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Noperiodický zpravodaj motivové skupiny
Olýmpi jaká e sportovní filatolie při komisí námětové filatelie SČF.
č.2

ení přátelé, milí čtenáři!

Březen 1971

Náš zpravodaj Oly ivopozt votupuje tíušo číslem do 3.roku své exiUkázalo se,že je hodným komunikačním prostřodkem nezi členstvem
a vedením skupiny. I k
je sice stůle ještě přijímán s určitou posivireagují které provokuje k tozu,aby se
obsch
jeho
na
těch,kdo
vá
tou,přibý
uplynulého rcku možnost se s někteprůběhu
v
měli
jome
ozvoli.A protože
mezi vodením skupiny a členy tuk
už
nozeje
veznásit,
Členy i osobně
rýni
velté neziáno jako dříve,
Budiž náť dovoleno ,abychon dnog využili tohoto úvodníku k vyříze12 nčitevých organizačních zúložitostí.
K vánocům a k Novému roku jshe od vás dostali unoho pěkných přízvláště
af Děkujeme vám za no a procíme,abyste nům proránuli,že jeme
Věřte
obtížné,
dost
bylo
to
by
neopětovuli.Dylo jich telik,že prakticky
X,če nás každá vaše vzpomínka vždycky potěší,
Ani v touto rcce ve tvářnost Olympsportu příliš nebude měnit.Chcore i nadále věnoval pozornost tonu,co pro svůj specializovaný sběratelský
bor nenajdote v potřebné míře jinde, Ponyšlelí jeme na to,že vás budeme
m
ra pokračování oeznamovat se vším ném známým filatelistickým materiále
k jednotlivým olympijským hrám od r.1096, Pro každá číslo Olympoportu se
Dám včak ochází tolik přívpůvků,že bychom potřebovali 20 i více otran,
abychon do ních vše vtěsnali, A tok hlavní zájem upřeme opět k novinkám,
a to přodovším zohrnničním.
zuÁle právě zde byste nám mohli vydatně pomoci „Momentálně mámeandsko,
arako,Hol
R,NSR,Mad
zeměmi:ND
jištěnu informační součinnost s těmito
tólie „Dal gie „Švýcarsko , USA „Rakouako,Švédsko.Trochu nám zakolísalo koncem
roku Polsko,prvé nesmělé krůčky jome udělali do SSSR.Vy jistě máte spojení 1 s dalšímí zeněmi.Požádejte své partnery v nich,aby vás pravidelně
informovali o nových sportovních razítkách,celinách a podoa napište nám
o tom. Všechny zapůjčené materiály vám pochopitelně vrátíme,
opatřit
I v oficielním tísku jste již četli stezky,Jak je obtížné
) .To
platnosti
jejich
skončení
(po
razítka
s1 rychle naše nová oportovní
zde
I
,
zahraničí
v
propagaci
jejich
přirozeně ztěžuje 1 naši pozici při
ve
úřadu
o
poštovníh
u
napříště
se
můžete mnohdy značně powoci.Objeví-li
čí
rojové
(ruční,ot
vaší obci nebo ve vám doaažitelném okolí nové razítko
bez
okupiny
vedení
frankotyp) 50 sportovní tématikou,zejistěte je pro
naší zvláštní objodnávkyl Stačí na korespondenčním lísktu,pěkně čitelná
a v počtu 20 kusů. Finanční úhradu zněleme obratem.
ch razítek celého svěChystáme se k zpracování katalogu fotbalový
nám k registrací ta
ta Prohlédněte své sbírky,zásobníky ntd.a zapůjčete
fotbalová razítka (nebo jejich fotografie) ,ktorá nebyla dosud publikovám
na v Olympsportu.
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Kladno 2
Vyhlašujeme pátrání po ztraceném členu Františku Pokorném,
nám vrese
adresu
tuto
na
2139 blok 12 - okrsek 0. Korespondence posílaná
tuán:
,pomozlu
znáte
někdo
cí již několík měsíců jako nedoručitelná, Pokud jej
jej
řavázat © ním opět kontakt. Jedná se o agllního člem a neradí bychom
novou
ztratili. A pro vás všechny ostatní: nezupomínejte nám dělit svou

n-

dresu při event.přestěhováníl
Uvědomle blyžu vuUnozí z vás vyslovují při různých příložílostech.
musímo © vodem
rudovat,
vámi
u
věnk
se
Máme-li
še radost je 1 naší radostí,
tol
na
ejte
úspěchu také vědět. Nezapomín
147
Ke dní uzávěrky tohoto čísla Jeme měli registrováno ve skupině
seznuze
vyřadili
roku jsme
sběratelů z českých zemí 1 Slovenska. Loňského
4 déle) nenasli chvíli, aby nu
mu 59 jiných. Důvod? Za celý rok (n někteřínezájem
o skupinu a její činucoL.
napanli byč jen pár slov, Chápeno bo „Juko
Tím není řečeno, že před ními uzavíráne dvoře, Rádi Je nesl vebou zas uvíluime, ale o svém zájmu nás musí opravdu přesvědčit. Pochopilolně Jim Olyopsporl
zatím posílat nouůžene,
Od dnešního číslo přistupujeme ke změně v číslování zobrazených vaiOlympůpořtuíme 81 je do dvou skupin: olympijská razítka budou mít před
Jako dulem piumeno malé o (na př.o 24), ostutní sportovní budou číslována
Bud. Číselná řada nebude všuk v budoucnu začímit vždy znovu od 1, nýbrá bu-

publlkujome 12 olyz
de pokračovat dále. Jestliže tedy na př.v dnešním číslepříštím
Ulympsportu
Zldských razítek, bude mít dulší olympijské vozítko v
Zglo dolší t.J.13 a pod.
vybiDěkujemě věem,kdo nám při vydávání Olyupoporlu pomáhají a znovu naší
Zlepšení
návilynů
a
příspěvky
Zíme: Dejte o sobě vědět, posílejte ové
práce či zpravodaje. Děkujene již předem
Vedení
————————————

V.I.Grekov: SUVĚTSKÁ POTALOVÁ HAZŮTKA
=
Konečně se nám podařilo navázut upojení tnké o filulelioty v
dnešní příspěvek a.Grakova Je první alibnou vlaštovkou, Jehu přellu

knské S51 v 1:

"

- 10.5.1960 — Zuhújení sazohy v Steliuu

Stalino=Dynneo Ki jevy červené
- 8.5.1968- Prvý fotbalový zápas dozeny v tlnsku, černé
8.4.1961 — Zahájení misLrovslvl bok dřídy A v dulusi zá
Dynamo bi Llol-Adu)vilt/4 Iowlbgrod 1:0), čen
—
- 6.7.1961 Mezinárvdní utkání ve Vinici bokowotiv Vlalcu=ku:ccsi:
ra Rio do Janchro 4:2, černé
bo v Dončeht: Šacttoio Toi-

= 29.10.1961 - Finalo polvíru
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don z nás vděčně přivítá,
= 2.4.1960 — Sottojné
- 20.3.1961 — Prvý fot!

podo 3:1,

če:

SDUR Zu 2489)

sci ČEL
6.8.1961 —- Miatrovství SSSLi
26.4.1962 — Zuhájení XXIV včníku mdatrovubví SSSR Lřídy A v kupané v Routově nad Donau, černé

10 - 11.9.1968 - 70 řesly kopené v SSSR, Moskvu, černé (též zvláštní

o!

11 - 1.-16.11.1962 - Fotbalový polujr ozbrojených sL1

Stejné razítko (typ),Jako ud 7) bylo

5, Lvov,čevné

állo 11.8.1962 v Vončeku pru

chtoven a Znemje Urudu
finele poháru SSSR moz.
zučny Jsou jen v dutu a označení soupeřů rásp.
K finale vydána i známka SSSR Zu <083.Exiutujo

(v,

ek 2:07). Textové

Zvláštní obálky byly vydány k vazítkůn uvodoným nd 2,3,7,6
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se ti náš Olynpsport ?
Pak je ovšem nejvyšší čas, uby sag na zlepscní sám podíleli
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Text k vyobrazením na stranš 4:

RAZITKA
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Varšava 18.3.1962 - Celostátní sjezd olyrpijských filatelistů

03

při příležitostí OH v Tokiu
Varšava 5.3.1967 — IIT.sjezd olympijských filatelistů

o2
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Štětín 10.-17.10.1964 — Mládežnická výstava sportovních známek

o4
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13

04

při příležitosti oslav 10C let polského sportu

nr
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Gdaňsk 7.-14.5.1967 - Výstava olympijských a sportovních známek

Frankotyp firmy Philips k X.Z0H v Grenoblu
Moglia 24.11.1968 - Filatelistická výstava OLIKPHILEX 68

Mnichov - frankotyp firmy Olyupiadorf-Mnssnahne-Trůger GmbH £ Co.
Sabadell 24.10.1970 - Filatelistická výstava

Tokio, 23.6.1970 - Olympijský den v Tokiu
Tokio 23.6.1970 - Vedlejší červené razítko k Olymp.dnu v Tokiu

Istanbul 23.8.1964 - jedná se pravděpodobně o výstavní razítko
(bližší údaje teprve hledáne)

Reus IX-X 1970 - Výstavu sportovních (a tedy 1 olympijských foto-

f1í)
Vittel - razítko z výcvikového střediska francouz.olympioniků
Schonach 12.-14.2.1971
Juniorská mistrovství NSR v nordických
dísciplinách n současně filatelistická výstava D1n Olumntacho
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Při výstavě v Schonach (ruzítko ol4) byro pouisvého 4 rekomandačních

nálepek s olyupijským charaktereu, Trojřáckový text byl tohoto znění:
T745 Schonach/Schwarz= wald"Briefmarkenschuu

Zíokávejte

sportovní
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nové

Die olymp.Flunme“
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GENERÁIKA NA SAVRJÍO A MNICIOY

Rok l9T1 je rokem předolyupí Jakým n proto všechna velká Sportovní kléní budou nít povahu závěrečných příprav na
velké olympi jaké měření. O podniky vrcholného významu nebude rozhodně nouze.
Přinášíme je jich přehled,
protože muohó z nich budou mít svůj odraz 4 ve filatel
ii,

Mistrovotví světa: Boby: dvousodadlové 23.=24.1. Cervinia,Itálie
čtyřssdadlové 30.-51,1. Cerviniu,Itálie
30.-31.1. Olango, Itálie
hlobruolení: ženy; 6.-7.2. Helsinki,Finoko
wuži: 13.-14.2. Góteborg,Švédsko
sprint: 4.7.7, Inzell
owuslení: 23,-28,2 Lyon, Franice ,NSR
Biulnlen: 4.-7,5. Hůmeenlinua,Finsko
ední hokej: skupina C; 27,2,-7.3, Holandsko
,
skupina B: 5,-14,3. Švýcarsko
skupina A: 19,5.-5.4. Bern,Ženova Švýcarsko
ls; %8.5,-7.4, lingoyn,Juponsko
čfko.ú: Ženy: 15,-28,9. Sao Puolo,Bruzil
ie
ní zinlom n ojezd: 17.=23.0. korán,Itálio
4.-18.7,. Vídoň,Rakousko
Kanoistika: 15.-60,8,Jajce ,Juguslavie
Gyklisliku: cyklocrosa: 48,2 .Apeldoornylolandsko
drúhová: 25.-31.8, Vurese,Itálie
silniční: 2.-5,9, kendrigto,Svýcarsko
sálová:
Baden „Švýcarsko
Zápusi volny styl
jofin,Bulharsko
řecko-říny
Sofin „Bulharsko
Juuv: 24.8,—2
.9.

Moderní pětiboj:

Ludwigshafen, NSR

9. PFhilud

elphla,USA
Koderní: uymunstil
9.11. Habuna,Kuba
Házená: Ženy: 10.-18.12. Holandsko
kásiiosusví Byrupy i Doby: dvousedadlové: 9.-10.1. Kdnigsee,Rakousko
čtyřseuadlové 16
+ Iglo,Rakousko
Uáně: 16.-17.1. Inst, př
6,-7.2.Schruns
Rychlobruslení: muži: 4.-24.1, jráha
Heerenveen, Holandkao
ženy: 20.-51.1. Leningrad,SSSR
Krusobrualení: 2-7
Zůrich,Švýcarsko
Atletika: halová: 13.—14.3. Sofia,
Bulha
letní: 10.-15,8, Heleinki,Finrsko
sko
Střelbu: vzduchové zbraně: 14,-20.3.Meziboří
ostatní discipl,: 22.-29.8.Suhl,NDR ČSSR
Sportovní gymnastiku: muži: 14.-18.5, kadrid,Šponšlsko
ženy: 16.-17
Judo: 19.-23.5,Góteborg,Švédsko .10, Minsk,SSSR
Kuželky: 21.-25.5. Klagenfurt „NSR
Box: 10,-22.6. Madrid,Španělsko
Vzpírání:
20.-28.6. Sofia,Bulhur
Veslování: ženy: 13.-15.8, Kodaň sko
,Dánsko
muži: 18.-22.8. Kodiň,Dánsko
Kočíková: muži: 19,-20,9,
Basen, ASR
Odbíjená: muži 4 ženy: 23.9.-1.10.
Itálie

Juniorská uistrovství světa (HS) a Evropy (ME):

Lyžování ,alpské discipliny KE: 28,-31.1.Jahorina
nordícké discipl.ME: 5.-7.2. Nesselnang
Sáně: ME 5.-7,2. Mariánské Lázně
Šerm: MS 9.-12.4. Chicago, USA
Zápas: WS 1.-8.5. Tokio, duponsko
Turnaj UFFA: kopaná:
22.-3).5. ČSSR
Veslování: MB 27.-31.7. Bls,Jugval
ávio

vé

Moderní pětiboj: MS 2.-7.8. Švýcarsko
Košíková: ME 8.-16.8. Jugoslávie
Plavání: ME 12.-15.8, Olderzaal,Holandsko
Stolní tenis: ME 17.-22.8. Ostende „Belgie
Vodní polo: ME 1.-5.9. Barceloma ,Španělako
Odbíjená: ME 1.-15.9. Španělsko

Jiné významé soutěže:
oouopi Jeké soutěže: 7.-14.2. Sapporo,Japonsko
Světový pohár
pozem.hokojo: 10-22. Laňore,Pakistán
Akademická1us Vházené: Še-ll.áv
Závod míru: 6,-21.5. ČSSR,Polsko, o
Finale WP v kopané: 19.5. Athény,ňecko
Finale PMEZ v kopané: 2.6, Londýn, Anglie
Světový pohár kobtkářů: 19.-13.6, Jugoslávio
Wimbledon: 21. 5.5 T. Anglie
Tour de France
«-18.7. Francie
USA-SSSR v lehkéučlstlo 22.-25.7. Los Angeles,USA
Evropský pohár:muží: 28,-29.8, Stockholn,Šyčásko'
ženy: 28.-29,8. Bratislava ,ČSSR
skoky do vody: 17.-22.8, Londýn,Anglie
Jako

MS v

prvou dokumentuci k vypsaným soutěžím přínášíme dnes tři razítka: 12 =

ledním hokeji, skupina B,

pina A a konečně 14 =

13 = mistrovství světa v ledním hokeji, sku-

v cyklocroasu v Apeldoornu,
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Těaně před uzávěrkou čísla jsme dostali ještě dalši razítka,která zobrazzujeme,

15 = rychlobruslařská mistrovství Evropy 1971 Heorenvcen (Holandsko)
16 = razítko zahajovacího dne MS v jizů. na dvoubobech v Cervinii o
17 = razítko posledního dne MS v jízdě na čtyřbobech, rovněž z Cervinie
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Z bulletinu Filateli,který vydává švédská poštovní správa,ae nám podařilo získat informace o některých piíložitostných razítkách země tre krc=
nor z minulého roku.Pilatelí přínáší zprávy o většině z ních dříve,než jsou
v provozu
18 - MS plachetnic třídy STAR v Marstrandu (5.-15.0,1970)
19 - Švéčská ntletické mistrovství ve Vixj6 (13,-16,8.1970)

-120 Cyklistické závody v Trollháttan (14.-15.8.1970)
.
21- ně v lovu P v turistickém středisku Strůmstad (16.8.1970)

22 - Juniorská
23 -

V zápase v Huskvarně (18.-23.8.1970)

Rallye motorových člunů v Giteborgu (22.8.1970)

24 - Švédské mistrovství plachetnic STAR ve Vůsterviku (11.-13.9.1970)
25 - Švédské mistrovství v kuželkách ve Finspangu (21.-22,11.,1970)
26 - Hokejové razítko ze Stockholmu (pošt „muzeum)
12.1970)
27 - VI.mezinárodvýstava motorových člunů v Malnů (23,-31,1.1971)

U tohoto nákresu došlo k nedopatření:ohraničující kruhovou linii
u razítka si laskavé odmyslete.Razílko je "otevřené"

TERPIOE TTATAETE PANOV

Lne 24.1.1971. došel na ové životní pouti k mezníku který je označen

Zhu x 80 peUcorge Fapostelunou z Athén. Jeho jméno je známo v celé široce

1 zv "tvené rodinš uběratelů olympijských známek.l my se 8 ním už na stránlynpaportu nejednou setkali, PoPupaslefonou dal před lety podnět k zuků
í Hiotorického muzea olympijských her,kleré bylo otevřeno 3.9.1961 ve

staré Olyupii.Zakladatel dol mu do vínku krowě jiných vzácných památek i
vlastní překvásnou sbírku olympijských znánek včetně unlkátního desetibloku

hodnoty
Dr řeckého olympijské emise z r.1896.2 iniciativy p.Papastefanou
převzal muzeuu do své péče 28.3.1964 Olympijský výbor Řecka.My známe dnes
slušný počet nejrůznějších ručních,strojových či vedlejších razítek z Olyw
pie ,projagujících ušlechtilou olympijskou ideu,olynpijské události atd,
zde vycházel obvykle impuls od feiitole Historíccého muzea,přítele Papastefanou.Jsho Práce a zásluhy byly ostutně také vyaocea ocenčny.V 1.1966 vyzni=
menal král Konstantin p,Fapostefanou zlatým křížem řádu Phoenix a nedlouho
té francouzská vláda (zřejmě z podnětu mín.J.Duhamela) jmenovala jej rytím řádu Aris wid Letters.P.Papnutefunou zastával také dlouhá léta

Eenesukretáře v Olympic Philutelic Union of Ancient Olympia.

cí

loňského roku odešel tento apoštol olympijské myšlenky zezdravotních

důvodů u vzhledem k vysokánu věku no odpočinek. Nikoli do ústraní,protože lidé jeho druhu v prácí pro tak krásnou věc ulkdy stranou stát nemohou. Také

my V ČLSR/juue byli s Jubilautem řadu let v úzkém a

přátelském styku.Vděčíno

uu za mnohé poučení a informice.Froto jsme nemohli přejít jeho osmdesátku
lčenii,

A bni:
„Papaste
nejupřímníjší přání všeho p

přijměte ou olyupijských

filatelistů ČSSR

ho do dalších let tak plodného života!
Vedení skupiny.
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3-4 SETTEMBRE1970
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28
29
30
31

-

Asti - 13.9.1970 - 20 let ženské atletiky
Párma —- 13.9.1970 - Sportovně rybářské závody
Maggiora — 20.9.1970 - Motocross pro stroje 500cem
Portoferraío - 1.4.1970 - III.rallye na ostrově Elba

33 - Lonigo - 12.7.1970 - Mezinárodní motocyklová speedway

32 - Roseto Abruzzí - 5.7.1970 - Trophy Golden rose = závod malých lodí
z Roseto v Itálii do Spalato a Makarská v Jugoslávii

34 - B.sjezd parašutistů v furguinii - 27.9.1970
375 - Made Simo - 3.9.1970 - Mezinárodní setkání na horách
36 - Spílimbergo — 13.9.1970. — V.nrmádní sportovní týden
37 - Astí — 15.9.1970 - Hvězdicový závod jezdců na koních o vlajku
(podob
né soutěže se konají rovněž v Pulio di Siena)

Podle oběžníku IkOS (Internationale Motivgruppen Olympiaden und
Sport) z letošního února čítá sekce Olympiády, (osíně vedoucím Je peH.
Mannhart ze Švýcarska 106 členů. Druhá skupina

(pod vedením Pp„Nuykena

z NSR), která zahrnuje zájemce o ostatní sport, má 50 členů. Plných 20
procent členstva obou těchto 5 prý tvoří člení ze zemí
východní

Evropy. Obě skupiny společně

vají bulletin IMOS-Berichte

(přibliž-

ně 4x ročně) a jsou v úzké spolupráci s Union Philatelic International
of Olymri4 v Řecku (asi 80 členů)«

Z oběžníku vyplývá, -že 1 tyto skupiny mají potíže s t.zv.matríko-

vými členy a

proto se rozhodly provést k 1.3.1971 čistku t.j.vyškrtnou-

tí členy, kteří se dosud projevovalí pasivně. Podobnou akcí jsme museli

bohužel v podzimu minulého roku provést i my.
Naše skupina je a oběma sekcemí,které jsou členy motivové komise
FIP,ve
spojení.
Při tom nutno tec NEA že
kontakt se skupinou resp.vedem
mně ta nnemmimvábn doznat,
mše
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Zvláštní strojová razítka 1927-48.
Trochu opomíjeným,ale za jím

úselzom cportovních razítek jsou propa-

DnĚMÍ TADÍEKÁ sbrě dová“ Jadnuskupinu z non tvoří "zvláštní sbrojová ,

razítka na čopisnice."“ U nés se jich používá hlavně tam,kde jsou stře-

diska turistického ruchu P kče se předpolzládá v sezoně velký počet návwštěvníků,kteří odtud posílají pozdrsvy nu poblednicích n dopisnicích.
Jsou to zejména noče lázeňská utřadislao a horské oblnsti.
Nás specielně ovšem budou zijímit t2 razítiku,

která byln použí-

vána při příležitosti velkých oportovních okcí, jnkými byly sokolské

slety nebo dělnické olympiády. Pří těchto příležitostech oc rovněž p-

čítá se zvýšeným prodejem a odesílóním dopisnic © pohlednic všeho druhus

oužitím rásční účelo
dobře čitolná © známky skutační
aportovních nůzótů jsou pul víto-

Pošta si celou provozní manipuloci značně usnadňuje

zmítkovacích strojů, při čemž ruzítka

Razítka jscu tóměž vždy Jemná a volr
nijak neznehocnotí, Pro náa sběrato
ným zpestřením sbírky.

Dosui zníme razítek tohoto druhu u náj eom šest, Jnou Jednokruhová, bez datumového můstku a linky jsou untstě
I Xovčo
ho razítka. Výjimtvoří razítko z 7.1928
4
ré je dvoukruhová,má
datumový můstek a n cto linal:
s

ho stadionu a žerdě o praporem. Tato kr
Je umístěna vlevo od datového rozítka (viz
vedlejší kresbu), Uprostřad těchto razítek

(nebo v můstku) je datum a hodinový údnj.

omOBA Úřeě není označen, vždy je nápiu

N
Zr-

(60)

Přehled těchto otrojových razítek:

1. Praha — VIII.slet všesokolský — 1926

.

TSAŠ

s

průměr razítka $ = 22mm, 7 lánel: tvoří obdélník 34x19mm, barva
razítka černá

2. Praha - IT,dělnická olympiáda —
8 razítka = 22nm, 7 linek tvoží
3. Praha — IX,slet všesokolak,
8 razítka = 22mm, 7 linek tvori

1927
obdélník 34x19mm, barva čorná
32
obdélník 34x19rm, barva černá

4. Praha - III.dělnická olympiáda — 1934
£$ razítka = 22m, 7 linek tvoří obdilník 36x19m,
5. Praha — X.alet všosokolský — 1938
.

barva fiulová

8 razítka = 22m, obraz studion,vlajka,žerč, burva modrá

6. Preha — XI.všesokolaký olet - 1948
8 razítka = 2lnm, obdélník 51x23im tv
dvakrát přerušeny, barva razít!.“ čerm

T vlnovex, které jacu
J.Justýn

0H 1912
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Naše informace o V.olympijských hrách bude podstatně stručně jší
koliproto,že by naší pozornosti noznoloužily.Právě naopakiMožno říci,Niže
Stockholm znamenal vlastně deCinitivní vykročení této sportovní události
do dějin.My jsme však v tomto zpravodaji přinoolt o těchto hrách obšírný
článek z peru př.llekvasila v květnu 1970 (č.9) na str.5 a 6. Doplňujeme
Broto jen tím,co v zmíněném článku nebylo.
Hrdinou Stockholmské olympiády byl indiánský účastník
výpravy USA Jim (nebo James) Phorpe, který zvítězil bozpečně volympijské
xp
soutěžích pěti- a desetibo je.Švédský
král prý mu v; jádřil
svůj obdiv olovy:"Jste nejúžasnější atlet na světěl "Sláva
J.Tňorpe všok trvala jen pár měsícůoDne 26.5.1913 roztodl
Mezinárodní olympijský výbor o dislkvolifik
oci J.Thorpe a
zbavení ho olympijských poct,Důvodem byl přípis
olympijského výboru USA který obvinil Thorpe z proťosionli
onu,
Jedna ze sportovních trogodiíkterá bohužel nebylu poglední nebo jedináFilatelistickou vzporínkou nn Thorpe růže
být denní razítko městu v Pennsylvanii,ktoré
28 Sbockholsu pojmenováno v padesátých letech,bylo po olympijském vítězi
Z olyuploniků kteří byli dále filatelisticky "zvěčněni",
úva ze sensačního finle běhu na 5ooom: vítězného Fina Hannesk jmenujeme
nenu u favorito závodu Jeen Bouina z Francio,Fin zvítězil čnsemKolohmai14:36.6
Jen o cesetinu vteřiny před Bouinem.Soubcj obou je zobrazen na kolumbi
jské známce Y 277. Bouina ovšem najdeme Ještě i na známce Francie Zu 1303,
K revsnší obou soků už bohužel nedošlo, protože Francouz padl 28.9.1918
poblíž Ailly u Verdunu jako velitel blidky. Světová válka ukončila život
Ještě mnoha jiných oportovců, Byl mezi ními 1 Henns Braun,o němž jsme oe
už znínili při OH 1908 (razítko).
V kopené Angličané zopakovali ové prvonství z r.1908, tentokráte
vítězatvím nad Dány 4:2.Vzpomíná ne to půragunjská známka z r.1969 (20c).
Marathonským vítězem se stal Jihoalričan Mc Atthur (viz Haiti
Mi 1052)
tragedii před stadionem,kde vedoucí Portugalec Lazaro padl a druhý den
kema] v nemocnici na úpol,Po diskvnlifikoci
se dodatečně dostal k
zlotá mečuili dosavadní držitel stříbrné Švéd Thorpe
Hugo
Wieolander.
Najdeme ho
na hodnotě 0.10g poragujské gerie,vzpomínající olyupijských vítězů
v dothlonu, Serie vyšla 23.3.1971, A' ještě jednoho olympionika zobrazují
Je jim Every Brundage současný president MOV,který ve Stockholmu
LA nábý v pětiboji,
V 1.1906 rozhodl MOV na svém pařížokém
o zařadění umělecškých soutěží do olympijsltého programu,Stalo sezasedání
tal
na
zakladě
antického
příkladu, Byly otanoveny tyto soutěžní kategoriesutuvitelské umění,hudba,
malířetví,sochařství a
literaura. Prvně byly tyto soutěže zapojeny do programu v r.1912 ve Stockholmu.Konkurence však byla tehdy
slabá. Nás
Však zaujne,že zlatou medaili za literární dílo získala ještě
Óda
na
Jím autorem byl de Coubertin,který své dílo ovšem přihlásil pod sport.Jefrancouzsko-německým paoudonymem Georges Hohrod a M.Eochbnch.
Stockholmské další vítoze bychom objevili ještě ma známkách, které
jsou zatím ne indexové listiné FIP,
Jedná ge o omige Jemenu a Mahry

a zúone Buthe (Německo) ,šexmíře Nadi (Italie) a střelce Colase
rancie).

Zbývá už jen výčet p

čísel a informací. Naši výpravu tvořilo 45
závod.
(14 šermářů 11 lehkých atletů,9
cyklistů,4 zápasníci,
PS, eymnotoví a veslaři) ,19 funkcionářů atenistů,5
4
zástupci
tisku (Národní podtiky Pragor Tngblattu,Bohemio a Prager Bohenio). Medaile
nás nezbyly,
jen 3 čtvrtá místa (čovle družotva,tenicta Ženla A tenisový nadebil
Just-Žené

Mohutná bylu výprava Ruska

„Mednilová žeň však tomuto počtu neSdpovídnla: Mužotvo pro střelbu z (169)
pistole
Klejn získali otříbro,
Blau za střelbu na holuby a Višnogradskij va zápasník
jachtingu
měl sice
naději na zlato,nle desetihodinový zápas s Aoikainenem bronz.Klejn
(Finsko) o postup

12do finale ho tak vyčerpal, žo ojoamádět olympijský kov musil přenechati

svémposledním soupeří Švédu Johanosonovi.
zkově byly předvedeny ve Stockholmu bascball (utkáním USA-Švédako)

a dvlandský zápas glima ( Island Y 256 ).

4913-19.
K šeatéru olympijokému měření sil mělo dojít v 1,116 v Berlíni.V mno-

ha zemích se konaly také nebývalé přípravy. ěoci azeií
ubudovnli pro olym=
Brdské
v Grunewalau nový studlon,ktory b;l také skutačné

zál

«6.1913 slavnostní otovřen 53 přítomuosti císuře Vilu.

zástupců Mezinárodního olympi jobél,
řela olyupijská myšlenka silný

o

Vídni znovu

i.jokých her v Ennt

ké v

kekov j

ortov:

říci,žo Couberlí:

nismu byli hlavně

následník Loůnu

E Který měl nůhredit Guth-Jar"

feského oljmpijekého výboru Guth

ředaodou Heinol:ma ko ochůzoc,při

eského OV, Vz Stocicholuu čosků výj»
ku a český praporo
V červnu
1914 zasednl MY v Fui
národnostní otázky, Němci přišli a n
chů) „Byla to zřejmá
apolupráce a Vídní

ale rozhodnuto bylo,ůs národy 2 mohou 1
hlas stát,v jehož ráncí oxiotují.Ná:

a za Sokol

de.Schelner,který všsk p)

p,

bíhulo ve zvláštní atmouféřa nkol
4 slova Francouze Borthíern

de Guwiir

lejte ai z toho nic.Hechte to plovat.Z:

šeho císařo bude válka a pak ae vče od z

Jeho slova došla waplnění dříve nežsu důnní:
poté,kdy ge člení MW rozjeli z Pnřížo JV
se

a zde je 10,4,1915 vozlodnato,čo o2 toto

Náš olympijský výbor byl poličejně reupu:

Llělosti,pnoie
děleno ucsí Spaptu
an oba
kluby vše opět vrátily).
5.11.1918 ae v bytě dr.Gutl-Jaxkovakého v Praze v říční uloboňli
kromě hostitele Róssler-Ořovský,Zolenka,Richter,Kalvo,Malt
Bobět(n,Kndgl,
Kruliš,Fehrer,dr.Bastl,dr.Jeoenský n uabuvili Ča,ol. ijeký výbor, Jeho
šedssdou byl zvolen Guth Jarkovský, který tuto fu
zostával ná do re
zabaven.Ve skutečnogti se Jedmlo o
pena velké jmění bylo prozíravě už

ů
dříve ro

K popisované době mnoho dokumontoce přímo Olymwpi jaká norjdomo „Použijeme pochopitelně berlínského razítka (viz obrázek) užívuného při otevření atadionu v Griinewaldu a dále ve dnech 13.-28.6.1913 při meninárodních
závodech pořádaných Berliner SC.

Použít lze

líně Němci Jích
existenci dvou

(přirozeně raději na coli. tvostech) vignet k VI.OH v Bor-

li I4,po jedné Holandsko- a Švédako. Připomínáme jabtě

ších zojímavých viet Jedna je z Alexandrio z r.l9l4 lk

20.výročí ustavení MOV (v 5 různých barvách) „Druhá je ruská k "národní

olympládě",o níž novíme nic blížčího,nlo která asi byla přípravou na bor-
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OH 1920

V Lauosune v r.1919 bylo rozhodnuto,že VIT.,olympijské hry se po odřeknu4 v Antverpůch. Nebyla to záležitost snadná,protože svět 1 lidé nesli stále Ještě stopy čtyřletého válečného strádání.Ze
seznamu olympi jakých účastníků zmizela některá jména navždy na př.Čechy,
Srbsko,Rusko,Uhy, některá dočusně - Německo,Rakousko „Bulharsko Turecko Mití Lyonu budou konat v Bel,

čnroko (nebyly pozvány) „Naproti tomu novými členy olympijské rodiny jsvu

Československo,Jugoslávie,Estonsko.Nebyl pozván další nově zrozený stát —

SSSR.Prý proto,že měl plno vnitřních starostí a málo času na nějaké sporto„A tento domněle a údajně "nokonsolidovaný stát" má přesto v ol;mpijm roce čas ná to,nby vytvořil Nejvyšší sovět fyzické kulturyl Jeho vůo V.LoLenín v témž roce při booedě s Kl.Zetkinovou naznačujepže mu sport
není pojmeu cizínoŘíká:"Mládož potřebuje životní radost a svěžest. Zdravý
aport — gymnnotiko,plavání,výloty,fyzická cvičení všeho druhu - různodtrcnnost duchovních zújmů,učení,ruzbor,výzkum - u to vše dle možnosti společní."
A tak ve dnech 20.4.-21.9.1920 zápolí v Antverpách 2606 sportovců z 29
národů v bojích,které jedině budou vědy pro lidstvo při jatelné,v bojích na
oportovních kolbištíchoMezí nimi 4 113 závodníků z nového otátu v ordei kontínentu.Z nách nejvíc je gymnastů bo 15 atletech,fotbalistech a veslaříci,
11 plavců,10 zápusníků,po

střelcích

a šermířích,7 tenistů,4 cyklisti a 2

vzpěrnči Přes poměrnou početnost výpravy nepšli jeme na víc než na bronzovou medaili v tenisovém mix-deblu Skrbková-Ženlu (Ing Žemla byl vlajkonočem
naší výpruvy) „Třeba ovšem dodat,že vlastně už jednu bronzovou medaili jame
měli v kapse z dubna.Získalí ji naši hokejisti kteří prohráli sice vysoko

s Kanadou 15:0 a s USA 16:0,ule porazilí Švédsko 1:0. O další medailí -při
nejmenším stříbrnou- go připravili netakticky fotbalisti,kteří ve finalovém

utkání s Belgií,řízeném diplomaticky Angličanem Lewisem,za stovu 0:2 odešli
na protest ze hřiště a byli pak diskvalifikován .Škodal

Antverpské hry přinosly několik novínek.Tok prvně zavlála nad olympij-

ským sportovištěm bílá olynpi jaká vlajka s 5 barevnými kruhy.Návrh na ní

předložil Coubertin už pařížskému zasedání MOV v červenci 1914 „Svůj debut
na veřejnosti měla 18.3.1915 v San Franciscu při příleuitosti olympijské
Se atvorpský zasedání MOV tuto vlajku definitivně schválilo.Po roce
21936 zůstala vlajka v Berlíně,kde byla nalezena r.1945 v jednom zbořeném
domu.Angličané i však pro své londýnské hry 1948 odmítli jako morálně pos 2 a pořídili novou.I ona měla svůj zvláštní osud:byla ukradena v
ná stnikách.
Lruhou novinkou bylo přijetí olympijské paroly Cítius-altius-fortius

(rychleji,výše,silněji) foto heslo přijal Coubertin od svého přítele,dominikánského převora a ředitele koleje v Arcueil Otce Henri Dídona (1840—

1900). A konečně třetí novínkou bylo skládání olympijské přísahy. V Ant-

verpách byl tímto čestným úkolem pověřen belgický šermíř Victor Boin,kte-

rý pak s družstvem šermířů šavlí získal stříbrnou mecaili. Protektorem
ie p král Albert I.,presidentem organizačního výboru Comte Henri Bail-

ot-Latour,

Belgická poštovní správa k oaprá jakým hrám vydala dne. 20.5.1920

serií 3 známek (platnost do 15.1.1921). Tisk jejich provedla ocelotiskem
American Bank Note Co,v New Yorku na papířu bez průsvitky..
byly

řádkově zoubkovány 12 a příplatky 5c byly určeny ve prospěch

válečných

58-160, Michel a Lipsia 159-161, Yvert 179-181, Scott B 48-50,

Gihbons

čkozenců. Ve známých katalozích je najdeme pod těmito čísly: Zumstein

C 51-53. Bylo použito antických námětů, z nichž jeden je římský (čtyřspřeží). oosy, dsou:
5 + 5c zelená

-= diskobolos

— náklad 774524

10 + 5c karmínová — spřežení
— náklad 1,462595
15 + 5c hnědá
—
běžec
— náklad 1,076655
Asi 450 serií existuje nezoubkovaných.
Dne 5.5.1921 byly neprodané Sb npljské známky ze apotřebních důvodů

opatřeny přetískem s vyznačením nové

hodnoty 20c. Jejich katalogové ozna-
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čení je následující:Zumstein 161-163,Michel a Lipsía 162-164,Yvert 184-86,
Scott 140-142,Gibbons 309-511.
Převrácený přetísk se vyskytuje u hodnot 20c na 5+5e a 20 na 15+5c.Dvojitý
Je znám u hodnoty 20 na 10+5c.Všechny hodnoty existují též stříhané.U hodmot 20 na 5+5c a 20 na 15+5c jsou známy přetískové chybotisky (tečka za 20
Je umístěna níže respektive chybí (víz obr.d,e).
Propagočních razítek (typu a,b) je znám '10 s tortem Crancouzakovlángkým a mópek-Byla u pošt.úřadů: Bruxelles 1, Bruxelles Norů, Bruxelles
O.L., Bruxelles Midi, Antwerpen I, Antwerpen 6, Charleroi 1, Gent-Gand 1,
Gent-Gand 3, Liége-Luik 1. Razítko poštovních úřadu v Antverpách 1 kra
čas existovalo s chybou v textu: místo SEPIEKBNE bylo chybné SEPIEKRES,
Při olympijských hrách samotných bylo používáno ručního razítka (typ c) +
Jen pro úplnost: chybotískový přetisk (t;p d) ce u hodnoty 20c na 5+5
vyskytuje v archu na známce L.,7+,23.,29.,41.,45.,45.,47e349+)61.,634,Bl,
na'koždá llché'znář87.,85«,0 89. U hodnoty 20c na'1545 ja tento odybětíak
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Ten ce totiž vyskytuje

ma hodnotě 20c na 10+5c,a to pouze na 6.známce v celóm tiskovém archu,

Je třeba se aspoň letmo ještě zmínit o ostatní filatelistické do-

kumentaci k VII.

pi jským hrám v Antverpách. Broma na vytrveleckých

tratích z r.1912 mělo reprízu. Bylo opět fánsko-francouzskou záležitostí,
jen hrdinové byli noví. Severskou zemí reprezentuje prvně legendární 1tet Paavo N
„kt
doběhl závod na 10km v čase 31:45.8 tčaně před J»
Guillemotem (Francie). Závod na 5000ň si místa obu závodníci v;
náli «
4 tentokráte doběhli v BEosnádecm sledu. Pozoruhodné je,že Guillerot

byl ve válce obětí plynového útokukterý m takřka zničil plíce, Dokázal.
se však tak zrestaurovat,že v Antverpách

získal nejčestnější umístění.

Nurmi ovšem právem sí zasloužil oassný 4 na známkách Poznáme ho ni-

jisto na Dominikánrepublice YA

101, Mongolsku X 469, Finsku Zu 291, Je-

menské republice Mi 833. Má být 4 na Turecku Zu 974. Gulllemot na znánce
zobrazen dosud nebyl. Z lehkých atletů najdemeještě znovu Koelhmainena,

tentokráte na Haiti Mí 1033 za marathonský závod v Aatverpách, jehož byl

wítězem,

dalším je desetibojař Nor Lóvland na paroguajské známce 0.15 z

25.3.1971. Zde se stal vydavatelům nebo autorům omyl,když zaměnilí místo

Norova vítězství (místo Anverp dali Stockholm). A konečně dalším atleten,

jehož vítězství známka oslavuje Je italský chodec a držitel olympijského

zlata Ugo Frigerio (Dominikán.rep.YA 102) Najdeme jej i na známce Jemenu.
Vítěz v řeckoftmském zápase (pérová váha) Oscarí Frimn je zachycen na
známce své vlasti Finska Zu

289. Fotbalové vítězství Belgie oslavuje pa-

raguajská známka hodnota 25c z dříve již zmíněné serie olympijských fotbalových "zlatých“. Jen okrajově se zmiňujeme o jemenských známkách,které jsou věnovány
památce dalších vítězů: v obou případech se jedná o Francouze - Fritsche

(box) a Ducreta (šerm).

Pochopitelně bylo by možno použít za určitých už zmíněných předpokladů i celistvostí a vígnetamí,vydanými k příležitosti těchto olympijských

her.Vyšly v Belgii,Francii,Švýcarsku a kupodívu 1 v Maďarsku.

VRB

mělce
Příleži tostná razítka k Mnichovu 1972.

Není posbyb © tom,

oe objeví

že opatření všech příležitostných razítek,

které

příležitosti jubilejních XX.olympijských her, bude záleží to-

stí značně nesnadnou. Deutsche Bundespost připravuje zřízení řady zvláštto budou některé přepážky zřízeny v místech,kam se obyčejný "smrtelník“

ních přepážek, ale ne u všech prý budou k dispozici zvláštní razítka Nadbude těžko dostávat. Podle posledních zpráv se očekává asi 50 razítek,
Podle zpráv,které máme z loňského roku uvažovalo se snad o zřízení

těchto zvláštních poštovních úředů k olympijským účelům:
Olympijské centrum (DOZ),

Olympijaká vesnice, Tábor mládeže, Hotel

Sheraton, Hotel Sonesta, Hotel Vler Jahreszeiten, Deutsches Museum, In-

forrační středisko, Olympijský stadion, Sportovní hala, Ledová hala (ro-

hovnické soutěže), Plavecká hala, hala pro košíkovou,

Veletržní hala,

hala pro odbíjenou, Dantovy lázně; autopošta mí fungovat u hokejové Řaly.

Rovněž v Ankglické zahredě, Nymphenburgu a u cyklistického:stadionu bude
instnlována autopošta. Kromě toho bude mít samozřejnů své razítko i filatelistická výstava Olynpia-Philatelie Minchen 72.
Olympijské soutěžo ovšem budou probíhat i na sportovištích mímo nichov. I tam ae počítá s činností autopošty. Mělo by to být v Augsburgu
ve sportovní hale, na vodní slulomové dráze a na stadionu Rosenau. Cykli-

sté budou závodit ná autobahnu Lindau,kde bude také autopošta, Pojízdné
poštovní úřady budou dále v Bůblingen (sportovní hala)
'eldmochingu
(na

agnattnatrecke),

v Gůppingen (Hohenstamfenhalle), v Grůnwaldu (cyklístika),

v Hochbriicku (střelba),

Ingolstadtu, Nůrbbergu,(na obou kopaná),

Passau

(Droiflůsaestadion) ,v Pong (militnry), Regensburg (Jahnův stadlon), v

Rieuu (jozdecký
Jachtařské

stadion) u v Ulmu (Donauhalle),
soutěže, jak známo, budou mít své dějiště v Klelu.I tady

obsterá
nutopošta potřebný "olympi jeký"provoz. Má to být na Bohnhofskai,
v Důstornbrooku,ve Folkenoteinu,mládežnickém táboře,nu Schilksee, Strande

u v Tirpitzhnfenu.

A tak no máme oprdvdu na co těšit,
———0000000———

robíhalo v jugoslávské Planicí I.mistrovství světá v letech na

Obří můstek, na kterém letos Raška získal krásnou bronzovou medaibrazen na jugoslávské známce Y 516 z r.1949. Byl dokončen v r.1939

>o
tvůrcem byl český inženýr St.Bloudek. Na jeho počest byla zvláštní
nazvanou Memoriál Ing St.Bloudka. V letech 1970-72 se stali Jejími držiteli vždy ČechoJtuléž, určená družstvům-letcům dotována cenou pro vítěze,

slováci. Letos ji musili přenechat Japoncům.
——0000000—

Na dnečním čísle zpravodaje O1 ypSPOrÉ spolupracovali: F.Anděl,Příbram —

P.Bacsa „Madarsko — V.I.Grekov, čs: R - J.Chusteckí,Polsko - V.
Jablonec —
Ústí n.Orl. - J,Svoboda,Karlovy Vary - M.Winternheiner,NSR — J.Justýn,Mi-

V.Mraček,Karlovy Vary - J.Nekvasíl,Preha — W.Ryazawy,Polsko — F.Stránský,
levsko - V.R.Bušek,Strakonice,

——0000000-—

Wa poslodní streně dnešního zpravodaje přinášíne další razítka k lyžařským
pistrovotvím světa, jak je zpracovali pro náš zpravodaj přátelé Svoboda a
Mraček. I tentokráte jsme upustili od komentáře, protože texty razítek jsou
dosti výmluvné, A tam,kde by nám čtení dalo více práce (poslední dvě dole),
pochopí každý,že jde o razítka k Sapporu 1972.
———0000000———

Příští číslo Olympsportu bychom rádi vydali počátkem července, Uzávěrka
příspěvků pro toto číslo je do 31.května 1972. Příspěvky posílejte na
adresu V»RoBušek, Strakonice II/106.
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