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DLTN-OPOKÍ
Nepepiodický zpravodej pro vnitřní potřebu
Šléná skupiny Olympijská a sportovní filate-
lie při komisí tové filatelie SČP
Číslo 21 Prosinec 1973

 

 

 

 

 

Vážení a mílí čtenáři!
Zahajujeme tedy třetí desítku našeho zpravodaje. Od posled-

ního čísla vychází v novém hávu a pokud to bude v našich možnostech,
vynasnažíme se, aby si jej i nadále podržel. Mnozí z nových členů
nás. žádají, abychom jim poslali 1 atarší dosud vyšlá čísla Olymp-
sportu. Litujeme, že jim nemůžeme vyhovět. Zásoby už byly vyčerpá-
ny a tak snad (7) je jediná možnost: požádat o zapůjčení přímo na
SČF v Praze (případně Poštovní muzeum v Praze), pokud náš pravidel-
ně jim zasílaný zpravodaj skladují (na SČF zcela jistě).

V tomto čísle zpravodaje najdete opět složenku, Budeme vém
vděční, použi jete-li jí k zaplacení částky Kčs 10,- jako příspěvku
ma r.1974, který jste se loňského roku uvolili dobrovolně platit.
Prosíme, abyste s proplacením příliš dlouho neotáleli, snadno by se
pak mohlo zapomenout.

Poštovní správa v dámním tisku již nejednou upozornila, že
v adresách mnohých zásilek chybí stále udání poštovního aměrovacího
čísla. My filatelisté bychom především měli tento požadavek respek-
tovati. Někdy ovšem to není tek anadné a my sami se o tom stále pře-
svědčujeme. V příslušném poštou vydaném seznamu celkem bez obtíží
najdeme správná eměrovací čísla u menších obcí, ale chaos máme tam,
kde se jedná o místa větší, kde mají směrovacích čísel více. Prosí-
me proto: pokud vém píšeme směrovací čísla nesprávná, neúplná nebo
vůbec žádná, upozorněte nás na to (třebas jen na lístku). Kohlo by
se stát, že by v budouenu vám pošta od nás docházela se zpožděním
nebo dokonce vůbec ne.

V příštím roce bude v Brně uspořádána další významná veliká
výstava. Bylo by třeba, aby 1 naše skupina na ní byla důstojně za-



stoupena svými exponáty. Kvalifikaci pro účast získalo již něko-
ik naších členů. Věříme, že se svou prací pochlubí i v Brně a
to tím apíše, že tam budou mít možnost získat kvalifikaci i pro
účast na výstavách vyššího typu event.i zahreníčních. Nepromeš-
kejte proto termín přihlášek a začněte už nyní a přípravou svých
exponátů. Prostudujte rovněž v příslušných čléncích ve Filatelii,
čeho se vyvarovat, oby nedocházelo k zbytečnému srážení bodů,

I letos jame měli štěstí, že jsme se osobně seznámili s
dalším ze zahraničních spolupracovníků. Tentokráte to byl p.Chus-
tecki z Polska, se kterým se v době jeho rekreace v našem hezkém
Povltoví sešel s.Justýn. Byla to nesporně užitečná schůzka, Na
příští rok máme slíbenu návštěvu p.Wyslotského z USA, který jako
velký fotbalový nadšenec se chystá na mistrovatví světa v kopané
v NSR, Při té příležitosti si hodlá "odskočit“ do ČSSR, jehož ko-
pané a hokeji nesmírně fandí.

Toto číslo dokončujeme v těsné blízkosti nejkrásnějších
svátků v roce. Brzy již zasedneme k svátečnímu stolu s těmi, kte-
rým jsme ve svých srdcích vyhradili ta nejteplejší místa, Pře jeme
vém, abyste ty chvíle prožili ve zdraví a radostné pohodě, Aby ty

vánoční dny vypudíly z vašich myslí vše bolavé, tíživé, prostě ne-
příjemné, čím vás končící rok poderoval, A protože hned za vánoce-
mí se o přijetí netrpělivě uchází i nový rok, pokuste se onu smír-
nou, laskavou náladu přenést 1 do všech jeho dnů. Především pek si
do nového času vezměte s sebou hodně z té vánoční štědré lásky,pro-
tože té nikdo nikdy nebudeme mít čost, Ostetně i náš velký básník
přece říká: Víc než být, je milovat,můj drahý... A my dobře víme,
že právě nedostatek tohoto vznešeného citu je příčinou disharmonií
ve vztazích rodinných, společenských 1 mezinárodních. Je jedním z
vážných důvodů i toho, že přes všechny snahy ušlechtilých členů
současné lidské společnosti memůže být země stále ještě nazývána
planetou pokoje a míru. A tek všem vám, milým, přejeme ze srdce do
budoucích dnů hodně zdraví, pokoje a lásky. Od lidí i pro lidi.

Vedení skupiny
 

Příspěvky do dalšího t.j.22.čísla Olympsportu zašlete do 31.1.1974

na adresu V.R.Bušek, Strakonice II/106 pošt.směr.č.386 11.
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TEMAFILA "73
Klub filatelistů v Sezimově Ustí nepetří sice k početně

největším v jižních Čechách, ele vykazuje činnost, která jej ne-
sporně šlechtí. Nejnovějším dokladem toho byla celostátní výste-
va TEMAFIIA 73, kterou uspořádal v budově ZK ve dnech 6.- 14.X.
tohoto roku. Nemíníme v následujících řádcích provádět zhodnoce-
ní této přehlídky. Svou pozornost hodláme věnovat ve zkratce těm
exponátům, ke kterým máme nejblíže: k exponátům naších členů. Je
nejvýš potěšitelné, že tvořily 10% všech vystevených a ani s je-
Jich oceněním nemusíme být v celku nespokojeni.

Vědyč hlavní cenu výstavy a tím i jednu ze dvou udělených
pozlacených medailí získal právě náš člen s.J.Justýn z Milevska,
Jeho exponát Če.olympijské hnutí (č.61) zpracováním i bohatstvím
materiálů byl opravdovou lahůdkou, Ostatně i jeho další exponát,
kterým byle ukázka ze sbírky Letní olympijské hry (č.68) „oceněný
velkou stříbrnou, byl pastvou pro oči. Ceníme si toho, že v něm
bylo použito hlavně dokumentace ze starších OH, se kterou se po-
měrně málo setkáváme, Už proto by byl zasloužil jistě medaili o
stupínek vyšší.

Druhou ze všech 8 udělených stříbrných získal náš oavědče-
ný a pilný vystavovatel s.Anděl z Příbramě, Jeho exponát (č.83)
V záři olympijského ohně je dobře znám, má nespornou kvalitu a
Je zpracován na běžných zásadách. Snad by nevadila určitá moder-
nizace a specializace, protože tak široké téma je v našich pomě-
rech těžko dokonale zpracovatelné, ky musíme stále dbát toho,aby
nám exponáty nezestaraly.

Doplnění starším materiálen by nesporně potřeboval i expo-

nát s.Hnyka z Jablonce: Olympijské hry od r.1896 až po dnešek -
č.62. Známkový základ je velmi solidní, exponát však volá i po
dalších dokladech neznánkových. Dalo by se zlepšovat 1 mnohé na
úpravě a textací. Velká postříbřená ovšem musí těšit. Vystavova-
tele 1 nás,

S.Kříváček z Vodňan začal notivově sbírat později a m je-
ho exponátu je to znát: převládá materiál novějších OH a jeví se
citelný nedostatek neznámkové dokumentace, Zlepšit je možno i jek
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úpravu tak alovní doprovod. Ohodnocení jury jeho exponátu (č.65)
malou postříbřenou je ovšem příjemné a povzbuzující.

S.Svoboda z Karlových Varů dostal za Mistrovství světa
v lyžování (č.74) rovněž malou stříbrnou. Nemůžeme se ubránit do-
Jmu, že by to mohlo být více. Vystavovatel je, Jak dobře víme,do-
konale vybaven odbornými znalostmi o sbíraném námětu, ale pomíjí
upřímné rady, aby upustil od zařazování nefilatelistického mate-
riálu. Rovněž texty by mohly být zredukovány na přijatelnou míru.

Třetí malou post říbřenou ze 17 přiřčených dostal za svůj
exponát Pod olympijskou vlajkou náš pardubický člen inž.Slováček.
Patří k těm ve skupině, kterých si pro jejich zápal a poctivý
přístup k věci velmi vážíme. Jeho exponát má v základu koncepci
dobrou, ovšem musí být zbaven některých odstranitelných nedostat-
ků (přemíra textu, některé příliš prázdné listy atd.).

Kapitoly z tělesné kultury (č.54) s.hartina z Prehy obdr-
žely velkou bronzovou (nevšední a jietě vítané téma), Olympijské
hry letní a zimí s.Bardouna z Děčína (č.60) si vysloužily malou

bronzovou. Exponát s.Mažára z Trenčína Šport upevňuje zdravie —
zbližuje národy (č.56) má rovněž neobvyklé téma, ale tentokráte
neuspěl na medaili. Bylo bý ovšem chybou, kdyby případné neúspěchy
braly chut. I význační vystavovatelé většinou začínali od diplomu,

Doplňne ještě, že ve třídě mládeže se objevily ještě další
3 sportovní exponáty: Olympijské hry 64-68 s.Horníčka (jest naším
členem), Sport M.Průdka a stejnojmenný exponát J.Křižánka, Celkový
efekt je tedy pro naši skupinu docela pěkný: z rozdaných 72 medsi-
lí jeme získali 9 t.j. jednu osminu,

Le roi est mort, vive le rvil TEMAFILA 73 je za námi, teč

nás čeká BRNO 74. AŤ znamená pro naše členy a skupinu stejný nebo
deště větší úspěch. Kubeš
 

Oprava: Člen č.60 - Ing Jaroslav Petrásek z Českého Brodu; Nesbírá
námět kopaná! Místo toho v seznamu doplňte KOŠÍKOVOU!

Změna adresy: Do odvolání pište členu č.91 Jaroslevu Víchovi na no-
vou adresu: V I Karel Golč,P.0,B,92, Ostrava-Poruba. Důleži-
té: nezapomeňte před jméno K.dolč předepsat římskou VI 111

Nový člen: 103. Stanislav Strych, 792 01 Bruntál, Jesenická 14 - OH
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JAPONSKÉ SPORTOVNÍ CELINY

Kromě mnoha příležitostných razítek vydává japonská po-
štovní správa k celostátním sportovním hrám (mistrovství Japon-
ska) pravidelně od r.1947 příležitostné známky a od r.1969 i ce-
lány. Jsou to neilustrované dopisnice a vtištěná známka se vždy
liší od vydaných poštovních známek. Tisk je proveden velmi pečli-
vě a rozhodně stojí za to tyto celiny zařadit do sbírek. Některé

byly již v Olympeportu reprodukovány. Dosud vyšlo:
 

 

rok hodnota námět

1969 T jenů rychlobruslení
7 jenů lyžování (sjezd)
7 jenů skoky do vody

1970 7 jenů rychlobruslení

T jenů lyžování (slalom)

T jenů Jachting

21971 T jenů krasobruslení
7 denů lyžování (běh)
7 jenů veslování

1972 7 jenů rychlobruslení

10 jenů lyžování (sjezd)
21973 10 jenů lední hokej
 

V r.1972 pravděpočobně vyšla ještě delší celina s námětem

letního sportu, ele japonský katalog celin 1973 ji neuváčí,
V1.Dražan
 
 

V předešlém čísle Olympsportu jsme žádali čtenáře o pomoc
při identifikací razítka č.3 na str.5. Tím, kdo nás vyslyšel a rea-
goval, byl s.Anděl z Příbramě: razítko je turecké a bylo používáno
při 3.mezinárodních lyžařských závodech na Uludagu poštou v Burse,
Na zmíněné hoře, vzdálené asi 25km od města Busry, se tyto závody
pravidelně konají. Z Bursy, ležící v asijské části Turecka blízko
Mramorového moře, lze se dostat na vrchol Uludagu po asfaltové sil-
nici nebo lanovkou od úpatí. V době slávy mysické země (tvořila zá-
klad pergamské říše) byl prý Uludag zván "Olympos antíky".
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OH 36
I když je pořadatelům olympijských her při jejich

arenžování ponechána značná volnost, jsou některé požadavky na-
prosto principielní a bezpodmínečné, Ku př.ten, že mají být mí-
rovým potkáním účastníků, Znamená to, že nejen v mírovém duchu
mají probíhat, ale nadto, že mají být příspěvkem k mírovému 80u-
žití všech lidí v tomto světě,

Podle tohoto kriteria berlínské OH 1936 na soudu dějin
propadly. Byly poznamenány politickou atmosférou zcela nesluči-
telnou a olympijskými ideály a bylo jich zneužíto k propagaci na-
cismu. Velmi trefně to vystihl jeden z britských účastníků her,
když vyjádřil své pocity takto: "Měl jsem dojem, že jsem nepřišel
na sportovní podívanou,sle na nacistickou manifestaci."Vstup říš-
ského kancléře,který hry zaha joval,upomínal na triumfální přícho-
dy římských imperátorů. Po stránce organizační olympijský Berlín
nepochybně zasloužil si absolutorium, ale bedlivému pozorovateli
nemohlo uniknout, že to vše velkolepé, dosud nevídané až teatrál-
ní není ničím než oponou, za kterou se tají jakésí otřesné osudo-
vé dějství. Už samo zahajovací defilé mnohé napovídalo: Francouzi,
kteří jistě nemohli být miláčky politicky laděného domácího publi-
ka, byli za svůj olympijský pozdrav čestné loži (vztyčená pravice)
bouřlivě aklamováni, Naopak Britové, zřejmě poučení z Ga-Pa, svým
prostým "vpravo hled“ byli přijati výmluvným mlčením.

Ke hrám XI.novodobé olympiáda, konaným ve dnech 1.- 16,
8.1936 v Berlíně a Kielu (jachting), se dostavilo 4069 aportovců
( z nich 328 žen) ze 49 zemí. Byl to tedy rekord, co do poštu zá-
vodníků i soutěžících zemí. Výpreva z ČSR čítala 30 lehkých atletů,
17 veslařů, 16 gymnastů, 14 šermířů, po 13 plavcích, zápasnících a
kanoistech, 12 košíkářů, 9 jezdců, 8 rohovníků, 7 střelců, 6 vzpě-
račů, 4 cyklisty a 1 jachtaře, krom doprovodu,

Ne všichní ovšem v těžké konkurenci stejně obstáli.Nej-
víc radosti jeme měli jistě z kanoistů (Mott1-Škrdland I.na 10km,
Syrovátka-Felix Brzák I.na lkm, Karlík II.v kanoe-singlu na Ikm,
Brzák-Dusil IV.ve švéd.kajaku na lkm, Svoboda V.ve skládacím ka ja-
ku na 10km a Klína-Kouba V.na stejné lodi na l0km. Jako VI.bodoval
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Ještě Brzák ve švédském kajaku na lkm). Tužili se i gymnastí: Hu-
dec vyhrál soutěž na kruzích, čtvrtý byl na bradlech 1 v celkové
klasifikaci jednotlivců, Rovněž v mužstvech jsme byli čtvrtí.Ženy
dokázaly víc — jako družstvo skončili druhé, Z řecko-římských zá-
pasníků v lehké váze Herda vyhrál na body nad Hollingerem (Švýc.),
Kálmánem (Maů.),Vělim (Bstonsko) a za 13.37 položil na lopatky I-
tala Molfino. Bodová prohra (1:2) s Finem Koskelou znamenala, že
se musel spokojit "jen" se stříbrem. Stejně dopadl ve volném stylu
v těžké váze Klapuch. Položil Cahrliera z Belgie za 7,40 a na body
Němce Gehringn. Podlehl však Estonci Palusalovi. Ve atřední váze
stačil náš Sysel jen na V.místo (vyhrál s Belgičanem Hoorebekem a
Angličanem Jeffersonem, prohrál s Finem Lunktou a Francouzem Poil-
vé. V soutěží nejtěžších vzpěračů opakoval sí Pšenička losangeleský
úspěch a výkonem 402. (122.5+125+155) obhájil stříbro, V královně
sportů - lehké atletice uspěl jen Štork v chůzi na 50km (čtvrtý za
4:34.00.2). Z žen se nejlépe umístila Schieferová v disku — byla IX.
výkonem 34.03m, Hudební skladatel Jaroslav Křička za Horskou suitu
byl odměněn bronzovou medailí.

Jen si doplňme ještě pár zajímavostí: Coubertin se OH 36 sám
neúčastnil, ale zaslal do Berlína své poselství. Němci pozvali ředu

čestných hostí, byl mezi nimi 1 prvý marathonský olympijský vítěz z
7.1896 Spyros Louis, prvý překonatel Atlantiku v letadle plk.Lind-
bergh, švédský cestovatel Sven Hedin atd. Olympijský slib skládal v
Berlíně známý domácí vzpěrač Rudolf Iemayr. Olympijskou hymnu kompo-
noval na slova Roberta Lubahna Richarč Strauss. Text původně slíbil
básník Gerhart Hauptmann,ale pak jej nedodal, Závodilo se celkem v
18 sportech, ukázkově byly předvedeny hanball, baseball a polo na
koních. Vítězi byli zdobení dubovými věnci, které denně dodávala fa
Rothe z Berlína, Každý vítěz dostal pak ještě sazeničku dubu,kterou
měl zasadit ve své vlastí. Kořenáč sazeničky nesl nápis: Wachse zur
Ehre des Sieges — rufe zu weiterer Tat,

Přebohatou nadílku připravili pořadatelé pro filatelisty, K
propngmci her sloužilo 51 frankotypů, které lze roztřídit celkem do
3 skupin, lišících se kresbou hodnotového štítku. Vedle těchto tu=

zemských frunkotypů jsou známy další dva ze zámoří (USA a Brazilie).
Přesný popis všech najdete v Katalogu olympijských frankotypů.



Četné německé poštovní úřady byly v předolympi jské době
vybaveny propagačními strojovými rezítky. Můžeme je shrnout do 4
skupin:

1. Prvé razítko je jednokruhové (obr.l). Je známo z 85
měst, jichž jména dále uvádíme. Protože někde bylo v užívání ví-
ce razítek s určítým odlišením (upozornění v závorce) představu-
Je to úhrnný počet 132 razítek.
Aachen
Altona
Aue

Baden-Baden
Bad Kreuznach
Bad Reichenhall (2)
Bamberg
Berlin (10)
Beuthen
Bielefeld
Bochum
Bonn
Bremen 3%
Chemnitz (2)
Darmstadt
Dessau
Dortmund
Dresden
Duisburg
Důsseldorf (2)
Básenach

ngEmden
Erlangen
Essen
Frenicturt/Main (5)
Fra:
Gera (2)

Giessen
Glauchau
Goslar
Góttingen (2)
Greifswald
Hamburg
Hamm
Hannover (2)
Heidelberg
Hárschberg
Hof
Ingolstaat
Jena
Karlsruhe
Kolberg
Kóln (2)
Kónigsberg
Krefeld
Lahr
Landau
Leborkusen

ipzi,Lasun-Bur,
emk
Magdeb: (3)Be
Manheim
Meissen
Mitweida

 

Měnchen-Gladbach
Můnchen
Můnster (2)
Neuminster
Nordeney
Nůrnberg
Oldenbure
Oppeln (2)
Firmasens
Potsdam
Póssneck
Regensburg
Rosenheim
Schweinfurt
Schwerin
Slegen
Stettin (2)
Stralsung
Stuttgart (4)
Tilsit
Traunstein
Travemiinde-Geestemiůnde
Trier
Weiden
Wesermiinde-Geesteminde
Wuppertal-Elberfeld
Zittau
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2. Druhé razítko je stejné jako prvé, ale v datové části
Je svastika a HAUPISTADT DER BEWEGUNG. Existovalo jen u pošt.úředů
Můnchen 1 a Minchen 2,
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3. Třetí razítko je stejné jako prvé, ale má napravo od
kruhu šest vlnovek. Známo je jen ve 2 variantách: ze Saarbrůcken

a z Minsteru.

4. Konečně čtvrté razítko (obr.2) je dvoukruhové (datová

část). Disponovaly jím úřady ve 25 městech celkem v 67 obměnách:
Aschaffenburg Dessau Hof
Bamberg Dresden (2) Kassel (2)
Bayreuth Frankfurt(Main) Kóln (3)
Bautzen Fůrth a Kčnigsberg (3)
Berlin (29) Fulda (2 Lendshut
Breslau (4) Hamburg Nůrnberg (2)
Coburg Herford Pirmasens
Cottbus Rostock Schweinfurt

Wůrzburg (2)
O kulturním 1 ostatním životě,

o své zemi vůbec, informovali hostite-
lé účastníky OH velikou výstavou DEUTSCHLAND, kterou instalovali
ve výstavní hale na Kaiserdammu. Byle pojata do olympijského pro-
gramu a proto musíme se upozornit na razítka, která v souvislosti
s touto výstavou existovala.

První bylo strojové s jednokruhovou detumovou partií (obr.

3). Bylo propagační a v užívání v těchto městech:

ny BER

? Ben DEUTSCHLAND
18.7.-16.8. 18.7-16.8

Am Kaiserdamm Am Kaiserdamm  
Altona Důsseldorf LeipzigiMessestadt
Berlin (6x) Frenkfurt/Main Můnchen/Heuptstedt der Bewegung
Breslau Hannover Ulm
Chemnitz Stettin Wuppertel-Barmen
Duisburg

Druhé je podobné, ale má dvoukruhovou datumovkuj je známo

toliko ze 6 následujících poštovních úřadů (obr.4):

Berlin C 2/d1 Dresden A 25/na Kónigsberg (pr)3/b
Berlin N 4/ar Dresden A 28 Mannheim

Další razítko je jednokruhové a liší se od předcházejících

jiným uspořádáním textu (obr.5). Bylo u těchto poštovních úřadů:

Berlin (4x) Frankfurt/Kkain Krefeld
Bremen Hemburg Magdeburg
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Breslau Hannover-Linden MinohonHouptečnázder,Be-
Dresden Helgolend wegung (3x)
Essen Kóln Stuttgart-Feurebach

BERLIN36 A DETE
PKN (č 1.3675 SCHLAND

DEUTSCHLAND Bea 5 Berlin1936
1877168, 18.7-168.    

 Am Kaiserdamm Am Raiserdamm

 

Konečně pak čtvrté rezítko je shodné s třetím, ale jest
dvoukruhové! Fungovalo u těchto úřadů (obr.6):
Berlin NW 7 (3x) Berlin 0 17 (2x) Kčnigsberg 1

Duisbure-Hamborn 1

XI.olympi jské hry přineslo i jednu novinku, která se pak
stela význemnou součástí všech dalších OH a později i ZOH. Tou no-
vinkou byl přenos ohně, zažehnutého v řecké Olympii, do Berlína,
C.I.0O,schválil tento podnět na svém řádném zasedání v máji 1934 v
Athénách. Dne 20.7.1936 zepálile novodobá "kněžka" Koula Pratsika

v někdejší posvátné altidě pochodeň, kterou si pak vždy po 1000m
předávali 11 dní e nocí sportovci 7 států, eby ji po cestě dlouhé
3075km donesli na olympijský stadion v Berlíně, Do ČSR přišel oheň
z rakouské obce Gramnetten 30.7.v 9,45 a naši vlast opustil den po-

té dne 31.7.v 11.45 hod. Z Berlíne byl dopraven podobně olympijský
oheň do Grůnau a Kielu.

K této události známe tuto dokum ntaci:
1. V pořadí pátou známku německé serie, vydanou na počest

OH (hodnota 12+6 P£).
2. Příležitostné ruční razítko z Řecka ze dne zažehnutí

pochodně t.j.20.7.1936 (viz obr.7).

 

3. Příležitostné ruční rezítko ze zastavení pochodně ve

Vídní dne 29.7.1936 (obr.B). K tomu byly vydány ještě 2 obrazové



barevné pohlednice,
4. Razítka (ruční denní a vedlejší) z obce Hellendorf u

Dráždan (obr.9a,b,c). Oválné vedlejší razítko 9b se vyskytuje ve
2 typech. Na druhém, který nezobrazujeme, jsou olympijské kruhy
poněkud menší a datum 31.7.36 je nikoli uvnitř nich, nýbrž nad
nimi. Obě oválná razítka známe v barvě černé nebo modré,

Olympia-Fackel.Lauf 1936
Athen - Hellendorf - Berlin

Dne 8.5.1956 vydala říšská pošta zvláštní příplatkovou
serii o 8 známkách. Navrhl je Mnichověn Max Eschle a hlubotiskem
ma vodorovně rýhovaném papíru s průsvitkou hákového kříže je vy-
tiskla Říšská tiskárna v Berlínu. Známky mají perforaci 14:13.75.
Náklad byl asi 300 tisíc serií a platnost končila 30.6.1937. Se-
rie sestávala z těchto hodnot:
3+2 Pf olivověhnědá (hrazda) 12+6 Pf karmín (běžec s pochodní)
4+3 Pf šedomodrá (skok s věže) 19+10 Pf šedě lila (šermíř)
6+4 Pf zelená (fotbalista) 25+15 Pf ultramarin (vesleři)
8+4 Pf oranžová (oštěpař) 40+35 Pf fialová (skok na koni)
V katalozích najdeme tyto známky pod čísly: Zumstein 618-35, Mi-
chel a Lipsia 609-16, Yvert 565-72, Gibbona 537-44, Scott B82-9.
Hodnoty 6+4 a 4+3, stejně jako hodnoty 12+6 a 3+2 byly též v arší-
kové úpravě, která umožnila jejich použití pro prodej v sešítcích.
Na 2 dolejších schematech naznačujeme, jek vypadaly tyto tiskové
archy známek pro sešítkové použití.

64646464
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Z obou schemat je zřejmé, že tímto uspořádáním známek v tiskovém
archu vznikly stejnosměrné a protisměrné spojky. Katelogově jsou za-
chyceny v Michel a Lipsii takto (známky uvádíme bez příplatků) :

protisměrné spojky: 4+9 Michel K 27 Lipsia K 25
rt K 28 K26
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stejnosměrné spojky: 4+6 Michel W103 Lipsia W 65
4+6+4 W 104 W 66
6+4 W 105 W 67
6+4+6 W 106 W 68
3+12 W107 W 69

3+12+3 W 108 w 70
12+3 W 109 w7l

12+3+12 w m0 w72
Dne 1.8.1936 vyšly ještě dva aršíky sestavené ze známek

uvedené olympijské serie. Prvý eršík obsahoval hodnoty:3+2,4+3,
6+4,40+35, druhý aršík pak zbývající: 8+4,12+6,15+10 a 25+15.
Oba aršíky jsou perforované, zoubkování a průsvitka jsou tytéž
Jako u známek ze serie, Papír je ruční, poněkud silnější než na
známkách. Velikost aršíků 147x104rm, náklad činil 25,000. Prvý
aršík existuje 1 s obrácenou průsvitkou, oba pak jsou známy 1 ne-
perforované, Označení v katalozích: Zumstein 633-6 a 637-40, Mi-
chel 624-7 jako aršík 5, 628-31 jeko aršík 6. V Lípsli je totéž
Jako v Michel, ole aršíky jsou označeny římskými číslicemi tedy
V a VI. Scott B 91 a B 92,

Současně se známkami byly vydány 8.5.1936 také 4 ofici-
elní dopisnice, Jsou to vlastně dva páry. Prvý, jehož autorem je
Fritz, má v levé části adresní streny částečný záběr interiéru
olympijského stadionu a text: OLYMPISCHE SPIELE 1936/BERLIN,1.-16.
AUGUST, Druhá dvojice má místo stadionu obraz Jachty a za ní pom-
ník námořníků v Laboe. Text zní: OLYKPISCHE SEGELNETTKAMPFE/KIEL,
4.-14AUGUST 1936. Autorem návrhu byl Anton. V obou párech vždy
Jedna dopisnice je určena pro tuzemský provoz (známka 6+4 Pf a
tisk v hnědé barvě), druhá pro styk s cizinou (známka 15+10 Pf a
tisk v barvě purpurově hnědé). Vtištěné známky jeko motiv mají
Olympijský zvon, který byl symbolem berlínský h OH.

Navrhovatelem tohoto symbolu byl grafik J.Boehland.Vyro-
bením skutečného zvonu byl pověřen stavitel zvonů W.R,Lemeke,Zvon
byl vyroben v Bochumu,měl průměr 2.80m, výšku s korunou 2,70m,váhu
9635kg. Byla na něm vyryta slova: Ich rufe die Jugend der Welt,
Zavěšen byl 11.5.1936 v 9 hod.dopol. Celá procedure trvala 55 mí-
nut.

V Dráždanech se ve dnech 1,-16.8.1936 konala výstava zná-
mek. Pro ní byly 4 ilustrované dopisnice s vtištěnými známkami Hin-
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denburg (hodnoty 3,4,5 a 6 Pf) opatřeny přítiekem OLY4PIA-FOST-
WERTZEICHEN-AUSSTELLUNG DRESDEN,

Kuriozitou těchto OH měl být 1 olympijský let vzducholo-
di Hindenburg. Byl proveden 1.8.1936 na letové trase Frankfurt am
Main — Berlin. Na dopravených zástlkách lze najít tato razítka:

a) ruční rezítko s obrazem vzducholodí a olympi jakou vla j-

kou. Text: LUPTSCHIFF/HINDENBUROG/OLYMPIAFAHRT 1936. Razítko je buč
cihlově červené nebo karmazínově červené, (Viz obr.k)

b) Černé denní razítko výchozí letové stenice a textem:
FLUG-u. LUPTSCHIFFHAFEN/RHEIN-MAIN/FRANKFURT(MAIN) 1.8.1936 .Razít-
ko mělo rozlišovací písmena: a,b,c,d,e,f,g,h. (Viz obr.B)

 

 

©) černé denní razítko příchozí letové stanice s textem:
BERLIN-ZENTRAKFIUGHAFEN, 1.8.1936 (obr.C).

) Černé palubní razítko s textem: LUFTSCHIFF-1,8,1936-HIN-
DENBURG, (Viz obr.D)

Místo razítka B mohlo být i razítko strojové a týmž textem.
Na přírodní scéně Diet-

rich-Eckart-Blhne pro 20,000 o- yt
sob se konaly bohoslužby, diva-
delní a operní představení,kon-
certy v rámci olympijského pro-
gramu. Své soutěže zde absolvo-
vali 1 zápasníci Vedle zobraze-
né razítko se vyskytuje ve dvou variacích: z poštovního úřadu Ber-
lán C 2 a rozlišovacími písmeny du a z poštovního úřadu Berlín O
17 s rozlišovacími písmeny pp (viz obrázek),
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ARGENTINA CALLING...
==

Naše informovanost o zámořských razítkách má nesporně mno-
ho mezer. Schází dobrý a především stálý kontakt. Proto jsme rádi,
když můžeme čtenářům občas něco předložit. Dnes,díky našemu spolu-
pracovníku pWyslotskému, předkládáne pár razítek z Argentiny.Jsou
z let 1967-8 a převážně z nblasti u nás méně sbírané, ale rozhodně
zajímavé. P,Wyslotskému srdečně děkujeme a těšíme se na další pří-

spěvky do Olympeportu!
První čtyři razítka jsou strojová:
1. vzpomíná argentinského tvůrce a zakladatele aeronautiky

a létání v balonu Jorge Newbery. Byl také "patronem" výtečného C.
AHuracan Buenos Aires, fotbalového leadra Argentiny. Razítka bylo
užíváno v době 23.2.- 2.3.1967, >

dne (E usm, E
CREADORDELA (1967 ©) CALADORDELA K —

AšouuncA MAC. RLA Aeonctou.

= ———— Asoowoeusmo nor ší24DE RUCE DE LOSANOCS

|

AVIACION MARANA AVIAMABANA.UUNIO (EN GLOBO POR SEMANA aa1916 BRAoLEVY LOGA

|

AERORAUTICA ABOMAUTICA
2. razítko připomíná balonový přelet And Bradeyem a Zuloa-

goa 24.6.1916, Rovněž toto razítko bylo v provozu v Buenos Aires
a to ve dnech 20.- 26.6.1967.

3. Sněhový festival v Ushuala (Tierra del Fuego) byl propa-
gován rezítkem č.3 od 10.do 16.7.1967.

4. V čase 24.- 30.10.1967 popularizovalo zobrazené razítko
Týden aeronautiky: Letecké modelářství dnes — létání zítra.

5. V. jihoamerické mistrovství leteckých modelářů se usku-
tečnílo ve dnech 21.- 25.1.1967 v José C,Paz (provincie Buenos Ai-
res). Organizátorem byla Argentinská federace leteckých modelářů,

6. XXXIV. jihoamerické championáty družstev v tenise probí-
haly na kurtech Jockey clubu v Cordóbě ve dnech 13.- 31.10.1967,

7. Při znáném fotbalovém klubu Club Atletico River Plate
existuje také sekce filatelistů, Ta pořádá teké výstavy známek.
Dne 25.11.- 2.12.1967 se konala již čtvrté taková výstava. Razít-
ko zobrazuje stadion "Monumental“, který patří tomuto z pěti nej-

FIESTA DE
LA NIEVE
TIERRA DEL FUEGO
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větších argentinských fotbalových klubů.

V oto— F-RI-PLA67
|Čampeonalo

= M ŠemČas =
NonolšKo 1A-OCTUBRE -1967 <

JOSE C. PAZ (BA)
ARGENTINA

21 ENERO 1967

 
 

 

8. Vedlejší modré razítko k národnímu mistrovství plachta-
řů, realizovanému dne 10.2.1968, Létolo se na trati Pehuajo — Mer-
lo (Buenos Aires). Přepraveno bylo 668 poštovních filatelistických
zásilek.

9. Běžné propagační denní razítko, používané v době od 1.7.
do 31.8 pošt.úřadem v Cerro Catedrel (provincie Rio Negro). Tento
úřad je otevřen toliko v naznačené době turistické a lyžařské se-
zony.

10. Toto razítko je razítkem l.dne vydání známky k poctě Vi-
to Dumas. Byla to jedna z nejvýznamnějších argentinských sportov-
kyň, která se zejména proslavila v r.1943 obeplutím světa podle 45,
Jjiž.rovnoběžky na jachtě 9.55m. Byla prvou ženou, která něco táko-

vého dokázala.
11. Dne 12,- 15.10.1968 se konaly na hřištích IKA-Renault Au-

to VI.celostátní hry průmyslových zaměstnanců.

 

10-FEBRERO-1968

12. Dne 2.11.1968 vydala Argentina emisi ná paměř Aarón de An-
chorena, který v r.1907 balonem Fampero prvně přeletěl La Plata.
Razítko je z FDC této emise a na počest 22.týdne aeronautiky.
XXII.týdne aeronautiky.
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15. V.filatelistická výstava, o níž se zmiňujeme u ra-
zítka č.7 se konala v listopadu 1968, Razítko, na kterém je vy-
obrazen emblém klubu C.A.River Plata, je známo s daty 16.,23.a
30.11.1968.

 

pRDE SMUESTRA
EMISION FILATELICA

2 ť FI-RI-PLA'68
NOVEBRE Z3 oemu
66 16- NOVIEMBRE - 1968

BUENOS AIŘES (F.C.)

Sběratele fotbalových námětů upozorňujeme, že razítka č.
7.,15 a případně 1 1 mohou zařadit do své sbírky a doplnit jimi už
zveřejněná jihoamerická razítka,

—0000x0000——

VLAŠTOVKY TU.....
++.ačkoliv Jejich ja-

To - rok 1976 — je dosud daleko, O prvých -
totiž rezítkách z Rakouska - jeme informova-
4 v minulém čísle našeho zpravodaje. Tento-
kráte přinášíme obrázek známky z prvé emise
země, která bude dějištěm 21.0lympi jských
her. A protože se jedná o první nesporně 0-
lynpijeké známky Kanady, připojujeme k 1lu-
straci 1 pár technických dat:

Známka vyšla 20.9.1973 v nákladu 10 milionů kusů, Její "ses-
tra" — hodnota 8c byla vydána v nákladu dvojnásobném. Autory jsou
Wallis a Matanovic, tisk pětibarevný provedla fa Ashton-Potter Li-
mited,Toronto,Ontario, Perforace 12. Tiskové archy po 50 kusech.
Obrazový motiv na obou známkách stejný: emblém OH 1976 Montreal,

  OEC “

 

 

Do dnešního čísla přiepěli a na něm spolupracovali:
F.Anděl, Příbram - V.Dražan, Preha - V.I.Grekov, SSSR - J.Chustecki,

lsko — J.Justýn, Milevsko - M.Kordylewski, Kanada — JKříž
dlovy Dvory - J.Lacko, USA - Z.Mikula, Brno - F.Paroulek, Podě-

brady - V,Šrémek, Brno - E.Trory, Anglie — M,Winternheimer, NSR -
O.V.Wyslotsky, UŠA - V.R.Bušek, Štrakonice
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ZE SVĚTA 0 64 ROLÍCH

Po delší přestávce přinášíme opět přehled o nových šacho-
vých razítkách, je jichž ilustrace jsou na následující straně:
32Ta NSR: červený frankotyp k mistrovství NSR 1.-16,5.1970
365a Jugoslávie:mezinárod.turnaj, Smederevska Folanka,8.-26.X.71
457a ="- 2Zvotevřené dělnické mistrovství Jugoslávie, Vrn-

Jačka Banja, 19.11.1972
452a Irán: modré razítko l.dne k olymp.serií ze 17.10.1972
429a Jugoslávie:bělehradské razítko XX.šachové olympiády 1972

429b —-"- záhřebské mzítko k XXšachové olympiádě 1972
446a —-"- 4uročník Evrop.poháru žen,Vrnjačka Banja,1.12.72
449 NSR: jr frankotyp berlín.nakladatelství de Grutter

o

450 Španělsko: 2.mezinárod.turnaj v Orense (21.1.1973)
451 Jugoslávie: 28.mistrovství Jugoslávie v Sutomore (10.2.1973)
452 Niger: rezítko z Niemey z FDC emise k utkání Spasskij-

Fiseher
453 SSSR: Mezinárodní tumaj v Tallinu 20.2,-15.3.1973
454 Kuba: 20.turnaj na paměť Capablancy, Cienfuegos (20.2.75)
455 Jugoslávie: Mezinár.bleskový turnaj v Sarajevu 12.-15.3.1973,

razítko l.dne

  

456 - Dtto, ale razítko posledního dne
457 =" Mistrovství Srbska, Vrnjačka Beňja (18.3.1973)
458 Mezinár.mistrovství Srbeka,Vrnjačka Banja (1.4.73)
459 razítko l.dne II.nezinár.turnaje na paměť r.Vid-

mara Sarajevu 3.-15.4.1973
460 razítko posledního dne téhož turnaje z Portorože
461 turnaj velmistrů, Vrnjačka Banja (13.4.1973)
462 Mistrovatví Chorvatska v Zehřebu (19.4.73)
463 SSSR: 4.bleskový turnaj v Alma-Atě 9.5.1973
464. Jugoslávie: 16.mezinár.turnaj družstev v Foreči,19.6.73
465 SSSR: Turnaj kandidátů pro mistrovstvá světa F.I.D.E.

Leningrad 2.-29.6.1973

Pokud není zvláště udáno, je barva razítek černá, u frankotypů
červená, U razítka 459 si laskavě opravte: místo Sarajeva má být
správně Ljubljana. Děkujeme!

Paroulek
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Různé

Dokumentace k OH 36 je tak bohatá,že se nám ji nepodaří-
lo vtěsnat do tohoto čísla. Výčet dokončíme v příštím Olympsportu,

šk
Největší lod USA S.S.Manhat-

ten vezla olympioniky USA do Německa.
Prvou jízdu N,York-Plymouth-Havre a
Hamburg vykonala esi čtyři roky před tím.

-0
V době Olympijských her v Berlíně byla pošta vybevena tě-

mito dopravníni prostředky: 147 motocyklů,231 motocykl s přívěs-
ným vozíkem, 123 terenní auta,53 velké a 15 malých nákladních eut,
27 přívěsů,243 třičtvrtitunové elektrické vozy,443 dvoutunové e-
lektrické vozy,200 nákladních busů,7 autopost a 18 osobních aut,
t.j.celkem 1507 vozidel.

 

S.5.MANHATTÁN
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Hrdinou berlínských OH byl nepochybně skvělý atlet Jesse
Owens. To je vém jistě známo, Víte však také co znamená ono Jesse?
Nejde o křestní jméno, nýbrž o zkratku, kterou sestavili sportov-
ní kamarádí Owense ze začátečních písmen jeho skutečných křestních
jmen Grower Cleveland — G = dží, C = sí.

==000——==——=—— 

USPĚŠNÝ NOVÝ ROK |

FELIČAN NOVJARON 1
A HAFPY NEW YEAR I

ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK I
HEUREUSSE NOUVELLE ANNEE |

PROSFERO NUOVO ANNO |
BOLDOG ÚJ EVET 1

GLŮCKLICHES NEUJAHR 1
GODT NYTT ÁR I

GELUKKIG NIEUWJAAR |
PRÍSPERO AŇO NUEVO I
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MEZINÁRODNÍ SIORTOVNÍ FEDERACE

Mezinárodní organizace (dál jen federace) sdružují obvykle
národní sportovní,tělovýchovné a turistické svazy a vyjímečně
Jednotlivé osoby k řešení specifických problémů dané sportovní
činnosti nebo okruhu speciálních otázek. Za každou zemi může být
členem takové organizace jen jeden uznávaný národní sváz. Federe-
ce se zabývají zejména vytvářením statutů pro celkovou činnost.Vy-

dávají providla,řídí mistrovství nebo tím pověřují určitý národní
svaz,řídí, jmenují o školí mezinárodní rozhodčí,ustavují specielní
komise. Nejvyšším orgánem federace je obvykle kongres,v mezidobí
Ji řídí předsednictvo.

V několika článcích na pokračování hodláme čtenáře stručně

o těchto federecích informovat a to postupně podle jejich stáří.

Naše záznamy jsou podle stavu v r.1967 a proto případné změny sí
sami provečte.

FIG

Fédération Internationale de Gymnastigue - Mezinárodní gym-

nastickáfedernce byla založena v r.1881, Čechy jsou členem už od
r.1897. Současné sídlo FIG je v Chiasso ve Švýcarsku. Sdružuje 60
členských zemí, z nichž každá má po 1 hlasu. Kongres každoročně,
orgány se volí na4 roky. Pořádá MS družstev a jednotlivců (mužů i

žen) a ME, FIG řídí též uměleckou gymnastiku a to prostřednictvím
své komise žen. MS v tomto sportu se koná každý druhý rok, První

bylo 1963 v Budapešti, druhé 1965 v Pruze,
IsU

International Skating Union - kezinárodní bruslařská unie.

Založena 1892, my členy od 1918. Součesné sídlo Davos (Švýcarsko),
kde bydlí gen.sekretář ISU. Sdružuje 29 zemí,které mají rovné po-

stavení (po 1 hlasu) Kongres každý 2.rok. ká 3 komise:kresobrusle-

ní, tance na ledě a rychlobruslení. Pořádá každoročně MS a ME pro
muže,ženy jednotlivce,sportovní dvojice a tance.

FISA

Fédération Internationale des Sociétés d“Aviron - Mezinárod=

ní veslařská federace. Vznikla 1892 v Turinu. Ustřední jednota ve-

slařů z Čech se přihlásila mezi prvými,ale na zákrok rakouského

svazu nebyla přijata. Členy jsme se stali až 1920 v kaconu jako 7.
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národní svaz. Sídlo ve Švýcarsku,členů 45. Řádným členem jest
země „která uspořádá MS,ME (jako my t.j.od 1925),OH a pod. a ta
má pak na kongresu 3 hlasy,mimořédní člení jen 1 hlas.Kongres
každoročně.MS každý 4.rok,kontinentální mistrovství každý rok.
Na OH a MS zatím jen soutěže mužů, žen jen na kontinentálních,
Soutěže následují v tomto sledu: 1.0H,2,kontinetální,3.MS,4.
kontinentální atd,

UcI
Union Cycliste Internationale — Mezinárodní unie cyklistiky

FIAC
Fédération Internationale Amateur de Cyvlisme — Mezinárodní fe-
derace amatérské cyklistiky

FICP
Fédération Internationale Cycliste Professionelle - Mezinárodní
federace profesionální cyklistiky

AIOC
Association Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes
Mezinárodní asociace orginizátorů cyklistických závodů

UCI založena 1900, my členem od 1921. Česká ústřední jed-
nota velocipedistů ovšem existovala od 1883! Sídlo UCI v Paříži,
sdružuje 86 zemí. V r.1965 z podnětu CIO rozdělena na federaci
amatérskou a profesionální.UCI však je střechovou org-nizací nad
oběma. Sídlem FIAC je Řím; členské země mají v FIAC a FIGP po 1
hlasu, UCI pořádá každoročně MS amatérů 1 profesionálů,spole čně
či odděleně (cyklokros,rychlostní cyklistika a sálová). AIOC je
sdružením pořadatelů velkých amatérských (hlavněsilničních) me-
zinárodních závodů. Koordinuje jejich termíny a zajišťuje meziná-
rodní spolupráci,

FIFA
Fédération Internationale de Football Association — Mezinárodní
federace kopané...

„..založena 1904,my členem od 1906,Současné sí-
dlo Curych,počet členů 126.Ma kongresu (každý Z.rok) má každý po
1 hlasu,V rámci FIFA existují kontinentální konfederace evropská,
Jihoamerické,africká,asijská e pro Severní Střední Ameriku e Ka-
ribskou oblast. MS pořádá každý 4.rok. V otázkách pravidel rozho-
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duje s konečnou platností výbor Internetional Football Associ-
ation Board, scházející se jednou ročně, Má 20 členů ( 4 FIFA,
po dalších 4 Anglie, Skotsko, Weles e Severní Irsko ).

Řekněme si při této příležitosti hned také ještě o daleko
mladší orgrnizaci a to

UEFA
t.j.Union des Associstions

Européennes de Football = Evropská unie kopané. Vznikla r.1955
ve Vídni a ČSSR je v ní od založení. Členství rovné pro všech-
ny,kongres každý 2.rok.Nynější sídlo Bern, počet členů 33.UEFA
má 10 komisí, Od r.1968 pořádá ME náročních mužstev (ve čtyřle-
tém období) „každoroční turnuj národních dorosteneckých mužstev,
pohárové soutěže: vítizů zemských mistrovství,pohárů a soutěž
pohár UEFA.

IYRU
Internetional Yacht Racing Union — Mezinárodní federace jach-
tingu existuje od r.1907, my jsme členy od r.1951, Síčlo jest v
Londýně, členů 46. Federace je rozd.len= čo 11 zonálních skupin.

Kongresy každý třetí rok. Každoroční odděleně NS a ME v jedno-
tlivých třídách.

UIT
Union Internationale de Tir - Mezinárodní federace střelecká
se sídlem ve Wiesbaden (NSR) byla založena r.1907, rozpuštěna r.
1915 a znovu založena poč dnešním jménem 1921. My členy od 1923,
Kongres je kuždý rok. Z jedné země může být členem i více svězů,
ele každá země smí mít jen 2 hlasy, Pořádá KS vždy mezí OH, Za
ČSSR je členem Svázarm. Nutno se ještv toké zmínit o

PITASO,
což je Fédération Internationale de Tír aux Armes Sportives de
Chasse čili Neminárodní federece střelby ze sportovních loveckých
zbraní. Tato orgenizace má sídlo v Paříži,
Informace o počtu členů UIT a FITASC se nám nepodařilo zjistit.

0000. ( Pokračování příště )

CITIUS-ALTIUS-FPORTIUS
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Legenda k razítkům na následující straně
 

1 - Minsk: 1968 —- XI.Všeavazová epartakiáda
2 - Moskva: 1972 - otaptýské razítko z FDC (červené pro

cizinu,

3 — Moskva: 1967 - IV.spartakiáda národů SSSR
4- Kijev: 1972 - XII.všesvazová apartakiáda
5 - Tallin: 1972 — mistrovství světa v dámě
6 - Varšava: 1972 - razítko z olympijské FDC

T - Varšava: 1972 - razítko k IXV,ročníku Závodu míru
8 — Grenzach:

|

1972 - Otevření kulturního a sportovního atře-
díska v olympijském roce

9 - Las Palmas: 1973 - II.mezinárodní šachový turnaj
10 - Barcelona: 1973 — Mezinárodní salon vodních sportů
M

-

Jim Thorpe: 1970 — nové razítko města olymp.vítěze z 1912
1973 —- Národní championát škol 25.4.-29.5.1973
1973 - XXXII.mistrovatví Evropy ve vzpírání
1973 - XXIII mistrovství Evropy v Judo

1973 — Juniorské mistrovství ve stolním tenisu
1975 - Výstava známek a fotografií

17 — Seo de Urgel: 73 - II.mezinárodní týden kanoistů a kajakářů
18 - Wembley: 1975 —- Jubileum místního stadionu (28.4.1973)
19 —- Ipswich: 1972 — 10.výročí vítězství Ipawich Town FC v lize
ppor my po

V1.Dražan: VESLAŘSKÉ ZÁVODY IODÍ HARI>
Každoročně vždy 4.května se na mnoha místech ostrovů Rjú-

kjú konají lidové slavností, spojené s veslařskými závody na spe-
eielních lodích. Jde o starodávný zvyk, kdy mladí rybáři měli pro-
kázat svou jistotu a zdatnost.

V dávných časech byly lodě zvané Hari ozdobeny na přídi
hlavou draka,na zádi ocasem a byly poměrně dlouhé; posádku lodi
tvořilo 40 mužů. Od dob odstranění feudálního systém (1879) se po-
čet veslařů zmenšoval a v posledních desetiletích číní 17 osob. Je-
den z nich udává veslařům rytmus vlajkou a další tluče do taktu na
malý gong. Závodí vždy 2-3 lodi, Nejznámější závody se konají ve
městě Itoman, ale jsou pravidelně pořádány na př.i v Hong-kongu.
Lze je najít na známce Rjíkjúí z 1969 (serie Lidové slavnosti).
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