MATSON James Randel ( USA) – zlato ve vrhu koulí
FM Z ČAD
1972 Yv. 202 (183/212) Mi. 243 (240/63)
1972 Yv. přetisk Mi. 243 Mi. 465 (462/85)
Z FUJEIRA
1969 Yv.
Mi. 296 (292/301)
Z UMM AL QIWAIN
1968 Yv.
Mi. 288 (285/93)
Mi. BF15 (s 294/5)
Z MALI
1969 Yv. A75 /A73/5)
Mi. 195 (192/6)
Z NIGER
1978 Yv. 435 (435/8)
Mi. 613 (613/6)

PEDRAZA-ZUNIGA José ( Mexiko) – stříbro v chůzi na 20km
FM Z GAMBIA
1992 Yv. 1114 (1112/5) Mi. 1322 (1319/26)
PENES Michaela ( Rumunsko) - zlato v hodu oštěpem v soutěži žen
ZSIVOTZKY Gyula ( Maďarsko) - zlato v hodu kladivem
filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda

SEAGREN Robert ( USA) – zlato ve skoku o tyči
FM Z PARAGUAY
1969 Yv. 1003

Mi. 1886 (1883/91)

(1000/5+A518/20)

1969
Z

KRÁLOVSTVÍ JEMEN 1968

Yv.
Yv. (269+A82)

Mi. BF119 (118/21)
(1886+1887+1890)
Mi. 611 (604/13)

SANĚJEV Viktor Danilovič ( SSSR) – zlato v trojskoku
FM Z NIGER
1972 Yv. A200 (A199/202) Mi. 349 (348/51)
Z KONGO
1980 Yv. A289 (A288/288/91) Mi.787 (786/9)
Z GUYANA
1996 Yv. 4182 (4175/83) Mi.
Z GRUZIE
1996 Yv.
Mi.
(s jeho jménem ve 3 hodnotách jako vítěz 1968/1972/1976)
1996 Yv. BF
Mi. BF
Z ANTIGUA
1996 Yv. 2025 (2021/9) Mi.
Z KLDR
1980 Yv. BF
Mi. A84
(jako oceněný na okraji BF 730,hodnota jezdecký sport)
(viz reprodukce u Beck, atletika, XXII.Olympiáda)
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SMITH Tommie C. ( USA) – zlato v běhu na 200m
FM Z ČAD
1969 Yv. 204 (183/212) Mi. 241 (240/63)
1972 Yv. přetisk Mi. 241 Mi. 463 (462/85)
1971 Yv.
Mi. 382 u BF18
1972 Yv.
Mi. BF40 (537)
(přetisk BF18 s „München“)
1972 Yv.
Mi. A40 (536/7)
(přetisk 381+382 v BF s „München“)
Z TANZÁNIE
1994 Yv.
Mi. 2190 (2190/207)
TEMU Naftali Nabiba ( Keňa) – zlato v běhu na 10000m a bronz v běhu na 5000m
FM Z RWANDA
1968 Yv. 284 (277/94)
Mi. 303 (296/313)
Yv. BF 14 (13/5)
Mi. BF 16 (15/7)
Z UMM AL QIWAIN
1969 Yv.
Mi. 290 (285/93)
Z KRÁLOVSTVÍ JEMEN 1968 Yv. (269+A82)
Mi. 604 (604/13)
USA – zlato ve štafetě na 4x100m (družstvo ve složení Greene Charles Edward, Pender Mervin jr.,Smith Ronald
Ray, Hines James Ray) a zlato ve štafetě na 4x400m (družstvo ve složení Matthews Vincent Edward,
Freeman Ronald John III, James George Lawrence, Evans Lee Edward)
FM Z FUJEIRA
1968 Yv.
Mi. 297+301 (292/301)
( se stejnými hodnotami v rozdílných rozměrech)

(pokračování příště)

připravuje Laco Kajaba
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VZPOMÍNKA NA BRUSELSKÉ PEKLO
Před dvaceti lety,
29. května 1985 se
celá
nažhavená
fotbalová Evropa těšila
na jubilejní třicáté finále
Poháru
mistrů
evropských zemí (dnes
Liga mistrů), které se
hrálo
už
potřetí
v Bruselu na Heysel stadiónu založeném v roce
1927. Finálovou dvojici tvořili nejlepší celek Itálie
Juventus Turín a anglický mistr FC Liverpool.
Samo utkání ještě mělo tu zvláštní příchuť, že se
v něm loučil v dresu Juventusu Turín s bohatou a
úspěšnou kariérou jeden z nejlepších fotbalistů
světové historie Michel Platini a Joe Fagan, dlouholetý manažer Liverpoolu. Všeobecně se čekal bezproblémový a
pohledný fotbal.
Na zřetel se však vůbec nebralo chování anglických fanoušků v posledních měsících při zájezdech do
Holandska, kdy například při zápase Feynord Rotterdam – Tottenham došlo k těžkým bitkám. Belgickou policii
nevarovalo ani to, že lodě, které přivezly anglické fans z Anglie do Ostende a Zeebrugge, byly po zakotvení silně
zdemolované a poničené. Představa, že nic nehrozí vedla k tomu, že prodané vstupenky pro příznivce obou táborů
byly promíchány. Jak se později ukázalo, byl to

jeden z hlavních důvodů tragédie. Když se obě
strany do sebe pustily nebyla policie schopna
zasáhnout a co bylo ještě horší, selhala nepřipravená zdravotní služba. Pak již stačilo pár srážek větších či
menších skupin a nikým nemírněné tlupy se pustily tvrdě do sebe. Vyvolaly tím v zadní části sektoru vlny, první lidé
byli natlačení na zeď a sraženi na zem. Po stržení boční zdi (kterou strhli Angličané a Italové společně) začal
bezhlavý útěk. Výsledkem pak bylo 39 mrtvých (z toho 31 Italů) a 437 zraněných. Byla to tragédie, kterou do té
doby evropské klubové soutěže nepoznaly (v té době ještě nebyly známy Sovětským svazem přísně utajené
události z roku 1982, kdy více než 300 fanoušků zahynulo při utkání Poháru UEFA mezi Spartakem Moskva a
nizozemským Haarlemem v Lužnikách na stadiónu V.I.Lenina).
Důsledky a tresty, které následovaly jsou známé. Došlo k personálním změnám v bruselských bezpečnostních
složkách, proběhl ostře sledovaný soud s řadou příznivců obou stran, především však Angličanů a anglické kluby
byly vyloučeny ze všech evropských soutěží. Pět let trvalo Anglii, než své fanoušky zvládla natolik, že se mohla až
na Liverpool vrátit zpět do Evropy. Stadión Haysel byl pak o několik let později zbourán a v rámci příprav ME 2000
na jeho místě vyrostl nový, který nese jméno nedávno zesnulého belgického krále Boudouina.
Bruselská tragédie nebyla však jediným fotbalovým neštěstím v roce 1985. Těsně před ní jí předcházela
tragédie v Bredfordu při zápase 3. anglické ligy. Hořící tribuna těsně před poločasem a vzniklý zmatek připravily o
život 56 lidí a 200 jich bylo zraněno. Stranou nezůstal tenkrát ani náš fotbal. Vlak plný sparťanských fandů,
doprovázejících svůj tým do Bánské Bystrice se změnil v ohnisko vandalismu. Opilí „takypříznivci“ zdemolovali
vagóny, napadali nevinné cestující a téměř vyhodili z okna jedoucího vlaku průvodčí. Zásah policie a následný
soud s některými z nich poprvé ve větším měřítku upozornil výrazně na tento problém u nás (o události byl pak
natočen film Proč).
V letošním roce, při dvacátém výročí tragické události odhalila belgická
metropole 29. května 2005 památník v podobě slunečních hodin. Památník
nebude však měřit čas, ale každý z 39 fanoušků, kteří v roce 1985 zahynuli,
má na hodinách vlastní světelný úsek. Dílo obsahuje italský a belgický kámen
a anglickou báseň, aby symbolizovalo smutek tří národů.
A jen tak pro úplnost, utkání tenkrát skončilo vítězstvím Juventusu 0:1,
když jediný gól vstřelil z penalty Michel Platini.
Stanislav KAMENICKÝ
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Z DÁVNÉ HOKEJOVÉ HISTORIE
Nedávno skončilo ve Vídni MS 2005 v ledním
hokeji. Vítězem se stalo zaslouženě po páté v novodobé
historii našeho státu mužstvo Česka. A tak po vítězné
euforii neuškodí trochu se podívat do historie. O tři čtvrtě
století nazpět. Tehdy českoslovenští hokejisté vybojovali
v Budapešti na ME 1929 titul mistra Evropy. Tento skvělý úspěch dokumentuje velice zajímavá pohlednice zaslaná
známým hokejistou ing. Jaroslavem Šroubkem synovi Milanovi. Oznamuje, že jsme porazili Německo 2:1. Svoje
podpisy připojili dnes
už
polozapomenuté
legendy
českého
hokeje brankář Peka,
Dorasil,
Pušbauer,
Maleček
a
další.
Nechybí ani populární
rozhlasový
reportér
Josef Laufer. Je velká
škoda, že tento vzácný
dokument
není
orazítkovaný historicky
prvním
hokejovým
razítkem na světě,
které se v Budapešti při
ME používalo.
Odesílatel
pohlednice
ing.
Jaroslav Šroubek se
narodil
2.12.1891.
Technicky
vynikající
útočník hrál hokej za
Spartu a Slavii. Za oba
kluby a Viktorii Žižkov
hrál také fotbal. V ledním hokeji reprezentoval 40x a vstřelil 18 gólů, 10x hrál na ME. Ve fotbale reprezentoval
pouze jedenkrát v roce 1921 v Praze proti Jugoslávii (6:1). Zemřel 29.8.1964.
Druhá, neméně zajímavá pohlednice je o tři roky mladší. Byla poslána ze ZOH 1932 na adresu tehdy ještě
docenta J. Grusse do nemocnice na Bulovce. MUDr. J. Grusse si myslím není třeba představovat. Spíše je
zajímavý text na závěr pohlednice: Poláci dostali dnes naflákáno. Škoda, že není uvedený přesný výsledek. Polsko
dostalo totiž na ZOH
výprasky dva, oba od
Kanady 0:9 a 0:10. S USA
uhráli
Poláci
přijatelné
výsledky 1:4 a 0:5 a pro
úplnost s Německem hráli
1:2 a 1:4. Hokejový turnaj
na III. ZOH se hrál rovněž
jako V. MS a měl pouhé
čtyři účastníky. Zvítězila
Kanada před USA, třetí bylo
Německo
a
poslední
skončilo Polsko. Bylo by
moc zajímavé, jak by asi
dopadlo naše mužstvo,
které
tehdy
patřilo
k nejlepším v Evropě.
Dvě docela nenápadné
pohlednice
a
co
zajímavostí, údajů a osudů
se v nich skrývá.

Stanislav KAMENICKÝ
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ME sportovních střelců
V březnu
2005
se
uskutečnilo ME ve střelbě ze
vzduchových zbraní v Tallinu
(Estonsko). Zúčastnilo se 42
států s 575 střelci. Českou
republiku reprezentovalo 23
závodníků
a
v celkovém
hodnocení zemí podle zisku
medailí jsme obsadili 4. místo
ziskem 2 zlatých a 3
bronzových
medailí.
Nejlepší bylo Rusko (13 – 8 –
6) před Ukrajinou (6 – 4 – 6) a
Německem (4 – 6 – 4).
Slovensko bylo na 8. místě (1
– 1 – 2).
Z hlediska filatelie byla
vydána Estonskou poštou
dopisnice
a
bylo ruční
příležitostné razítko.
VII.
sjezd
Českého
střeleckého svazu
Dne 19.3. 2005 se v prostorách Sazka Arény
v Praze uskutečnil VII. Sjezd delegátů Českého
střeleckého svazu. K připomenutí úspěchů
sportovních střelců na OH 2004 v Athénách bylo
na poště v Praze 6 ve dnech 18. a 19. 3. 2005
používáno
příležitostné strojové razítko.
Olympsport ČR připravil přítisk na dopisnici.
MS v biatlonu 2005
Na letošním MS v biatlonu v Hochfilzenu
(Rakousko) vybojoval titul mistra světa v závodě
na 20 km Roman Dostál.
V této nejdelší biatlonové disciplině se střílí na
50 m a to 2x vleže a 2x vstoje vždy na 5 terčů.
Za každý nezasažený terč se k celkovému času závodníka přičítá 1 minuta. Za velmi hustého sněžení minul náš
závodník jen jeden terč ve stoje a překvapivě získal zlatou medaili.
Sdružení sportovních svazů ČR používalo od 11.4.2005 do 20.6.2005 ve svém výplatním strojku propagační
vložku připomínající tento sportovní úspěch.
Ladislav Janoušek
XI. hry malých států Evropy
Andorra hostila ve dnech 30.5.-4.6. 2005 sportovce z Islandu, Lichtenštejnska, Lucemburska, Malty, Monaka,
San Marina a Kypru. O medaile se bojovalo v 11 sportovních odvětvích a nejúspěšnějšími se stali sportovci Kypru
(39-28-24). Druzí v hodnocení byli Islanďané (26-23-27), třetí Lucemburčané (18-2123). K tomuto
klání vydala
pošta hostitelského státu aršík
a pěkné razítko
pro FDC.
Filatelistický
materiál jistě
zajímavý pro
námětáře.
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FAVORITÉ NA POŘÁDÁNÍ OH 2012: PAŘÍŽ A LONDÝN
117. zasedání MOV v Singapuru (vlevo kašet používaný nyní MOV) bude již letos
v červenci rozhodovat o pořadateli olympijských her v roce 2012. Favority jsou podle
všeho Paříž a Londýn, obě velkoměsta udělala největší dojem na komisi Mezinárodního
olympijského výboru, která jejich prezentaci označila za "velmi vysoce kvalitní".
Absolutně nejlépe si vedla francouzská metropole.
V boji o hry 2012 proběhlo v květnu 2004 také jakési "předkolo". Londýn, Madrid,
Moskva, Paříž a New York. Jedno z těchto pěti měst se stane v roce 2012 dějištěm olympijských her. Rozhodli o
tom v Lausanne jednomyslně členové exekutivy Mezinárodního olympijského výboru (MOV), kteří vyřadili
neúspěšné uchazeče Havanu, Istanbul, Lipsko a Rio de Janeiro.
Ještě před zúžením se kandidátská města dělila na favority a outsidery. Experti i sázkové kanceláře přisuzovali
největší šance Paříži, Londýnu, New Yorku a Madridu. Naopak téměř bez šancí na setrvání mezi kandidáty her
2012 byla Havana.
O úspěchu kandidátských měst rozhoduje velké množství faktorů - od nejpodstatnějších až po zdánlivé
"maličkosti". Geograficky mají větší šanci evropská města, protože letní hry v roce 2008 hostí hlavní město Číny
Peking a zimní hry o dva roky později kanadský Vancouver. Paříž do role favorita staví i fakt, že naposledy byla
dějištěm olympijských her v roce 1924 a úspěšně zvládla pořadatelství fotbalového mistrovství světa v roce 1998 a
loni atletického MS. Navíc už dvakrát neúspěšně kandidovala na pořádání her v letech 1992 a 2008. Londýn nabízí
atraktivní sportoviště včetně tenisového Wimbledonu a triatlonu ve vyhlášeném Hyde Parku. Moskva zvažuje
návrat populárního maskota medvídka Míši a jejich úsilí o pořádání olympiády nesníží ani neschválení hlavního
nápadu, dopravy po vodě, od MOV. Madrid je jediným z kategorie největších evropských hlavních měst, které ještě
nikdy olympiádu nehostilo.
Proti evropským kandidátům stojí New York, jehož trumfem je plánovaná výstavba nového olympijského stadiónu
za 1,4 miliardy dolarů na Manhattan West Side. Negativní roli ale mohou sehrát protiamerické nálady po invazi do
Iráku, stejně jako fakt, že jen dva roky předtím hostí zimní hry Kanada.
Vyřazen v „předkole“ byl německý kandidát Lipsko, který byl mezi miliónovými metropolemi trpaslíkem. Nicméně
už v "německé kvalifikaci" o pozici kandidáta na OH 2012 porazil Hamburk, Stuttgart, Frankfurt i Düsseldorf a při
kandidatuře sázel na filozofii "rodinných a bezpečných her". Jen investice do první fáze olympijské kampaně se ve
městě s 500 tisíci obyvateli vyšplhala na třicet miliónů eur. A v dalších třech letech by stát, spolková země Sasko a
město Lipsko chtěly společně investovat do sportovních zařízení, infrastruktury a výstavby hotelů na 308 miliónů
eur. To může být tak trochu varování pro pražské olympijské ambice kandidovat na hry v roce 2016 nebo 2020.
A zde jsou filatelistické materiály, vztahující se ke kandidatuře jednotlivých měst na OH 2012:

LIPSKO, ROSTOCK
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MOSKVA

LONDÝN

Dokončení článku o filatelistických
materiálech k OH 2012 v příštím čísle
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Tři razítka na závěr…

Zleva: Francie - 33. mistrovství světa v krosu v Saint-Etienne 19.-20.3.2005, Itálie Juventus Turín mistr Itálie v kopané
uplynulé sezóny 2004-2005 (ze zisku titulu
se radoval i náš Pavel Nedvěd), Německo ME v kopané žen 2005 ve Velké Británii 5.19.6.2005 (ve finále zvítězily ženy Německa
nad Norkami 3:1).

Dva snímky zachycují atmosféru brněnského zasedání Olympsportu. Na prvním je fronta na prezidenta, tedy na
placení členských příspěvků. Foto může posloužit jako doklad o zaplacení, protože seznam platících se kamsi
zatoulal (více na straně 3). Na druhém snímku je k vidění čilý výměnný obchod. Autorem snímků z Brna je
předseda propagačního odboru Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005 Jaroslav Punčochář.

Do dnešního čísla přispěli členové: J. Petrásek, I. Vápenka, S. Kamenický, R. Jásek, L. Janoušek
a L. Kajaba
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od V á s .

Uzávěrka příštího čísla je 1. září 2005
.
.
.

Předseda
Místopředseda
Sekretář
Pokladník
Redaktor

OLYMPSPORT
zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii
adresa: P.O.Box 13, 282 23 Český Brod, tel. 321 622 389
E mail: olympsport@iol.cz .
ing. Jaroslav Petrásek, P.O.Box 13, 282 23 Český Brod
Ladislav Janoušek, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Václav Diviš, Truhlářská 20, 110 00 Praha 1
Bedřich Polák, d.t., P.O.Box 47, 150 21 Praha 5
ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno
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