačový překlad z originálu pozvánky Řeckého olympijského výboru
Zatím oznámili, že pojedou Josef Kočí a Jan Petrás. V případě zájmu se s nimi spojte.
JEDETE DO ANGLIE NA OLYMPIÁDU?
V případě, že se hodláte na olympijské hry podívat osobně, dejte o tom zprávu předsedovi OS.
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