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Ólympijská a sportovní

motivové skupiny
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Září 1971
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Mistrovstvísvěta v cyklistrce.

Díky Selevizi mohli jsue Jetos v srpnu nahlédnout do dějiště letošního
ústrovatví světa v silniční 4 dráhové cyklistice. Fohled do historie tohosportu říká, že první rogulérní cyklistické závody se jely r.1569 v LonI
silnici, a to na trati Paříč-Rouen, si cyklioté zněřili síly 1878.
"r.1899 se konalo I.mistrovatví ovšta (dále jen ES) na dráze v Chicagu.Na
rogramu obyzpi ských bez je cykutotika hned od r.1896 „Mezinárodní federace
yklistů (UČI) byla založena r.1900.0d r.1903 se jezdí slavná Tour de Fran'e,od r.1948 náš Závod míru, Amatérská MS ae konají od r.1921,pro profesiood r.1927.A jen pro zajímavoat:prvním českým cyklistou byl así básník
oIlár,který podle Slávy dcory uš r.1917 jezdil za svou milou Mínou v Němecu na kole,
Cyklistiku dělíze no několik ketegorií:
T.dréhovou (sprint,tendémy,stibací závody,dvojice,handicapy, bodovací,
omnia,za motorovými vodiči a pod.)
2.silniční (jednotlivci ,družstva,časovky,kritéria,etapové závody, do
vrchu a pod.)
3.terénní (cyclo-cross)
4.sálovou (kraso jízda,kolová,na válcích)
Dnes věnujme pozornost MS v silniční cyklistice.Přirozeně z hlediska
filatelie.
Y
Počátky sahají do .1931.Tehdy vydala k MG ve Varese Itálie znárku
č.1.
razítko
strojové
1
07 a pro území Ťerst Y 119, Krou toho je známo
V následujícím roce 1952 pořádulo MŠ Lucembursko Vydalo k tomu'v rámci2:
své olympijské oerie graficky překrásnou známku Y 499.Razítka jsou známa
ruční (č.2) a propagační strojové (č.5),
Dvě propaguční strojová razítka (č.4,5) existují k MS 1954 v Solingen
(NSR). Již z vyobrazení poznáte, že jde o frankotypy.V provozu bylo ovšem
ještě 4 razítko ruční (č.5a).
V r.1955 hostila uchazeče o titul MS opět Itálie (Roma-Frascati) Předcládáme vám hned 3 razítka: otrojové (č.6) „ruční (č.7) a vedlejší (č.8).
Belgii byla svěřena organizace US 1957. Dokument známe jen jeden - ruční razítko č.9.
Pak přichází ke slovu Karl-Mar tadt v NDR v 1.1960 ,Vydány byly známky
C 495-6,FDC a na ní zvláštní razítko (č.10).Dál jsou však známa ještě tří
ruční razítka stejného typu (č.11) z Lipska,Kurl-Marx-Stadtu a Hohensteinšrnstthalu. Nechybělo anl propognění strojové razítko (viz č.lla).

Následující rok se ojeli- silničáři k MS do Bornu. Neznáme nic než strojové razítko (č.12).
V r.1962 se konalo MS v Itálii (Salo) K dokumentaci potří znášku Itálie
869,fronkotyp orgunizač výboru (8-15) a moi 4 2 rámcová vedle jší ruzítko,
lení ovšem vyloučeno,že některé z ních oy1o určeno pro MS v dráhové cyklisíce,která byla týž rok v Miláně (č.14,15).
Jedné z cyklistických velmocí - Belgii —- bylo dáno ná otarost uspořádání MS 1963.Dějištěm bylo místo Renaix (Ronse) „Dokladem je belgická známka
1256 ze serie,která patří vlastně také do olympijskéfilatelie. Vedle rarftka na FDC známe ještě 2 ruční (č.16,17).
Kolín n.R.,Frankfurt nek.a slavný Nůrnburgring uvítely účastníky MS v
„1966, Nabídnout můžeme jako doklad
propugační razítko č.20,
Další dokumentací máme až z r.1999
z Bolgie (Zolder). Je to známka Zu1648
ilustrovaná ruční rozítku č.18,19,Zde však voláme na pomoc odborníky „Neúme totiž jistotu,zda nešlo o MŠ profeglonálů. Amatérské MS totiž se konao týž rok u nás v Brně (rezítko č.21),
konečně poprvé v tomto seznamu přichází v r.1970 ke slovu i Anglie.

S zde probíhalo v Leicesteru a k dispozici máme razítko č.22,
Letošní MS je deště v živé pumětí. Pro mednile si cyklisté jeli znovu

o Itálie a do Švýcarska. Všechen materiál dosud po ruce nemáme a tnk přiášíme jen ilustraci propaeačního razítka ze Švýcuroku (č.23.)

Prosímegpecialisty z tohoto sportu,aby opravili případné reiše nepřes-

oeti nebo je doplnili dalším jiu známým materiálem, Děkujeme!
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Ve dnech 10.-15.srpna byly letos zraky sportovního světa upřeny do
inki města Helsinki,kde se už po desáté rozhodovalo o lehkoatletických
= místrech Evropy.I my jsme do země tisíce jezer vyslali početnou výpravu.Po r.1945 naší lehcí atloti o atletk) nejednou upozornili na
'
malou zemí v srdci Evropy a vysloužili jí uznání a obdiv evěta.Ani
letos jsme nevyšli naprázduo.Je ovšem zřejmé,že s přibývajícím časem bude pronikání mezi nejlepší stále obtížnější.
ší
Víne,že existují sporty,které mají pro veřejnost větší přítaž= livost.Přesto lehká atletike zůstane vždycky královnou aportu.A ve
shodě s Aristotelovým výrokem bude dále platit,že "nejkrásnějšími
lety jsou vícebojaří“.Tento sport snad tcké nejvíce inspiroval umělce při
vrhování známek ae sportovnízi náb“ty.P kusme se tedy o filatelistický
hled aspoň na jeden z úseků "lehkostletfcké filatelie" — na mistrovství
ropy (dál jen ME). Při tom 8e omezíme jen na matoriál pořadatelských zemí,
Duchovním otcem ME v lehké atletice lze jmenovat liadura Stankowitze.
jeho popudu se konalo I.ME v r.1934 v Turinu za účasti 15 zemí. Z nešich
] úspěšný jen Douda ve vrhu koulí (3,), Dokumentace: ruzítko č.1.
Žádné doklady rie jsou známy 7 dniších 2 ročníků. II.ME se odehrávulo
r.1938 v Paříži (Ženy oddčleně vc Vídni), III.KE v r.1986 v Oslu. V Paří(jako v Turinu) dominoveli Němcí,v Oolu však chybělí (stejně jako ještě
SR). Oslo bylo triumfem Švédů,před Finy,Francouzy a Anglíf.hy jsme odtud
vezli 4 bronzové mednile (David 200m, Říhošek dálku,Běm tyčku,mužská štu-

ta na 4x100n).

Dějištěm IV.ME byl ve duech
£3.-27.8.1950 Brussel o jeho Heyselův
km a.Roudného na 3000m překážek. Bronzové medaile přidali Fikejz v dálce
dék v kladivu a Modrachová v pětiboji I filatelisticky sí při jdeme na svě.
adion.Na ten budeme rádi vzpomínut:byl svědkem vítězství Zátopka na 5 a

gie vydala serii známok Y 827-51 n apšík,který js ovšem ná indexu FIP,
zÝtkobyla dvě:
propapnční strojové (5) a ruční (2).
VB (24-07-81954 v Bernů) byl ve znamení nástupu SSSR,který zís1 v celkové klasifikaci

'enství.Naši tam obstáli velmi pěkně :zlaté me-

dle ení Zátopek (lúkm),

jeho choř Donu (oštěp) ,Skoblu (koule) Doležal

hůzo 10km) ,cenné stříbro Lůnský ( ýška)Dožože (chůze 50km) a Žátopek
m) „Bronzovými příspělí Jungwirth (1500m) „Řehák ($rojskok) a Modrachová
ška) „Známku nevydalo Švýcursko žádnou,nle jeho autopošta č.2 používala
nječkového“ razítka (č.4) rozměru 38x19m.
Stockholm hostil ve dnech 19.-24.8.1950 ú tníky VI.ročníku ME.Nam ziskem byla zlatá Zátoskové (oštěp) otříbrné "lišáku"Lánského (výšku)
Mertové (disk) a bronzová Skobly (koule) „Tukó Švédové neuznali zn vhodné.
dat k ME známku.Známo je jen ilustrované ruční razítko (č.5).
VII.ročníku ME (12.-16,9.1962) v Bělohrudě využili Jugoslávcí k vymí serie 8 známek (1 914-721). Ruční ilustrovonó razítko (č.6) existuje s

zlíšovacími písmeny u,b,c,d,c. Pro nás toto miotrovatví znamenalo sportovchudší žen: Tomášek

Jší dokumentaci možno

byl lI.ve doku o tyčí a Snlinger III.v běhu na 150Um,
dut v

ČSSR © Polsku.

Ještě méně jeme vytěžíli v r.1966 v Budapeští,kde ve konalo 30.8.3. ME
sedmé.Jedinou modaílí,byk zlatou,přivezla Chnelková ze závodu na
Jm, Madarsko k ME vydulo serií pěkných znáuek (Zu 223946) m nršík (Zu
37), Obojí existuje 4 nezoubkovené, Ruční 1 strojové můzítko (8.7.8) mají
pícky maderskou obruzovou náplň - klndiváře. Dulší dokumentuce, v
NDR,
Při IX.ročníku NE v Athénách v době 16.-21.9.1969 došlo ke změně na
„ém místě klasifikace národů. SSSR byl vystřídáu NDR, Pro nás opět "zaXtlo eluníčko“: zlato dobyly libnerová ve výšce a Jedličková na 1500n.
stříbrnou doběhl Plachý v

běhu na 80m a

jako třetí se uuíotili muží ve

afetě 4x100m a račnová ve skoku vysokém. Řekové vydali k tomutc AE nejre 6.4.1967 známku Mí 946, dne 28.2.1968 dulší Zu 1107 a konečně 5.5.1969
4 Zu 1141-4. K toru pochopitelně vyšly 4 FDCe,patětní dopiunice a vig-

Ape 4 řečích, Razítka byln dvě: v den zahájení ME (8.9),v den závěrečný
). Lze použít 4 razítku č.ll ze stadionu.
K letošním jubílejzimu ročníku jen-stručuě.Celkovým vítězom se stn=

opět NDR,my děkujeme Dankoví (disk) 4 štafetě mužů na 4x1U0m za zlato,

'avčíkoví (3000m přek.) za stříbro a Netopilíkovi (11Om přek.) za bronz.
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Figští pořadatelé vydali 5.7.1971 dvě známky (Zu 692-3) a k nim ovšem i
14V prodeji byly4 zvláštní obálky 2 emblémem ME, dále pohlednice a
Numního pomníkem před olympijským stadionem v Helsinki a emblémem HE.
Ruční razítka - sevorsky střídná - byla v provozu ve dnech J0..-15.8.na
poště Presscentra a ve třech stáncích před stadionem. Nerazítkovalo se
Jimi uvnitř městn. Popsaná rmzítka byla označena finsko-švédsky Helsinkilsingforá. Na rozdil o druhého,ehodného,které však bylo užíváno v Otaniemí,středisku Dípoli,kde se utletí otravovali, a kde byly i některé sk69kulbumí: Obě razítka zobrazujeme (12,13). Existoval zvláštní franotyp

(č.14).

Tím můžeme uzavřít kapitolu KE v lehké atletice.Čí vlastně nemůžeme,

protože čekáme,že některý z čtenářů doplní tento přehled materiálem, vydaným mímo pořadatelské země „Kdo se o to pokusí?
Jame rádi,že i v tomto oportovním odvětví "můžeme do toho mluvit“ a
že ae a námi musí počítat, A otejně jame přesvědčeni,že filatelistické
zpracování dalších úseků (halové hry,Evrop.pohár) by bylo nejen pěknou zábevou,ale 1 záslužnou prucí,

Japonská sporlovnírazilka - 2. pokračování.
1940 - 2. 2. - Meiji Great Shrine , bruslařské soutěže,

.2.-

„-"

lyžařské soutěže

Kamisuwa

suwa

24. 3. - Nishinomiys: 17.mistrovství střed.čkol v basebalu

29.10. - Yotsuy

1947 - 15.8
15

6
6
6
6
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
15.7.

XI.sportovní závody Meiji Great Shrine

- Kanazawa: II.národní sportovní hry (Letní hry) - oranžové
Matsuto: dtto - razítko oranžové nebo fialové

Kanazawa: dtto - razítko orunžové nebo červené
Komats: dtto - razítko červené

Morioka: III.národní oport.hry, bruslení
lyžování, razítko též oranžové
Nozawa-Onsen: "=
- oranžové
derby
Tokio: 15.výročí Juponského
Musashi-Fuchu: dtto - oranžové

Osaka:

dtto

Nagoya: dtto

Kobe:

-

dtto - červené nebo modré

Kyoto: dtto
Yokohama: dtto
Kanazawa: dtto - oranžové
Hiroshima: dtto - oranžové
Mateuyama: dtto — oranžové
Nagano: dtto
Sendal: dtto
Sapporo: červené - dtto
to: dtto - červené
Niigata: universitní nistrovství - červené
Kamugata: 32.japon.atletické mistrovství - červenooranž nebo
oranžové
Yahata: IIÍ.národ.sport.hry —- červené
fialové
nebo
červené
-"
Kuroseki:
IIZaka: mistrovství v stol.tenise - červené nebo růžové
Fukuoka: III.národ.sport.hry - červené nebo fialové
Hakata: dtto — červené
Kurume: dtto

Yahata: dtto - čá růžové

Nogata: dtto:- olivové

Kurosaki: dtto

Kokura: dtto - oranžové

Kashi: dtto - olivové

Dazaífu: dtto - červené

Zoshizumi: dtto - červené

Nilgnta: mistrovství v košíkové - červené nebo červ.fiulové
1949 - 19. 1. - Yuzawa: II.universitní místrovství v lyžování - fialové
dtto - světle červenohnědé
19.1 . - Ojiy:

27. 1. - Suwa: IV.národ.oport.hry, bruslení - červené či hnědočervené

27.
2.
2.
j0.
3.
20.

1.
2.
2.
2.
3.
5.

-

Simosuwa: dtto - hnědočervené
Suwa: mistrovství Japonska v bruslení - oranžové
Simosuwa: dtto - oranžové
Inawashiro: IV.lyžařské závody v Tohoku - červené či oranž.
Sapporo: IV.náro« „Sport hry, lyžování - červené
Kurashiíki: Otevření basebel.stadionu

27. 5. - Toyama: Mistrovství v odbíjené pro obchod.korporace - červ.

5. 6., 9.1.16. 7. 5. 8. 6. 8. 6. 8. 6. 8. 6. 8. -

Musashi-Fuchu: l.dostihové závody
k «atlot.mistrovství dělníků
Akashí: Univeroit.atletické mistrovství - červené nebo hnědé
Hanta: Universít mistrovství v jachtingu - hnědé
Hiroshima: 3.ročník soutěže o trofej Mac Arthura (Ping-pong)svět Le-hnědé
Uzina: dtto — červené
červené
:
Dtto
m-Ekime
Hiroshi
dtto - světle hnedé
Hiroshina-Ekimne:

13. 8. - Nishinomiya: Vysokoškoluistrovství v basebale - av.hnědé

1949-

2

LUKA

az
Gdamara: cyklistické závody - červené

Kashlwara: 37.japonské atlet.mistrovství

Sakai: Mistrovství vys.Škol v zápase sumo - sv.hnědé
Yokohama: IV.nácod,sport.hry,letní hry - červené nebo fial.

Kofu: Gynmast,festival k 60,výročí města
Sokai: Cyklistický festival - olivově zelené
Yanoguchi: Atletické hry,Tmofej Hlgashiguchi - červené
Tu:
wa: IV národ sport.
Tokio: dtto - sv.hnědé
Toyama: Výstava sport.znének - ovětle hnědé
Sakut: Universitní šampionát v sumo - olivově zelené
Kutouzaka: atletické závody při otevření stadionu
Takurazuka: jezdecké závody
Takomatsn: Japon,mistrovství ve stol.tenise - červené

(Pokračování příště)

Olympijští
medailisté u nas.
YPY
Československo má ve sportovním světě už dlouho velmi dobrý zvuk.

Zasloužila se o to různá sportovní odvětví - kopaná,hokej,krasobruslení,
tenie,kanoistika,stolní tenis,těžká atletika, košíková, box,odbí jená, gymmastika,skoky na lyžích std.Můžeme k nim připočítati 1 lehkou atletiku.NeJjVýznašnějůí sportovci celého světa k nám přijížděli aby změřili ové síly
8 našimi,Pro zajímavoat vybarmo dnes aopoň lehké atlety a tletky,kteří už
U násstartovali, a o niniž oo můžeme astkat na některém z filatelistických
materiálů.
V následujícím přehledu,při jehož zpracování nám nesmírně pomohl
přeKudelka z Náchoda,místopředseda sekce lehkoatletických statistiků,uvádíme pokud je známe tato data: jméno sportovce,národnost,místo,datum a dísciplina,ve které startoval,případně 4 výkon,V závěru pak je filatelistický
odkaz (č.kat.nebo Jiný údaj) „Výčet materiálu není kompletní,část pracovního
pole necháváme volnou pro badání sběratelů,

Jenn Bouán,Prancie,Prota,21.4.1912,10km,32:56.8 — Francie Zu 1903,KolumHalina Konoj oko-Natuozoucka Folsko,Brno,24 5.1925, diak,29.27m, - Polsko
a
,Polsko,Brno, 4.9.1970 ,5km,15:04.8 — Folsko Zu 1052 407
Kusocinskí
Janusz
23.0 - Haiti YA
Juan Zaballa,Argentina,Brotislnva,25.10.1931,10km,32:Monako
Zu 340
Ercíh Borchmeyer,Něnecko,Liberec,?+4.1934,60m,6.9'—

Serafám Znamensk!j,SSSR,Praha, 20.10 „1954,5km,14:55.8 — SSSRZurazítko
977,JaponKenneth Čarpentor(SA Praha, 11.8.1936, 15k, 55 08 — Turecko

O
Fanny Blonkera-Koen,Holandsko Ostrava,7.9.1947,200m,24.8 - Holandsko Zu
692 Mongolsko Y 471,Dominicana Y 444
"Praha „29,10 1950 „disk,50 „5Bm, — ČSSR Pof,600
Nina Dumbadze
Vladimír Kuc,SSSR,Praha,23.10 .1954,5km,13:51.2 — SSSR Zu 1952 Zu
Jerzy Chromik, Poláko,Br0, 51. „1955 ,5km řek. B4122 — Folako
Zu
Janusz Sidlo,Polsko,28.6.1955 ,oštěp,00.0/m - Polsko 163cm
- Rumunsko Zu
výška,
55,
„Boš.mem,19
umnsko,
Jolanda Balaáová,B

2114
Jozef Schmidt,Polako Bratislava 29.9.1958,3akok,15.99m - Polsko Zu
Zu
eko Ostrava, 19.9-1959 koule, 18.20m — Madarsko
Vilmos Varjů,,
Gyula Zstvotsky a erško , Prahá Roš „nen1960 +kladivo,65.51n — Madarsko
U

Abebe Biki18,Bthtopio, Košic2,9-10-1961,marnthon, 2:20 „12.0 -= Ethiopie Y

Gergely Kulesár,Mada reko,Praha,Roš „men.1962,oštěp,73.94m - Madarsko Zu
(Dokončení na straně 8)

-8( Dokončení z předcházející otruny )

.0 lka,6
a li 790
,Plzeň,21.9,1965,3km
,©:33
- Panam
přek.
Gaston Roelante,Belgte-Szew
48cm,
65,dá
.3.19
aha,3
ko,Pr
,Pols
—
lnaka
ínová
Irena Kirszenste
Polsko Zu 1651
00m,11.1
- Folsko Zu 1651
Eva Klobukowska,Polsko,Praha,3.3.1965,1
1965
,
,3.3.
né
rsko
oštěp 58.36m - Madarsko Zu 2080
Praha
Marta Rudas Mada
Lynn Davies,Anglie,Proha,12.3,1967,dálka,785cm - Honduras Mi 700 ,707

Mohamed Germoudí ,Tunls,Praha, Roš .mm.1967,5km,14:U9.6 « Čadsko MI 263
Dave Henery,Anglle,Brno,5 7.1969, 10n přek.,13.6 - Čad Mi 261,Rwanda Y
81

Angela Nemeth,Madarsko,Bratislava,šervenec 1971,oštěp - Madarsko Zu 2450

Ralph Doubell, ea va, sěří 1971,orientační běh - Umm al Civain

z

14.10.

Vážení čtenáři, překontrolujte,opravie či doplňte a hlavně zkuste
najít podle tohoto vzoru oportovce z jiných sportovních oborů,kteří u
nás už závodili,
Vysvětlení k aportovním razítkům na další straně
1 - NSR - Frankotyp Lehkoatletického svazu NSR
2 - NSR - Propagační razítko k mistrovství Evropy v Military juniorů

5 - NSR - Frankotyp Jezdeckého sdružení NSR

4 - NSR - Strojní razítko k evropskému mustrovství jezdců-skokanů
5 - Francie - Mistrovství franc.- profesionálové-cyklisti

6 - NSR - Ruční razítko k mistrovství Evropy jezdců-skokanů

7 - Itálie - 5.mezinárod.závod do vrchu v Říeti

8 - NSR - Frankotyp časopisu Kanu-Sport

9 —- Holandsko — Gymnaestráda v Rotterdamu 1953

MO - Japonsko - Mistrovství světa ve stolním tenise 1971
11 - NSR - Vestfálské tělovýchovné slavnosti
12 - Strojové razítko k mistrovství NSR ve vodním polu
13 - NDR —- Mezinárodní motocross ve Wolgast

14 - Itálie - Mistrovství světa v kunoistice (slalom a sjezd)
15 - Itálie - Razítko autopošty ke Hrám mládeže (

je též olympijské )

16 - NDR - 8.sportovní a kulturní slavnosti poštovních zaměstnanců

17 - Jižní Afrika - Jihoafrické hry v Bloemfontein - 1969
18 - Francie - 57.ročník Tour de France - 1970
19 - Rakousko — Mistrovství světa v šermu

Neradostné léto mčl tento rok náš sabinovský člen Sopko. Dům,ve kterém

bydrí, zachváti1po zásahu blesku požár e. Jeho plamenům krom jiného za
oběť padla 1 většína sbírek poštovních známek. prvých chvílích byl
Př.Sopko rozhodnut zanechat filatelie. Dík některým přátelům, kteří sáhli do svých dublet, rozhodl se začít tedy znovu. A tak si n

že

by se taková solidarita mohla najít 1 v naších řadách, nemyslíte? Adresa postiženého je Frant.Sopko,Leninova 5/108, Sabinov,okr.Prešov. Jme-

novánému shořelo kromě známek vše,týkající se olympijské filatelie a
celá sbírka ČSR a ČSSR,

— 0+ —

Náš člen Jiří Svoboda,nám,Družby 5,Karlovy Vaťy nabízí k výměně motoristický a jezdecký znánkový 1 razitkový materiál za podobný ze zimních
sportů.
——o000X000—
Na výstavě Sport v zrcadle umění,která je od 15.září do 24.října 1971

instalována v Obecním domě v Praze (vedle Prašné brány), jsou vystave-

ny 1 4 exponáty V.Buška (asi 350 albových lístů). Exponáty byly

pro

tuto výstavu zvláště upraveny a neodpovídají proto zcela charakteru
exponátů pro podobné

výstavy poštovních známek.
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Wysvšilivky k olympijským rozítkům vpravo
— Německá demokvetická republika - Berlín,

6.4.1971 - razítko l.dne

2-8 vydání na počest čodkbilea Olsmpijského výboru NDR

2 - Niger - Niamey,29.1.1971
republiky Nígaru

— razítko l.dne k předolympijskému vydání

3 - Německá spolková republika - linichov, 4.6.1971 - razítko l.dne k

předolympi jeké emisí NSR r r.1971 (zbývající dvě byla vyobrazena

v minulém čísle - Bonn,Kial)

4 - Kamerun - Yaoundé,24.4.1971 - razítko l.dne k emisí na paměť 75.výročí obnovení olympijskýcn bar

5 - Německá spolková republika - Mnichov,1971 - frankotyp k Olympijské

PakT0v5C1NNN známek ,pořádané mnichovskou apořítelnou ve dnech

6 -

+=

25.6.

Řecko — Ath
10.4.1971 - razítko l.dne k emisi na paměř znovuvzkříšení olympijských her
před 75 roky

T - Německá spolková republika - Dortmund,1971 - frankotyp Olympijské

1nformačnípřehlídce pořádané v dortmundském obchodním domu v době

od

+2e—

6.3.1

8 - Řecko - Olympia, 19.7.1971 - zvláštní razítko k 11.zasedání Meziná-

rodní olympijské akademie

9 - Belgie - Hamme,19.6.1971 - jedno z razítek l.dne užívaných v Belgii

jo známku,

vydanou k Mnichovu 1972

10 - Německá spolková republika - Hanburg,4.6.1971 - razítko výstavy Foto
ie a známky propagují Olympiádu — razítko je shodné datově s
l.dnem vydání předolympi jské serie NSR 1971
Madarsko - Dunakeszi,10.7.1971 - výstavní razítko

tavy olympii

UR
"4

pap Poř ovních známek v Dunakeszi (na počest 75.Jubílea o

ven:
Itálie - Řín,27.6.1971 - razítko autopošty k Olympi jskému dnu 1971

Niger — Niamey,10 6.1971 — rozítko l.dne

emisi na počest obnovení

her vr.1896
ch
olym
14- HolníVolša = Ouagadougou, 10.6.1971 - rezítko l.dne předolympi jské

emise

U
'

Itálie - Andria,26.6.1971 - razítko Olympijského dne mládeže
16 - Luxemburg - Luxembourg,15.9,1971 - razítko l.dne k emisí na
T1.zase,

Mezinárodního olympijského výboru v Lucembursku

—0=0=0=0—0—0—0=0—0=0=0—0—0—0—0—0—0—0=0—0—0—0—0—0-0—0—

počest

1971

Při příležitosti výstavy BUDAPEST 1971 zasedal 1 Kongres FIP, na kterém resígnoval na funkci presidenta FIP (po 15 letech)
všem jistě dobře známý p.Berthelot. Jeho nástupcem se stal dosavadní vicepresident FIP

p+Pitz z

Lucembureka. Členem exekutivy FIP jako

vicepresident byl

Rs tajným hlasováním avolen předseda Federace čs.filatelistů s.Ing.Dvoček. Je to veliký úspěch československé filatelie a současně i další
zasloužené ocenění dosavadní práce i osobních kvalit vedoucího činitele
naší filatelistické federace. Jsme přesvědčení, že nikolí poslední. Ze
Brdce blahopřejeme!

—0=0=0—0—0=0—0—0=0—0=0—0—0—0=0=0=0=0—0—0=0—0—0=0=0—0—

Pořadatelé Výstavy olyupi jských u sportovních známek v Dunakeszi vydali zvláštní výstávní lístek, na kterém jsou vykresleny všechny discíplíny,ve kterých se závodilo při I.olympijských
hrách v Athénách 1896.
=X-X—X-XX- XXXXXX X— X X— XX XXX0 XX XK

V inichově počátkem září 1971 (3.- 5.IX.) probíhal za mezinárodní
jšastí Již popatnácté t.zv.Hisons-Broun-Športfest, Byla vydám zvláštní
obálka a ruční
razítko a olympijským charakterem (razítko přineseme v
příštím čísle), Pro zajímvost Jen upozorňujeme, že H.Braun byl německý
>lympionik,který v Londýně 1908 byl třetím v běhu na 800m a ve Stockholwu 1912
druhým v běhu na 40m.

=X-X-X-X=X—X=X=X-X-X—Y= X- X-X-X-X=X-XeXX- XX XXX
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OH 1896

„pověření pruvlnoti olympijských hor ozginizací T novodobých olynpijtých her v r.1896 bylo rozhodnuto na památném kezinárodním atletickém konresu,který ae konal ve dnech 16.-23.6,1894 na půdě slavné pařížské Sorbony. Na návrh řeckého zástupce,publicisty a spisovatele Demetria Bikélase byo rozhodnuto uspořádati tyto hry v Athénách. Od staroslavné Olympie bylo uuštěno z technických důvodů (ubytování, spojení nedokončená odkrýrací práce),
Přes toto rozhodnutí kezinárodního olympijského výboru 4 nadšení v Řecu byla realizace OH dlouho na vážkáchHospodářská situace Řecka byla velmí
eutčšená a ani politické aspekty nebyly nadějné.Dokonce se už uvažovala 0
řeložení I.OH do Uher v rámci oslav tisíciletí křesťanství v této zeml.Recý přípravný olympijský výbor se docela rozešel Jen díky předsedovi 40V Biélasoví a jeho intervencím u korunního prince Konstantina (tento převzal

akonec i vedení organizačního výboru I.0H) došlo ke zvratu.Byly vypsány dob-

ovolné sbírky,při kterých své vlastenectvá prokazovali všichni Řekové ,chudí
bohatí,domácí 4 zahraniční.Je charekteristické,že dary od osob neřeckého
úvodu nebyly příjímány. Byla to vskutku celonárodní akce,na kterou pohon
kláštera na hoře Mt Athoe,tehdy odtržení od vlasti.Výnos byl
u'př.1 miší z
částFebvápením: protá očekávaným 150.000 Dr es sešlo 332.756 Dr,které
ou 1 millonu Dr.doplnil vlastenecký alexandri jský obchodník George Averoff.
Pro OH byl postaven na místě,kde před víc než 2000 lety stával aportovpůvodního stavebí stánek Heroda Attiky,nový stadlon.Z části bylo použito
ího materiálu,včtěínou pak mramoru.Před atadionem,který nazván Averoffův,
yln postavena 8ocha tohoto mecenáše,Dne 24.3,1896 di odhalili za přítomno8míst a byl určen pro
1 prince Konstantina Kapacita otadionu byla 60-70.000šerm
byl vyhražen Zaplympí jské soutěže v lehké atletice a gymnastice,Pro
elon,výstavní budova postavená bratryŽappasy Střelba probíhala na: vojenské
třelnicí u Athén,cyklisté a tenisté soutěžili na velodromu u Faléra,plavci
ok v přístavu Zéa u Faléra (poblíž Plrea),
Hry byly zohájeny 6.4.1896. Byl to výroční den povstání proti Turkům
od vedením bratří Pollantů (ZZ 6.4.1821).Hry otevřel král Jiří I,pěveci Fabor zapěl olympijskou hymnu řeckého skladatele Spyra Samarase na slova
(hlavními
onE.sova „Alytarchem (ředitelem) závodů byl Řek K.Manos „Hellanodiky
vzhodětaí) PoKeményí (Uhry) dr.Gobharát (Něnecko) M.řavens (Eransie) a Rčlenů 1 byli přítomní: D.Bikélas (Řecko) ,de Coubertin
imis (Anglie) -Z
'ancie) „gen.Butovskij (Rusko) „hejt„V.Balck (Švédsko) ,dr.W „Gebhardt (Němeco) ,F.Kemány1 (Uhry) „dr.J.duth-Jarkovaký (Čechy)
Šoutěřílo celkem 205 závodníků (mužů) ze 13 zemí: Řecko 197 Německo 21,
2 Bulharronsle 19,USA 24 Uhry 12 Anglie 8,Rokousko a Dénoko po 4,Švédsko
© lehké
„EKobíhaly
aoutěže
Olympijské
1.
po
Austrálie
a
ko,Švýcarsko,Chile
tletice (00,400 ,800,1900m marathon, L1Om přek. „výška „dálka ,tyč,trojekok,
oule,disk),ve vzpírání (Jedno-a obouruč),v zápase bez rozdílu vah,šermu
leuret 2 třídy,šavle),ve střelbě (voj.puška 200m,700m, pistole 25m, služeb.
evolver 25m revolver 30m) ,v cyklistice (333x,2km,10km,i0Okm,12 hodin a
urathon na 87km),gymnastika (bradla jednotlivci a mužstva hrazda jednotliv4 a družstva,kůnkruhy,přeskok přes koně,šplh),v plavání [100 ,500,1200m
| závody námořníků z vále
lodí,kotvících v Pireu na 100m)'a v tenise
vo
a čtyřhry). Hry byly zakončeny 14.4.1896 rozdílením medaíií (jen
(tězům) „Druzí v pořadí dostávali věcné ceny. Medaile si rozdělily:USA 11,
spoJů; Hěnack „Francie 5,Anglie 3,Austrálie,Rakousko a Uhry po 2,Dánsko
arsko
po 1.
Podle záznamů MOV byly I.OH zahájeny již 5.4.1896. Výše uvedené datum
j4-nělo zřejmě podtrhnout 1 políticko-vinotenecký aspekt volby data zahájeVýše uvedené a jen stručné inrormace o I.OH možno pochopitelně ilustroat filatelístíckým materiálem. Nehodláme zde podávat kompletní výčet,abychom
eochromovalí iniciativu sběratelů, Omezujeme se Jen na náznaky:
Coubertinův obraz (účastník I.OH) najdeme na mnoha známkách na př.Huiti
A 279,631, Francie Mi 1116,San Marino Mi 611,617, Monako Mi 738, Paraguay
4 1160, NDR Mi 2 Madarsko ki 1953 atd. Averoffův stadion:Haiti Mi 629,
Zů 80,113,112, , ata. Hrdina her marathonec Luis: Haiti Mi 629,1028,
rep.MÍ 852, Řecko z dubna 1971 (závěr marathon.závodu
1896) Vítěz
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zápasnických soutěží v Athénách 1896 Němec Schuhmann je připomenut známkamí Jemenu rep. a kahiy z posledních let. Dvě medaile získal
na I.OH v plavání mčarský plavec Alfred Guttmann,sportovním jménem Hájos.Toto jméno
později stalo 1 jeho novým zákenným jménem Hájos se účastnil úspěšněl924 se
v Paříži olymp.uměleckých soutěží ve stavebnictví svým návrhem otavby stedionu.Byl jedním ze spolunavrhovotelů budapešstkého Nép-stadionu (Madarsko
mi 1252 atd.), i konečně mjáeme odkazy na OH 1896 na dalších známkách
na
přeHaíti Mi 629,Puragusy ki 1160 ,Kasírá ML 175 atd.
Z protokolu řeckého parlomentu z 15.7.1895 je zřejmé,že bratří De-

metrius a Jan acoraphos

de obrátili na korunního prince Konstantina,aby

By k I.CH vydány zvléštní známky.Měli velkou podporu tieku.Po ohnivé ře-

čí

C.Papamichalopoulose byl

návrh parlamentem schválen.Návrhovou komisí

tvořili gener.ředítol požt,umčlec Gillieron,ředitel numismatického muzea

v Athénách Svoronov 2 zástupce nihisterstva financí,

Dne 25.3.1896 pe:
skutečně vyšla serie 12 známek,které jsou prvými
náměty vůbec,Potřebná data lze sice najít v mnoha
katalozích ,cle protože os jedná o "olympijskou klasiku" ,vyjímečně je uváznámkami se sportovnízi

a:

také.
Autor návrhu: profesor Gillieron (poradce ředitel Svoronov)

secs Louis Eugeno Mouchon,Francie (autor známé "rozsévačky")
Tisk: knihtisk
Tiskárna: Atelier de Fubrication des Timbres,Paříž

Zoubkování: hřobon 14:13.5 (fonuáty na výškuj,13.5:14 (ležaté)
Klížení: šedožluté (alei jiné odstíny)
Průsvítka: žádná

Platnost: původně mčla být do konce r.1896,později pro zájem veřej

nosti prodloužena. Známky byly v platností ještě r.1920.
Náměty: 1 a 2 L : antičtí rohovníci (sousoší umělce z Lisipovy škoIy,peí ze 4.stol.přen.L.,originál Ufrizie Fiore
dle
5 a JO L : Myronův discobolos (muzeum ve Vatíkánu)5.ot.př.
nelo

panothénská amfora s postavou Athény

s
5

auadriga řízená bohyní Niké

kveroffův stadion v Athénách

Pruxitelův Hermes, 4.st.př.n.l.,muzeum Olyupia
Paioniova Niké, 5.st.př.n,l., muzeum Olympia
Akropolis s“«Parthenonem

Katalogové očíslování známek: Zumstein 72-83,Kichel a Lipsia 96-107,Yvert
101-112, Scott 117-126, Gibbons 110-121,
Udaje o výši nákladu 2e namnoze různí a proto udáváme čísla nejhustěji se

vyskytující:

náklad

1 L okrová
2 L růžová

4000.000.—
3,000.000

25 L červená

2,000.000

5 Llila
M L šedá
2 L červenohnědá
40
6©
1
2
5
M

L fialová
L šedočerná
Dr modrá
Dr olivově hnědá
Dr tmavozelená
Dr hnědá

3,U00.000
2,000.000
4,000.600
159.000
200.000
221.000
158.000
107.000
52.000

prodáno

4,00.00U
3,000.000

zničeno

jinak použito

3,000.006
2,400,000
4,00U.000

2,000.000

119.000
100.000
96.000
58.000
32.000
2.000

40.000
1.500
21.000
<6.000
10.500

123.500
79.000
49.000
29.500

Hodnota 2 L se vyskytuje bez rytcovy značky.

Wognota 5L hh bdě na nahnčdlém papíru. Taktéž hodnotu 20 L,

R Červau 1896 byl

čern.

dán du provozu II.náklad hodnoty 60 L (229.240) Barva je

W

=-

nota S Dr a 10 Dr existují vpravo nezoubkované.
mota 5 Dr je zném nezoubkovaná. Vy:

la se 1 bez ovislé perforace.

vy dotiskovených hodnot mohou být odličně barevně tonovány.

u známy barevné zkoušky některých hodnot na př.2 Dr (červená,světle mod-

orenžová modrozelená a černá).

noty 40,60,2,5,10 byly falšovány. Falsa mají hřeben.nebo řádkové zoubko-

í u. Známa jsou falea Sperattího (5,10 Dr)

a folie od Fourniera. Tato

Ba jsou v dokumentárních sbírkách královské filatelistícké společnosti v

to

olatné znaky fala:
40 L - čára podstavce pravého sloupu je přerušena,podstavec amfory šra-

fován (originál nikoli)

60 L - nápis a postranní fi,

defornované. Kopyta druhého koně ( počí-

táno odpřšdu) neprokreslena,

2 Dr- Zona Blanáj být sílnější,protože chybí některá stínování nebo

jsou 8

š

napřažená ruka dítěte má štětcovítou kresbu;

nápls nahoře je vpravo 1 vlevo svisle neohraníčen;

hlavice sloupu vpravo nedostatečně prokreslena;
v letopočtu 6 nese vpravo stranou bod;

vavřín po stranách štítu špatně prokreslen
5 dr - mozaika spodního základu je vytvořena z nejasných bodů (originál
a miniaturních písmen) Slovo DRACHMAI je neostré.
M Dr - Značka rytoe nepovedená. Označení hodnoty 1 Drachna dole zkoseno,
V r.1897

rukou ©

zbytek o.

při záboru severní části Thesálie Turky

padly v městě Lariesa

Řá 4 zásoby olympijských známek. Řecká vláda proto nařídila,
i jských známek

byl na lícní straně opatřen kontrolním razít-

kem o průměru asi 26mm. Střed razítka tvoříl státní znak

text razítka obsahoval„jednak slovo TAMEION,což přibližně

lze přeložit jako stát:
pokladna a označení kontrolního
úřadu. Známa jsou teková razítka z oblastí Syros (viz vedlejší razítko),Elis a Ibhaca, ale zřejmě existují ještě 1

Jiná. Razítko bylo dáváno vždy na čtyřblok malých formátů

nebo dvojice velkých formátů známek. Takto byly pak známky

prodávány k frankovacím účelům. Tato razítka se vyskytují
.

zoměž na rubu známek (u athénské pošty).
ást hodnot (hlavně drachmových)

byla krom toho opa-

véna 1 jinými přetisky k fiskálním účelům: na př.přetisk THEMIS=potvrzen-

za zaplacení soudních poplatků. (viz obr.č.l). Na ilustracích č.2

sky jiných přetísků k podobným, bohužel nám přesně ne

a 3 jsou

účelům. Na

(tku čt které jsme dostali do rukou nepřítiě Jasné, neručíme za správnost
nene pátého,šest.
a jedenáctého ve druhé řádce.

otMIž

(AE

Atnróv 30

čl

XAPTODHMO
EKNAOEYT TEADN
J dpazuně

č.2

č.3

V r.1900 byly některé hodnoty řecké olyupijeké serie z r.1896 ze

sřebních důvodů Sphřeny přeti.

e novou hodnotou.

sena A M v
ti.
znamenají
METELLIKI = zlabylo používáno k frankování balíčkových
sna. Známek
měžních zásilek do ciziny.
Katalogové označení těchto známek je následující:

"ten IŠ-117,Mochel a lápsin 118-12č,yvert 141-145,
it 159-163,01bbóns 148-152.
Jedná se o tyto hodnoty:

5 L na 1 Dr modrá
25 L na 40 L fialová
= L na

náklad 127.500
40.000

2 Dr olivověhnědá

D= ne 5 Dr +mavozelená

79.000

FA 0m

AM
AENTA
5

vydána prosinec 1900
vydána 4.ledna 1901

vydána 4.ledna 1901

«Aána Teden 101

AM
APAKMM
4

45-

Hodnota 5 na 1 existuje s dvojitým přetlakem,
stejně tak jako hodnota 50 na 2.
Hodnota 25 na 40 existuje s dvojitým přetískem
(černým a červeným) .
Všechnydvojité červené přetisky jsou
falenl
Rovněž všechny přetisky převrácené
Jaou dílem falsiriŘátorů!

Hodnota L na 1 Dr ná jednu přetískovou odchylku. Písmeno M v přetísku
(1.řádka) má patky (originál je nemá), V tiskovém archu (viz tableau A)
se tyto odchylky vyskytují celkem 6x a to vždy ve vedle sebe sousedících
známkách (v tableau jsou to neočíslovaná polel).
Hodnota 50 L na 2 Dr má rovněž přetiskovou odchylku: číslice 0 v 50 jest
širší (35mm proti normální šířce 2.75mm). Výskyt na tiskovém listu nám
objasní pohled na tableau B, kde jsou známky o tímto širším O opět neočísovány

Hodnoty 1 Dr na 5 Dr a hodnota 2 Dr na JO Dr stejnou
odchylku, zře jmou z vedlejšího nákresu.

V tiskovém archu se vyskytují vždy toliko jedenkrát:
1 Dr na 5 Dr na tableau B Jako devátá známka desetibloku IV a hodnota 2 Dr na 10 Dr.na témž tableau jako sedmá známka v desetibloku V.

APAXMH

T správný typ

odchylka
APaxMH

Tolik tedy o nesporně zajímavé první olympíjeké serii z r.
1896 o Jejím výpotřebním vydáním z 2.1901 (její první a ne
nižší hodnota vyšla 22.12.1900, Snad jen zbývá dodat,že přiležitostné razítko nebylo řádné. známky byly razítkovány normálním denním razítkem, jehož studie by samozřejmě také nebyla
bez zajímavosti, Ale o čom aned o1 povíme až zase jindy Vlevo
přinášíme ilustrecí tohoto denního ražítka ze dne vydání prvé

olympijské serie.

čemu

Vignety jako materiál pro filatelistický exponát
doporučeny nejsou. To je všem filatelistům dobře
známo. Výjimkou mohou být vignety,které se nalézají na celistvostech ve spojení 6 filatelistickou dokumentací ( na př.známkami ,ruzítky všech
druhů ). V některých případech ovšem je možno
přec jen přímhouřit oči. A to tehdy, když se jedná o t.zv."klasíckou olympijskou filatelii", vyčísleno přesněji o léta 1894-1916. Filatelistická dokumentace v tomto období je velnd chudá n
tek si lze ve vyjímečných a velmí omezených případech vypomoci vígnetami. Samozřejmě, že je budeme hledat,jak už zmíněno především na celistvostech.
Jednou z těchto vignet,které nelze přehlédnout,je velmi vzácná vignete 5 r+0896,užívaná Mezinárodním olympíjakým výborem právě v r-1894
vytvořeným. (Víz obrázek). Je blankytně modrá,text a větvičky jsou v barvě bílé.
Anglický Iroryho ceník před rokem udával její cenu na l4 dolarů. Při budfování olympijské sbírky známek tuto vígnetu nelze pomí jet.
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Casový plan DW 192.
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bude absolvována na sportovišti pod širým nebem, černá kolečka
znamenají,
že se bude závodit na zastřešených sportovištích,

——-0000————

Na dotazy,které nám Saoházojíz tuzemska 1 zahraničí sdělujeme,že pokud
nám je známo,byly u nás v;
zatím 2 olympijské vignety. První vydal
náš olympijský výbor v r.1932. Je na ní
dívka v národním kroji,rozhazuúící Pvětiny-Text: Czechoslovak Olympic Commi
ttee (nahoře) Los Angeles
dole) „Velikoet:33:24mm, Druhá vígnetu je z r.1936
. Vprostřed je o
pijská a československá vlajka. Text: nahoře: Českos
lovenský, dole:
Š1ympijaký Výbor. Vígneta je velikosti 31:35mm, zoubk
vígnetách u nás k OH vydaných, nám není nic známo. ovaná. Ó jiných
-x-X-x=
Na dnešním čísle spolupracovali: prof. Anger, Praha- „Justýn,MilevskoG „Kudelka ,Náchod-F.MW1
Jerová, NSR-G „Nuyken,NSR-K„Reiter,NSR-B.S1nády Madarsko S.Švoboda „Karl .Vary-Ing.Z Slováček:
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Hodnota 25 na 40 existuje s dvojitým přetískem
černým a červeným).

oopota © Zoa I Daná, ony přetískovou odchylku, Písemno M z přetíský
(Auřéčka) má ratky (originál je nenáj: V tiskovém archu (váz čáblonu k
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bude absolvována ma sportovišti poč širým nebem, černá kolečka znamenají,
a 00 budo závodit na zastřešených
oportováštích,
Ha dotazyktaré nám docházejí z tuzemska 1 zahraničí sdělujeme,če pokud
nék je známa, byly u náa vydány zatím 2 olympijské vlenety, Prví vydal
méš olympí jaký výbor v r.1952. Je na ní divža v národním kroji,rozhszuČo Aýkiarbek: Gsaoboglovák Olompic Oommittec (nahoře) Ide Anzelcs
dole) „Volikont:33:2mm. Druhá víenetu Ja z 5.1996. Vprostřed je olympldaká a českoslovénaká vlajka. Texč: nahoře: Československý, dole:
Olýmpi jský Týbor. Vízneta ja velikosti 51:35rm, zoubkovaná. O jiných
vůápětáců u nás £OH vydaných, nám nejí pie známo
Na dnešním číala apotuprncovali: proč-ikánesePrahi-J lvazýnktlorsko“
G .Kudelka,Náchod-FMillerová,NSR-G Kugxčn,NSR:K,Reiter NSR-B,Sámád
darnko J.Švoboda Kari Vary-Tnp.Z „Slováček ,Paráubice-V „Šlechta ,8mo:
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