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Keperiodický zpravodaj notivové akupiny
Olympijská
n sportovní filntelie pří komisí námětové filatolio SČP.
Číslo 15

Leden

1972

Vážení přátelé!

Vstoupili jsme do nového úseku času, který budeme označovét pří-

čtích 566 dní číslem 1972. V načí redakci dosud nedozněla radost z mnoba
blahopřóní, která jsne na rozhraní roků dostali, Od členů naší motivové
skupiny, ze zehraničí 1 od růzuích organizací, institucí a orgánů,Nehor-

Šete se na nás, čo nemůžeme viechny tyto nám tak milé pozdravy jednotlivě opětovst, Jukoliv by si ordce přálo, prakticky je to ztěží možné, Vy

však Jistě i tak víte, že i my vám do nového roku přejene jen nejlepší:
nby to byl čas,

nešetřící pro vás zdravím,

spokojeností a všestrannými

úgpěchy; oby vám přinedl naplnění všech váčich přání, tužeb i plánů; aby

vás

zahrnoval radostí 1 ve vaší čnnosti sběratelské.
Rolz 1972 je ovšem 1 rokon olympijským. Dokonce jubilejním! V dobách entiky byl olyupijeký čau 4 dobou přísně střeženého a dodržoveného
míru. Přejmo sí 1 pro včechny ostatní lídi, eby 4 olympijský rok 1972
znamenol při nejmenším zmírnění napjotí mezi národy a atáty o ztišení
zbraní. A to nejen na těch pár měsíců jako před staletími, ale trvale.

Abychom se my Tidé konečně dočkali chvíle,

kdy si titul koruny tvorotva

svou životní prakoí plně zaoloužíme. NechÉ tedy dny roku 1972 plynou pro
nás v klidu o míru, tolik potřebný k práci, k topu našenu milému sbítiní známek n vůbec k štčatí nás všoch.
V minulém čísle June v úvodníku uvořejnili výzvu, abyste se písermě přihlásili k dalšímu odběru nášeho zpravodu je
Olympsport. Otevřeně jeme vám řekli, jolé nás k tomu vedou důvody. Stanovený termín uplynul a my nepopíránc, Že jsme očekávali
jí reukcí, Jeden
klad to ovšem
přec jen přineslo: můre jasno a zařísujemo se podie toho: od 1.1.1978 0—
rozvjnne náklad Olynpoportu. Napříště Jej budou dostávat Jenom ti, kt,
sa o něj na naší výzvu nabo již dřívo přihlásili. Všem těmto věrným současně odělujeme, že zpravodaj Olympoport budou 1 nadálo dostévot zdurma,
Vzali jsme na vědomí 1 některé vače připomínky, Jedna z ních ve
týkala i úpravnosti zpravodaje. Víme, že v tomto ohledu by bylo třebu
unohó zlopšít. kčjte věok na myslí, Že nám jdo opravdu o kuždý kousuk

místa a o co nojhutnější obsoh. Pochopte také, že Olympsport vytvářejí
lidé, kteří nemají potřebné odborné grafické znalostí a schopnosti a
přijírejte zpravodaj zatím talk, jak k vém přichází.
S radostí konstatujene, že Olympsport znenáhla skutečně we st:
vá výslodkem koloktivní práce. Rozrůsté se náu kádr spolupracovníků 2

textů vice ještě
to nejon v zahruničí, ele 4 doma, Práce nu sty
převážně spočívá na náo, ele množí so zásilzy ukúzkového materitlu. I
to jo blýskání na lopší čaoy.

-2Nemůžeme zatím vyhovět žádostom o sdělení adrosy výměnných partne-

rů v zahraničí. Pokud je v budoucnu získáme, uveřejníme je v Ompopor

14

mil

-

jedné

tu. Při tóto příležitosti však ač neradi musíme se dotknout

právě příjemné zkušenosti, kterou udělal jeden z našich členů. K napřekvapení zjistil,

že ztratil dobrého zahraničního partnera,

protože mu jejprostě přebral kolega, jemuž věnoval obálku s adresou

onoho zahraní:

sběratele. Jistě

ani vy se nebudete rozpakovat ozna-

čit tento počin za - mírně řečeno - nekolegiální. Věříme,
podobné
stížnosti už ve vašich dopisech číst nebudeme. Muaili bychom pak hledat

cesty,

Jak Jim zamezit.

Žaženme však tento mráček z oblohy

nového času,

který se

d nánzí

prostírá. Sport má sloužit zdraví člověka, ale má elzelovat 1
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TERMTNOVÁ LISTINA VRCIDLNÝCH UDÁLOSTÍ 1972

Vysvětlení zkratek: ME = migtrovství Evropy, MS = mistrovství světa,
Jun. = juniorská,

Leden:

18!. Hadonna-at
CampiglioicJanstE
jnna
Ea]
01- jun lí a. alpské dioetpi
sci,
16. St.Moritz — KBáSoubobů

P

16. Villard de Luna - ME v jízdě na saních
23. Davos - ME rychlobruslení mužů

25. St.Moritz -

Únor:

ny

čtyřbobů

25.
lding - ME v curlin,
3%. Kuťstein — jun.KE v jízdě na saních
20. Bělohrad - haolové ME vo sportovní střelbě

20, Oslo - MS rychlobruslení mužů

" III. Bukutočt - RS v ledním hokeji, skupina C

4. Tarvisio- Jun ME v soverských disciplinách

27. Linthal - jun.HiS v bisthloru
5.III. Lake Placíd - zimní universiúde
27. Eskilotuna - MS v rychlobruslařském sprintu

27. Praha - MS cyklocrosa

3.III. Villard de Lons - ME skibobů

Březen:

12. MS v ledním hokeji, skupina B v Bukurešti
5. Deventar - MS rychlobruslení žen
5.

Nassjď - MS v

ploché dráze na lodš

11. Venezuela - MS jachting, třída Star

22. Cal,

= BiS v kroeobruslení

12. Grenoblo

12.

2 IV,

Duben:

nerad —

halová ME v lehké atlotice

Švédsko —

„ME w
ME vw

Judo

Jedním hokeji

5:. Hoyren
yres —
— MBJuchtíne,třída
jat
NG;
a Urr Vragon
22. Praha - MS v ledním hokeji

16. Karlskrona - ME v badmintonu
15.
22.
22.
30.

Květen:

Cardiff - Jun.ME ve akocích na tsumpolině
Rotterdam - ME ve etolním tetiise
Paříž - MS v karáto
Katovice - ME v zápase (volný styl i klasický)

U.
— MB v Judo
19. La Řocholle 5 ME jachting, třída Tenpost
21. Constanta - ME ve vzpírání

4.VI. Split - MS v kuželkách

-$
Červen:

1

Červenec:

|

Švédako - ES dvojic na ploché dráze

13.- 18. Holandsko - ME jachting, třída Finn
Dánsko - ME ne třida F

NSR - MS na

dlouhých plochších

Vršac - MS v bezmotorovém
Zadar - jun.ME v koščíkové

létání

Dutchman

ch

Londýn - akademická MS v Judo

Salon-de-Provence - MS v letecké akrobacii

Bukurešt - akademické MS v kopané

Mnichov - Jun.ME žen v golfu
Stilkenborg - Jun.ME
v golfu
29.- 5.VIII. Brest - NS jachting , Vřída Vauriena

konec VII Lucerbursko - ME v lukostřelbě

Srpen:

2.= 6, Nieuport - MS jachting,

třída 420

2. - 6. Švédsko - NS jachting,OK joly

3- 20. Oklahoma — MS v paroŠutiemů
Gap - MS cyklistů-profestonálů na
6.
6:- 13. Vejle - Jun.S ve stolním tenise

o Er
=

13.

8- 15.

D8-

silnici

jachting, třída So.

Bydapešt - MĚ tenistů-amatérů

12.- 19. Finsko - MS jachting, třída 505
15.- 20. Schweinfurt - MS ve faustbalu

Září:

12.- 17. ČSSR - MS v orientačním běhu

Říjen:

16.
22.
24.
8.- 15.

Anglie - HS v ploché dráze
Stuttanrt - MS ve skocích na trampolině
NSR - MS družstev na ploché dráze
Varna o Burgas - KE žen v košíkové

Listopad:

17,- 19. Offenburg - ES v kolové a krusojizdě

11.- 14. Buenos Aireo - MS žen v golfu
18.- 21. Buenos Aires - MS mužů v golfu

Dodatkem uvádime ještě te:

některých dalších význačných podniků: Zimní

Mnichově 26,VI1I.olympi jské hry v Šapporo 3,- 15.11., XXolympijské hry v14V.,
čachoví 3—
2-7
10 1X. polympi joká kvalifikace KoB1káNO | Holondsku
dáda 14.IX,- 10,X.ve Skoplji. Evropský pohár ve skocích do Vody VC10,- 12.1IL.v furinu, olympijská kva- -fix
BOÍII., PMEZ mužů ve fleuretu března,
FMEŽ v košíkové mužů 23.I1I. čína.
házenkářů ve Španělsku koncem
poháru držitelů pohárů v košíkové mužů 23,III.,finale PMEZ košíkáře< 3.5
p
IV.,fínale PMEZ v kordu 7,- 9.IV,v Heldenhelmu, finale Středoevropského
Kavli
v
17.V,,FMÉZ
háru v kopané 5.8 17.V., finale poháru UEFA v kopané 3.a
21.V,ve
v Budapoští 5.- 7,V., Závod míru 5,- 20.V+, Jun.turnaj UBFA 1l.Španělsku, finale držitelů pohárů v kopané 24.V., finale PMEZ v kopané 31,
Věv Rotterdamu, XXMEXK Tour ce France 1.- 23.VII., Šestidenní motocyklová
sóutěž ve Špindlerově Mlýnu 11,- 16.IX., Tour de 1 'Avenir 13,- 24.1X.
JARONSKÁ SIOMIOVNÍ KAZČIKA

3. pokračování
lyžařů
mistrovství
11. 1. Odate - Universitní
1950 - n
a
TRY
.
Oyu -

28. I. Koishigawa - Japonská mistrovství ve skocích na lyžích
29. 1. Sapporo - bruslařské závodyrazítko v Tomakomai, Otaru (červené
Stejný den užíváno stejné
Hakodate, Muroran (fialové) ,Obihiro (oranžové) a Asahigawa
1. 3. Itaya — lyžařské závody (ollvově zelené razítko)
Týž den stejné razítko užíváno ještě v Onogawa a Yonezawa
Kitashiro — závody ve slalomu v Happoone
Nishinomiya - 3.basebalový šampionát vyšších škol (sv.bnědé)

Aizuwakamateu - inaugurace velodromu v Aizu (černé nebo fial.

-m
23.
29.
29.
22.

4.
4.
4.
5.

Muebashi —- Inaugurace velodromu (červené)
Yahiko — locyklistické závody (černé nebo červené)
Orio — l.hippické soutěže
Shinagawa l.hippické závody (černé nebo červené)

23. 5. Matsueaka

Otevření velodromu

Otevření velodromu

(červené)

27. 5. Fukui —- Otevření velodromu (červené)
5. 6. Tnkamtsu - Otevření velodromu (červené)

9. 6. Odawara - Japonské mistrovotví ve stol.tenige
14. 6. Tateyama - Otevření bazénu

(červené)

2. 7. Nanno - Universitní mistrovství v sumo

14. 7. Matsue - Cyklistické závody (černé nebo červené)
21. T. Sahara —- l.mistrovství v tenise v Kanto
22. 7. Tsuboi —- Otevření velodromu v Kumsmoto (černé nabo olivové)
25. 7. Ono - Jachtařaké závody

29. 7.Matsumoto — 3.dělnické mistrovství v atletice
4. 8. Toyonaka - Otevření velodromu (modré)
6. 8. Koishigawa - Basebalové mistrovství pro naprofesionily

5. 8. Utsunomiya - 3.atletické mistrovství pro vyšší školy

4. B. Hikone — 3.národní atletické závody v Ghirgiken
5. 8. Ishinomaki - Veslařské závody
13. 8. Nishinomiya - Basebalový Šampionát vyšších škol (černí nebo červ.)

17. 8. Yahata —
vecké utkání Japonsko-USÁ
18. 8. Kure - 18.plavecká mistrovství vyšších škol
21. 8. Funabashi - l.jezdecké závody

26. 8. Utsuncmiya - Plavecké utkání Japonsko-US/
24. 8. Chitune —

-"-

-"-

-"

(černé nebo fialové)

26. 8. Sokai - Mistrovství v sumo pro vyšší školy (olivově
zuj«ná)
10. 9. Koishigawa - Mistrovství ověta v basebalu pro amatéry

Totéž razítko používéno ještě v Nishinomiyn.

17. 9. Ito - otevření velodromu

23. 9. Kochí - Atletická mistrovství mládeže,trofej Higashiguchi
21. 9. Chitanz - Plavecké závody

(sv.hnědé nebo fiulové nebo červené)

21. 9. Hanta - Jachtařek“ závody (sv.hnědé nébo červené)

7.10. Kagoshima - 34.šampionát Japonska v atletice (červené)
8.10. Edogawa - Motonauvické závody v Tokiu. Stejné razítko i v Koiwa.

27.10. Nagoya - Sportovní výstava
Přehled

japonských sportovních mzítek, který otiskujeme,

bohužel bude

mít od 27.10.19% až do počátku r.1952 "proluku“. Dopisy s dalším mteriálem, který jsme postupně dostávali, se totiž někde cestou ztratily a marně

Jeně se snažili © nápravu. Když jeho totiž na závadu přišli, náš Joponský

přítel už nebyl mezí živými.

tak příště navážeme až na rok

5059

VYSVĚTLIVKY K RAZÍIKOVÝM

ILUSTRACÍM

NA

1952.

NÁSLEDUJÍCÍ STRAN

Ze starších razítek uvádíme belgické k jubileu cyklistické organizace z

r.1963 (2) a ze sofijské spartakiády v r.1969 (FĎC

- 5). Mistrovství svě-

ta v judo připomíná razítko č.7, prvé mistrovství světa vrtulníků č.13,

profi-tenistů č.l6 (propagační).

Evropské šampionáty připomíná razítko

č.12 (gymnastika mužů), č.3 (junioři stol.tenisti). Vzpomínkou na mistrov-

ství NŠR

jsou razítka č.6 jyntorská Jezdecká),

(plavecká). Den sportovní

č.8 (vodní polo), č.9

filatelie oslavuje italské č.1, 3.setkání sta-

rých turnérů č.10. Další razítka jsou hippická: k 50 výročí závodního je-

zdectví (č.14) a 15.jezdecký den v Iserlohn (č.15). Do fotbalové sbí.
zařadíme razítka č.ll (k oslavě amatér.mistra NSR SC Jůlich) a č.18,osla-

vující slavný londýnský Arsenal. Razítko strojové č.21 je holdem dvojnásobnému mistru NSR. Ze závodu míru jsou polská

razítka č.,19 a 20. Na bo-

xérský mezinárodní turnaj v Halle vzpomíná razítko č.4. Jediný frankotyp

(č.17)

koresponduje oe zobrazeným razítkem č.7 (MS v Judo).
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OH 1900
Po nepopiratelnén úspěchu I.novodobých olympí jských her v Athénách
r.1896 byla jejich repriza v r.1900 v Paříži zk)
ím. Už při památném

kongresu v r.1894 bylo rozhodnuto, že jejích dějištěm bude slavné město
nad Sekvanou. Byl to jakýsi projov uznání
Coubertinovi i jeho vlasti,na
jejíž půčě k renesanci tohoto antického sportovního svátku došlo.Přípravy byly zahájeny už na olympijském kongresu v Le Havre v r.1897,který
zase

pod patronací francouzského presidenta Faure. Je však ironií,že

právě tyto

svému duchovnímu otci Coubertinoví přinesly trpké zklamá-

ní,ono do určité rý byly dokonce jeho urážkou.
Néž rok se totiž

konala v Paříží 1 světová výstava a její pořadute-

lé capojíli olympijské hry do jejího programu.Řízení her nebylo svěřeno
MOV, nor
elu Mérillonovi, kterého prosadil tehdejší ministr obclodu Alex Millerand, MOV do průběhu hor, ktoré měly spíše sloužit reklamě
atrsktivnosti

oympejské

se jich

výstavy, mohl zasahovat opravdu jen minirálně.
trvaly více než 5

íců (14.V.- 28.4.) a účustíniic

6 sportovců (mezi nimi i 6 sen) ze 20 núzodů.

tovali lehcí atleti Pukl,Nedvěd,Jinda-5

se ve 14 sportech, z nichž kopaná,

pplka a lukostřelba byly v

olympí jském programu poprvé. Vlastně i

to soutěže pro

Čechy represen-

ymatu Fr.Erben.Závodilo

ování, protože v r.1896 ge ts-

Špatné B v Athénách nekonaly. V Paříži naproti. tona

chyběly soutěže vzpěračské a zápasnické. Olynpijská zvláštní závodišti

neexistovala, lehkoatletické soutěže ce na př.konaly v Boulogneskéu lese,
pří přímo ubohé or,

zaci a často 1 zu vměšování 8:2 obecenstva 1

-

rathonu bylo cvičiště Racing Clubu Paris. Uboná byli i páče o «

o jejich ubytování a Knína trapné bylo rezdílení cen vítězům.

Přesto znamená

é olympijské setkání oportovců ověvu

vý

a

vzestup. Prim měli opět Američané, z nichž nutno jmenovati aspoň týí
ty: Kraenzleina,Ewryho a Tewkesburyho, Pre nás budou tyto hry
tit:
proto, že nám přinesly první medailový úspěch, V hudu diskem Fr.Junda-iux

Se výkonem 35.1ám umístil na II.místě Jen 90ců zu vítězným Mačaren Bouz-

rem. Jen pro zajímavost: za toto umístění obdržel čestnou cenu - stolní

kalendářík s teploměrem. Medaile žádné nebyly.

Úspěch Jandy-Suka nám připomíná naše známka z r.1965 (Pof.1429) Ji-

nak Je, filntolistické dokumentace « těmto olympijským hráz jen, Jao šufránu.

Vítěze v šermu kordem Fonsta najdeno na

kubénakém aršíku Mi b1.34, jmé-

mo francouzského marathonského vítěze Ihosto zjistíme na znáuce Hniti Mi

1029 (a také republiky Jemen). Vítěznou německou veslařskou čtyřku z kormidelníkem připomíná jedna známka ze serie z 25.2.1970 a Francouze-Barrelets

skiftaře Jedna známka Mahru z r.1968, Také paraguajské známky Mi 1161 lz?
použít,
K II.olympijským hrám jen ještě dvě poznázky:konaly oe pod záštitou

Eeečpate Emíla
Loubeta a podle některých Poan zpráv na nich 74
chy startoval ještě běžec Arnošt Nejedlý.

Ste,

.

OH 1904

morální krach jako

hry. Kom,se

za mořem v

žské hry

představují i III,olympijské

+0 pořaduteletví se ucházelopůvodně

město Chicago,ale po určitých zákulisních

jednáních bylo rozhodnuto svěži-

+4 Je do St.Loule. Tam byla v r.1904 uspořédána světová výstava na

počest

M0.výročí založení tohoto města a na paměť odkoupení Západní Louisiany od
Napoleona. Een, slovo pro St.Louís vynesl Poe USA Th.Roosevelt,
Předsedou organizačního výboru byl jmenován J.Sul
« Ten ovšem olympij-

ské hry zcela podřídil potřebám výstavy resp. jejímu řediteli D.R.Franciso-

vis hryhy ly pouze atrakcí světové výstavy.
"o

e oficielních záznamů MOV se konaly v době od 1,VII.do 29.X.1904.
dJský stadion" představovalo hřiště uníversity v St.Louis plavecké

routěže se konaly na umělém jezírku za nevyhovujících
ců byla velmi slabá: sešlo se jich 496, z toho 430

podmínek.Účast spor-

bylo Američanů.Evro-

s7=
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NOVÁ SPORTOVNÍ RAZÍTKA

46
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55
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58
59
60
61
62
63
64
65

—
—
—
-

Turin: Letní untverstáda 1970, skoky do vody - italské
Lyon: Mistrovství světa v krasobruslení 1971 - Francie
Nesselwang: Juniorská ropyv lyžování 1971 - NSR
Ga-Pa: Světový kongres lyžařů - M
Schlehdorf: Mistrovství NSR v sáňkování 1971
T.halový jezdecký turnaj 14.2.1971 — NSR
Brémy:
Inzell: Mistrovství světa rychlobruslařů-sprintérů 1971 — NSR
totéž, strojové propagační razítko
La Valetta: zápas kvalifikace mistr.Bvropy v kopané Malta-Anglie
Ženeva: Mistrovství Evropy v krasobruslení 1971 - švýcer,
Berlin: Zimní dráhová cyklistická sezona 1971 — NDR
Teutechenthal: Mistrovství evěta v moto-croesu 1971 - NDR
Vídeň: Jubilej.výstava k 20 ,výročí Sportklub Handelsministerium - rak.
Le Brassue: XX.nezinárod.lyžařeké závody - franc,
Wroclaw: V.mezinár,místrovství železničářů v odbíjené 1970 - pol.
Barceloba: Salon sportu a táboření - úpaněl.
Andora: VII.mistrovatví světa v házené 1970 - franc,
Prošov: Hoke jové mistrovství Evropy juniorů 1971
Uher „Hradiště: IV.akademícké mistrovství světa v házené 1971
Tarvisio: Finale zimních her mládeže 1971 - ital.
060,9

frankotypy
T3- Ekoy

ejommerlckým hrám, konaným v r.1967 ve Winnipegu (Kanada)

74 - Jiný kannáský frankotyp (reg.č. 47259) k III.miotrovatví světa ve voBlování vSt.Catharáněé (3,56 .1X-1970).
75 - Propognění sirojové razítko k miotrovalví USA ve skocích na lyžích
TOGaČ..

dne

«3.1957 v Laconii,N.H. USA.

76 - Strojové razítko k šamplonátům ve skoku na

77

-

lyžích v Berlinu,N,Hove

dnech 2.-3.III.1970. Exiotuje ve správným a částečně převráčeným dařádaným v In InPropagační
razítko k automobilo:
vod: 560 mil, uspořádaným
závodům
automobilovým
ŠPopagačnírazitko
dlanopolls 23:-3.VI1905
'

T8 —- Vzácné propagační razítko k otevření stadionu v Columbus 21,X.1922.

79- Prop čnírazítko k veslařské regntě v New Martinsville,W.Ka. „USA
v

.

100 - ropa portorické razítko k X.mlstrovstvím Střední Ameriky a karibské oblasti, uskutečněhého 11.-25.VI.1986 v Son Juan,Portorico.
101 - Bahanské propagační razítko ke golfovému turnaji (9,-13.XII.1970).

102 —- Frankotyp používaný v r.1964 universitou knír (reg.č.185319)
52 - Frankotyp užívaný yalskou obchodní společností (registr.č.387919)

4- Frankotyp užívaný Madison Sguare Garden k„begPě

cí otevřeného tenisového turnaje ve Forest Hills 27.8.-7.9.1969, (ČRog.č. 159164)

105 - Hotelový frankotyp z oblasti Warren County,bohaté na lyžařské terény

užíván v Lake George (registr.č.595275)

06 - Franko

ko "ly

užívaný robněž tn, v prostoru dálnice 93, proslulé také

é dálnice". Registr.číslo:269037

107 — Frankotyp americké šachové federace (registr.č.859448)
108 - Frankotyp z Lee's Summit v Montaně z r.1970 (reg.č.862634), jehož původ a emysl nám zatím není znám.
K razítkům č.77 a 78 ještě malé dovětky: Stejného razítka jako je 77 bylo
ke stejné Eo atkosen (Závod 500 mil) použito i v r.1967. Závod tehdy začal 30.května. Stadion v Columbus, vzpomenutý razítkem č.78 je universitní
a měl pří vybudování v r.1922 kapacitu 78.950
míst.

-9-

Na koreopondenci z Řecka z 7.1906 lzo najít občas i zvláštní propagnční vignetu, která byla vydána k Athénským mezihrém 1906. Je formátu
obdélníku na výšku 26x53rm a obrazovým námětem velmí připomínajícím hodNiké s Akropolí a Parnotu 5 Dr z řecké serie z rs1896 zobrazuje bohyní
1906/
HATIONAUK/ATHENES
OLZMPIOUES,
JEUX
textem
s
thononem v pozadí a
čí
zelená
nebo
červená
barvách(
sedmi
v
existuje
Vimeta
MAI.
AVRIL-2
22
modrá nebo hnědá „flulová, šedů nebo zlatá), Vígnety mají zoubkování 13
nebo 11.5 (včechny barvy).
Pro úplnost ještě uvádíme,že v 7.1966 ce objevila v Řecku vigneta k
70.výročí obnovení OH, která kresbou velmi připomíná vignotu z r.1906,

OH 1908

Boriodnutí © dř jášti TV-olenrí ských hor bylo užiněno již v 7.1907
v Paříží, Městem vyvopří 5.zacedáníMozinárodního olympijského výboru
leným byl Řím, který zvítězil tak nad delšími italskými konkurenty —že
tomu,
Milánem a Turdnem. Ječtě v Bruselu v r.1905 vše nasvědčovalo
smyslu intom
v
aspoň
Useaux
d
hrabě
zástupce
Italský
pořádku.
a vše v
Žormoval sazoní MOV. V r.1906 věek došlo v Itélii k tokovénu zhoršení
politických poměrů, že se Řím vzdnl pořadateletví OH. V nouzi mn jvyšší
Vznl na oebo tento'úkol Londýn a BOV jeho nabídku přijel 1 za podmínek,
Zm OH budou opót součástí velké výstavy - tentokráte t.zv,britako-Érencouzské (Franco-Britioh Exhibition,
IV.olympijské hry se konaly v době od 6,Vodo 29.X.1908 a poprvé bydv zaředěny 1 zimní storty bruglení a hokoj, Čelý program byl rozdělen
koncem dubdo čtyř čusových úsoků, na pře"zinní část“ bylav absolvována
května a
polovině
prvé
ma o potom v říjnu, "letní soutěže“ probíhaly
provedl
OH
části
hlavní
zahájení
Slavnostní
potom v červnu a červenci.
(ne 13 ,července král Eduard VII s královnou Alexandrou na novém stadionu
vv Whito City v couoodetví výstavního aroálu v Shepherds. Bush. Krasobruglařoké soutěže byly 28- 29.9.v Princesa Skating Člubu, Zde získal zlatou nodníli Švéd Sulchow,po němž nazván jedon skok a jinou zlatou pak
H.A.Punin-Kolomeniin, člón první ruské olyupijské výpravy vůbec,
Bulletin MOV č.)5 z 15.8.1966 udává, že londýnských OH v r.1908 ce
Sčnotnilo 2080 pportovců (z toho 41 žen) ze 22 námdů. Mezí niní bylo 1
21 (podle jiných pramenů 23) Čechů. Nejpočetněji byli zostoupení šermíři
(8) „ktoří toké přivozli 2 bronzové medeilo. Jednu zfokol v domu šavlí
doahotliveů Vtlám Goppo1d de Lobodorf, druhou node Bnvlové družstvo Vve bosnad (7) Tvrzkýe
Bložeuí de Lobodorť,Tuček,V.Loda,Dolau,Schejbul n -Bechyně),2
gymnasty a
J4 joco měli dálo 4 tenisty, 4 zápazníky (mezi nim
pátý a
jako
skončil
dioku
v
4 nich Šuctera
5 (nabo 5) lehkých atletů,
Marathon
devatenáctý,
jako
doběhl
marathonu
v
Nejedlý z 59 závodících
mši otert před zánok ve Windoozu dne 24.7.1908, cíl byl ne stadionu,
Už jsmo so znínili,že tyto OH prvně oboelslo 1 Rugko, Vedle Punina
(= sportovní jméno Kolonericina) „získali střábrné medatle zápoaníci úrlov
a Petrov, Londýr:cký úspěch pětičlenné ruské výpravy měl done odezvu n
Hojendoríem.
V 741920 byl založen oficlelní OV v čele 9 boronen
Fro některé olympijské útocipliny bylo věnována několil putorních
korunního prince
en. Tok v marathonu Hayea (USA) získal putovní cenuFrancie
v korud t.zvo
družotvo
Montgomeryho,
sošku
Shoridan
oka, dískař
Pourtálos Vaso, teem angl.fotbrlistů cenu Anglické fotbalové associace,
Gold end Silversmith a Čup získal Madar Weiez za zápas,sochu Atheny za
Kanadnn Ewing za
voslování anglický Leandor Club, cenu lorda Westbury
střelbu na holuby,cenu fronc,vlády anglický jachtař Mc Moekin a cenu hr,
d“Usooaux za plavění Amateur Swiuming Aseociation of England,
Filateliotické dokumentace je opět značně poskrovnu.
již dříve zmíněných parzuajských seriSáhnout nůžemo
ích (kopaná z 26.11.1969 - 0.20) a Jemenské republiky z
25.2.70 (indexovanál ) „kde rajdeme jména vítězů z Londýna
Zůrnera,Porro, franc ,cykliotického tantému čí kraoobruslaho doublu Hubert-Brugor.Ty zvěčníl na známce 1 Adžnane

-1WwK výstavě bylo dáno do provozu rvění rozítko,vyobrezené na předcházejí-

cí straně dole.Podlo nepotvrzených zpráv fu:govel prý v Londýně jěště vojeno tím

ský embuluntní úřad,umístěný ve zvláštním voze,který používal razítka
to textem: STADION - datum — SPECIAL STAFF.
Do tohoto oddílu olympijské sbírky vščk: roztodně můžeme použít razítka,
vyobrazeného v tomto číslo na str.ll pol č.l (Hanns Bruun Sportfest) Bližší
informace o něm najdete v Olympsportu č.l4 na str.10 dole,
Bušek-Justýn-Čech-Blaha

u mmiimi=tinv= G=0=0=0=0=0—+—0=G=(=0—

ch razítek na vodlejší atreně č,Ll:
olympijský
y k novinkám
Vysvětlivk
E
E
L
etiny k poctě H,Brauní
1 - liníchov 2: 15.mezinárodní sport.
tícié výstové Lufthensr
filat,
k
2 a 3 - Hamburg 36: dvě razítka
výutavo
tická
Filatelis
4 - Frankfurt/M.:
5 - Strojové regítko k propagaci Ol

6 -9
10

Enichov 2 (písmena mb) ,Anichov 5 (z
lnichov 19 (me) „Knichov BP4 (af)
Hannut,Hamre Bruxelles,Jene;

z 19.6.1971

o

:

Cilntelie

ino poštovní:

2 (8) „Mns.cho
lodní vydání bo

a : čedské razítko l.dne (75.vyrcči uověsii

11 - Brazzaville: konžské razítko l.cna k 75.:

12 - Mnichov BPA: nekonečné strojové propageční

15 - Brazzaville: razítko L.dne k předolymp.vg
4 - Mnichov 2: Dokončení zastřešení ol;mp.st:
15 - Budapest 4: razítko L.dné k emisí pro Sepporo
16 - Berlin: razítko l.dne k serii NDR pro Zdil

72

Sapporo

17 - Olyupia: razítko k zažehnutí olvmp.pochodně pro Sapporo
zshájením ZUH
18 - Sapporo: Razítko z 23.6,1971 = dvě stě dní před
OH v ©+ppsi0
zahájením
před
dní
sto
26.10.1971
z
Razítko
19 - Sapporo:
Omi —Ú= O =
-0-01 -00V

= 0=0=0—=0=0—0=U=0=U=0—-0=U=0= O=0=U=VU=O—O=LmU=U=C=C

Nechč nám čtenáři odpustí malý úskok,který jams ui dovolili v minulém
i
čísle OlympeportuV čélánku o ME v lehké atletice nz utr
p nás v Helsinkách získal bronz Netopilík.Pochopltelně

ádeníček.Chtěli jsme vyzkoušet, jak pozorným. čtenáři odběrotelé OLirpspór

je 3.Jako prvý pochopitelně náš olympitu jsou.Je zarážející,že reagovi
oník K.Nedobitý a hned po něm bratří Pazderové z VodňenoŽ těchto máme zejména.radost,protože se jedná o mladé a jak zřejmo velni pozorné a důkladné
50
sběratele.
Bří Pazderové z Vodňan nám rovněž sdělili, že MS v cyklistice,konané
r.1969 v Zolderu (Olympsport č.l4 str.2) bylo skutečně profesionální. Sprint
Belgičan P.Sercu,stiahcí závod jeho krajan F.Bracke a silniční závod
vyhrál

K tomuto mistrovství
H.Ottenbros.V tomto závodu byl náš J.Ďalorpři49.vydání
Bo
nových emisí je
Delgli
v
ostatně
jek
razítka,
další
Ještě
existují
(em.
=—0—0-0—
obálek,
Vřelý dík vzdávéme příteli P.ažárovi z Trenčína za dar 50
věru nese
pochopením
podobným
který poslal naší redakci v těchto dnech.S inž.Dvořékov
je to teNáchoda
z
í
setkáváme denně.Po dr.Kuhnoví z Rožňavy a
prve třetí případ nabídnuté hmotné pomoci skupině a redakci zpravodaje.
=0=0=0—0—

organizovat žádný
Na některé dotazy sdělujeme,že naše skupina nehodlá
m před
tímtopláne
snad
zájezd na OH do Mnichova. Pokud víne, oJeaeos
je
svou likvidací Pragofila.

přinášíno ilnotrece dalších razítek,majíNa str.15 a 16 tohoto čísle
na pokračování psali
cích vztah k mletrovstvím světa v lyžování, jak o ních
a.Svoboda a Mraček. Domníváme se,že jejich reprodukce jsou jasné a nepotřebují žádného slovního doprovodu.
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Olympijský rok 1972 se rychle blíží a u našich sousedů na západě vše žije
ve znamení velkého svátku sportovců - jubilejních XX.olympijských her.Lzo

to pozorovat i ma řadě nových razítek,která mají olympijskou charakteris-

tiku. O posledních chceme

čtenáře informovatí. Jde o razítko Německo-brit-

ské výstavy známek v Dinslaken,která ge konala ve dnech 4.-6.6.1971. Pořadateli byly Klub filatelistů v Dinslaken a sběratelé známek Royal Air Force z Wildenrath. Vedle vyobrazenáho razítka (109) existovaly
zvláštní rekomandační nálepka a výstavní obálky. Měl fungovat 1 angli
úřad polní

pošty, který měl mít k dispozicí rovněž zvláštní razítko.

>

193Š

to

14
V téže době, ve které probíhala výstava v Dinsleken, uspořádal Klub fílatelistů v Beckum/Neubeckum a Oelda ve spořitelně města Oelde Olympijskou výstavu známek. Přinášíme obrázek výstavního razítka a frankotypu. I zde měli

SEooapoorootmnkam: SremTKET

=

narozeniny dalším příležitostným
razítkem a rekomadační vignetou.
a
Nesla text: 54 Koblenz 1, 40 J. KemiespomereGelde
Post-/SV 4m vorolymp.Jahre (0bre

10
>
L

zvláštní rekomandační nálepku s textem

A do třetice pak oslavil poštovní “,
sportovní klub v Koblenz své 40.

11).

,

BE

(

"0

Upozorňujemena dvě a by nete Biobes by nPro
sběrate.

Je madarské

ohemoslovenik.

z r.1939

a propaguje z

spor-

tování v okolí Košic. Český překlad textu zní: Zimní sport v Košíckých ho-

rách/oportovní týden 26.12.1939-5.1.1940 (obr.l112). Druhé razítko bylo použito při příležitosti fotbalového mezistátního utkání ep Lánio580 dne
3.11.1963 v Záhřebě. Zvítězili domácí v poměru 2:0 (0:0) Čobr.115).
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Vě věku 61 let zemřel náš karlovarský člen MUDr Jaroslav Bradler. Čest Jeho památce a dík za vše, co pro naši společnost v životě vykonal.
Naproti tomu rozmnožili naše řady přátelé Josef Křivánek a Hardoun Jaroslny, oba z Děčína. Přejeme jim, aby se v kruhu naší námětové rodiny brzy
E

zabydleli.

Prostřednictvím př.Ryszaveho z Voršavy se nám podařilo navázat prvý kontakt
a polským Klubem olympijských sběratelů známek. Klub čítá v současné době
421 členů a př.Ryezawy je jeho sekretářem.
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V dnešním čísle uzavíráme roza.
lyžařských mistrovatvích světa,

seriál o
erý zpra-

covali společně přátelé Jiří Svoboda a Věro-

elav Mraček z Karlových Varů. Pod titulem
Lyžování očima filatelistů vycházel v našem
zpravodaji Olympsport od dubna 1969 a svěd-

číl o odborných znalostech 1 avědomité průprová autorů. Byl pochopitelně také vystaven

asu kritiky a snad někdy i zdůvodněné Roz-

hodně však musíme být

za jejich práci a

oběma přátelům vděční

věříme, že ae s jejich

dalšími studiemi opět brzy na stránkách naRedakce.
šeho Olympsportu setkáme,
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Bonacossova medaile.

Ve Filatelii č.lU/1971 m utr.517 byl uveřejněn článek našeho členu
inž.Zd.Slováčka z Pardubic LEDAILE ALOEKTA BONAOVSŠí. Původní článek na toto téno byl podstatně rozuěrnější, ale Filatelie mu při nejlepší vůli nemohla věnovat tolik místa, kolík by zanloužil. Protože však
t sán je velmi
zujímnvý, rozhodli jsme ac stručnou inforrnci Filatelie rozšířit Ještě o ty-

to další pasáže z autorovy původní práce.

Třináctičlenná komise,ktorá rozhodovnla o udělení prvé Bonacossově
medaili v r.1952,fungovala v tomto oložení: Enhagen (Švéd.),Lourdez (Fran.),

Lundell (Fin.), Šuruwanch (Špan.), Schneider (Švýc.), Sieger (NSR), Vun der

Hel jden (Hol.) „Vinogradef (Turec.) a Itulové Audino,Čondarelií,Diena ,heaoina a Sabellí Fioretti,

Celkové hodnocení této konise bylo následující
1. Lucembursko Yv.455 (1 fr.překá:

ř)

2. Lucombursko Yv.457 (2.70 box).
3. Lucembursko Yv.456 (2 Fr kopaná).
4. Madarsko Yv.130 (1.7 Ft lehká atlotiku)

93.75 (medaile)

92.25 bodu
91.75 bodu
87.50 bodu

Komise coučnsně vyhodnotila 4 nejkrdonější známky v jednotlivých odvětvích sportu.Kuždá známka byla odněněna cenou,kterou věnovaly různé ital,
sportovní uvazy,redakce nebo firmy,V r.1952 byly vyhodnoceny tyto známky:

leh.utletika:
koponá:
nnastika:
enský spor
těž.atletik:
koloč „hokej
alpiniomus:
cyklistika:

Lucembursko 1 Fr 4v.455
Lucenburako iv.456
Madarsko iv.1049
Madarsko Yv.1047
Juponsko Yv.525
Portugilsko Yv.763
Haponsko Yv.524
Lucebursko £v.459

box:
Lucembursko Yv.457
Šerm:
Madarsko Yv.1648
plavání: Lucembursko Yv.458
košíková: Jugoslávie Yv.615
zim.sport:SSSR Yv.1062
lyžování: SSSR Yv.1063
veslování: ČSSR Yv.658 =Pof.674
alegorie: Rakousko Yv.809

Mimo soutěž byla udělenu italským aerolklubem zlatá modaile m jora
Ant.Bernardiho polské poštovní správě za serii 3 známek se sportovně-leteckými náměty (Xv.675-7)
V r.1953 byla komise rozšířena na 23 členy. Ti rozhodli o udělení
Bonacossovy medaile ministerstvu pošt Madarska zů známku 30£ (Xv.1098) s
motivem z plavectví. Získala 294 body.
"Královnamí" v jednotlivých sportech se stely:
automobilíomus: Jugoslávie Yy.630
alpinismus: Indie Yv.45
leh.atletik:
Maďarsko Yv.1100
lotectví: San Maríno Yv,370
těž.atletika:
Madarsko Zv.1101
kopaná: Madaroko Yv.A 150
sport .lov:
Irán Yv.795
23 členy čítula mezinár.komíse 1 v r.1954, kdy rozhodla o prvenství
švýcarské známky Yv.547 (40c), vydané k mistrovství světu v kopané, V jedmotlívích sportech dominovaly v tomto roce:
automobilismus:
leh.atletika
těž.atletika:
lední sport.
sport.zařízení:
ženský sport
cyklistika
turistik:
alegorie
lyžování
veslování:

San Marino Yv.389
Pof.788
Japonsko fv.554
Japonsko Yv.551
Kolumbie Yv.248
Pof.790
SSSR Yv.1695
ČSSR Pof.789
Austrálie Yv.215
SSSR Yv.1699
SSSR Yv.1694

motorianua:
letectví:

San Marino Yv.387
Madersko Yv.Yv.A 175
SSSR Yv.1698
Bulharsko Yv.799
Bulharsko Yv.801
SSSR Yv.1700
výcarsko Yv.547
Yv.790
San Marino Yv.385
Polsko Yv.756
Japonsko Yv.557

Stejně početná komise zvolila známkovou královánu E., 4 v r.1955.

Stala se JÍ sanmarinská známka 10 L s obrazem kresobruslařky (Xv.407) „Další primát získaly:

16
automobilismus: Monako Yv.420
lehká atletika: San Marino Yv.A 104
Lichtenštejnsko X 297 těž.atletika: Island Yv.256
Australie Yv.216
letectví:
Fruncie Iv.A 34
motorismus:
cyklistika:
lední sporty:
aport.zařízení:
košíkovi
lyžován:
ženský sport:
sport.střelba:

Rumunsko Yv.1403

kopaná:

ČSSR Yv.628=Pof.852
plavectví:
Sársko Xv.339
sebal:
San Marino fv.407
gymnastika:
Polsko Yv.829
odbí jená:
Polsko Yv.870
box:
LÝchtenšte jnsko Y 296 tenis:
San Marino Yy.407
Jachting:
Rumunsko Yv.1410

Špan.Ouinea Yv.23

Island Yv.257
Libérie 1v.86
San Marino Yv.393
Rumunsko fv.1380
Libérie Iv.327
Libérie Yv.325
San Marino Yv.396

Po r.1955 ee jíž Bonacossova medaile neudílela, Známe tedy jen 4 nositele
této pocty a filatelietické Oscary — držitele Svoronovovy medaile, Pro
úplnost je jich majitele ještě doplňujeme:

V r.1952 Svoronovovu medaili (pro umělce,který vytvořil známku vyznanena-

nou Bonacoseovou medailí) udělil Itulský olympijský výbor lucemburskému

umělci Jean Jacoby za známku 8 překážkářem Čýv.455 »Cena udělena in nemo-

riam a převzal ji syn vyznamenaného René Jacoby,rovněž kreolíř eportovních

známek,
V r.1953 získal Svoronovovu medailí Jozsef Vertel z Bydapešti za známku

30f s obrazem plavce (Yv.1098). Vyznamenaným v následujícím roce byl Švycar Schwarzenbach z Bernu za překrásnou známku k fotbalovému mistrovství
avěta (40c —- Yv.547). A posledním obdarovaným touto medhilí byl v r.1955

Říman Corrado Manciolí, tvůrce 10 L známky s motivem krasobruslařky (Yv.

407).

——000 000———

Ing.Zd.Slováček

Na tomto čísle Olympsportu spolupracovali: O,W.Wyslotsky,USA — G.Nuyken

NSR O HoVintoznholněrNSR — FouuLierová,NSR — G.
Steřánou Řecko— J-Juutýn,Milevsko — E.Knieknecht,NDR - J.a V.Pazderové,Vodňany - J.Lacko, USA —

J.Blaha, Červená Voda,- J.Svoboda a V.Mraček Karl.Vary - J.Chusteckl,PolskoUjPallavicinc,Italie - P.Bacea,kudareko - N.feiner,levíce — J.Honců,Vrchlabí - Ing.Z.Slováček,Pardubice - O .Brůha,Křivoklát - V.R.Bušek,Strekonice.
V minulém čísle nám ze seznamu spolutvůrců Olympsportu č.12 vypadlo jméno
J.Soukupa z Poděbrad. Prosíme za omluvení.

X JIT BIENAL INTERNACIONAL

DEPORTE-BELLAS ARTES
BARCELONA -A3R: MAY. 1971

V6UNAVE-

Pod patronátem Mezinárodního olyr.pijekého výboru: se uskutečnilo v dubnu až
květnu 1971 v Barceloně III.mezinárodní bienale sportu a umění. Filatelistícky je dokumentovéno strojovým a ručním razítkem č.114 a 115. Postavo na
strojovém razítku je stylizací hráče s míčem z předkolunbovské doby Mexika.

us

Zatím co naše skupina uskutečnila své prvé členské setkání loni v Č.Budědovicích,mají za sebou kolegové z polského Klubu olympijekých filatelistů
jižá podobné neetingy; Dne 18 3:1062 se sešli ve Varšavě (účast 70) „dno
«10.1964 v Poznani

(36), 5.3.1967 ve Varšavě (37) a konečně 15.11.1969

opět v Foznani (30). Máme
Jsme o pět let mladší.

tedy co dohánět, 1 když nutno vzít v úvahu, že

1971 nám byla pRekošena k nahlédKa krasobruslařskému mistrovství Evropy
úřadů: německá z
nutí poPačn (strojová) razítku dalších poštovních
4000 -Basel 2, X00-Luzern 2, francouzské z 1950-Sion 1 a ital700 -Chur

ské z 6900-Lugano 1.

