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"
V ELOCIO "
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K vyobrazeni vydini Paragtaye z 26.3.86 - Mi
Na znamce hodnoty GS 5 je vyobrazena Martina Navrátila, na IS 10 ;al.:: Boris Becker a ma GS 30 pak V.Pecci.
5 :nanel: 110 10 s B.BecNa č islovaném ariiiku, který měl klad IC
kereu a na č tyřech potiiitě ných kupcnech jsou dali tenizti: v levén hornin rohu
.even dolHeinz Gunthardt ze švicar t vpfcavén hornin rohu jimmy Connorn z
nin rohu pak Thomas Muster.z Rakouska a v pravin doloin rohu pak Yahnick Noah z
Francie.
Blok 5x Mi 4029 + 4 kuocny (Et.Grafovi;
17, 9.86. . Paraguay
Bl. 437 serie "A" (Becker - Navritilevi),
Mi Bl. 437 eerie "B"'
Becker, Kohde, Mi 4023-9 (Pecci, Cennern,
družstvo gvědska a Grafova)
Mi 762
22. 9.86 Sri Lanka
BB)
28.11.86 Rep.Centrafric. 150, 250, 440, 600 F (Disci;d'oe
56 Comore
150., 250, 500,,600 FE6 Guiné-Bisseu soutisk 4 x 15 p (Lenil + Becker)
40, 50, SC, 1.-, 1.50, 1.75, 2,-Z tLendl, Mandlikovel,
22. 6.87 St.Vincent
rátá,??1
Becker, McEnroo,
Mi 1808 -3 F jeue den petiIo ě tat.7)
23. 4.87 Monaco
50 iCH 55)
EC
25. 5.87 Korea
21 6.87 Nicaraima
10, 10, 13, 15, 20, 30. 40 2!.. iCa7.-ex.E7
316: 110 C3
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. 26.4. 80 Cook Isl.
•

5.29 B.B.D.5. 5..;8 . W.Berldn
5. 7.83 • -Rep.C.,uinée
29,7. 83 'Seychelles
TenrhyO
14.10.38 Pearhyn
•22. 6.88 :RUmunnko •
22.. 8:88 . Aitutaki
10:10.83
S. 9.22
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.Monako
V7nuatu
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0.60 0.40 rm (CH 1989)
sešitek
200, 400 ř (Grafovi, Becker)
32p
Blok '20 Ft (CH 1955)
soutí2k 3 x 1.50 Z (CH 19E6)
Blok 10 $ (dttO)
0.20 DM - Cilly Ausemn, vítězka Wimbledohu 1931
0.20 DM
(dtto)

ZOO.? (.Grafovi)
Blok 10 R (75 let tenis.federace IT?)
SO c.. (CH 1928)
Blok 2.50 5 (dtto)
s přeti2kem
60 c
W.Germaný, Wom.Ten."
Blok 2.50
(dtto)
2 Bloky 'se 4 x 3 Lei (turnae Grand Slam)
(B.Grafovd)
1.40
Elok 2 .7: 2 %
1.40 $ s přetiskem "3.Graf, .Germaný, Wom.Ten".
2 F (CH 198S)
Hick 150 F (CH 1928
251ok 1Z' (CR 1985 a 75 let ITF)
1500 F (OH 1963) - OR-folie
20,50 H (CH 1928
- vydini z 20.10.87 a přetis0.35, 1.05, 1.30, 1.75
kem mdzvl turnilja, ve kterých S.Grafove. zvítě zila

55 S- zilánd
E 2.- (OH 1953 a 75 let ITF)
25 Ccr...;.cres
500:? (XXV.CH Barcelona 1994)
3.50, 2).2.25 P.1
29.688 St.7inccnt-:renadish 15c, 50c, 75o,1.-, 1.50,
29.5.58 3equis
15c, 45c, ECc, 1.25,1.75,2.-,25O, 3.4 a5 0 B1
10 f a 10 f aszoubkovanci. (OH 19Effl
17.9.55 Jcrdineko
20.9.68 Banghdp.š.
5 Tk (CH .1965 •
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SQUASH:
ooccop00000
ch hal prcnikat
V posledai době začína do
hra nazývaná krátce SQUA.S., Pro představu,Squath přiPomini tenis- nrany v prcstoru uzavTedy
řeně= č tyřmi (prlahledr.ými)
iny. Ve svě té •
přes sťi, ale odraze.=o
existu.sie někOlik modifikaci této y, která.,
at už se hraje ,v jakékoliV pcciobě,- vel=i intenzivne rozviji- schopnost rble reakco a co_ hotoveo rozhcdo.viní.
Hra RACKETS (racqvi...ts) vznikla
Anglii na zač.itkn tr.hcto: stol.. Ilychle se .rozšiřila
do USA, ji Žni Aneriky a Indie. Byla dokonce • -.prágřamu er It oiy iadv - 1505
kdo star-Oval:: Vč..ak jen 7 dozácich,reprezentint1;.•,11aCkets.re 1.t.•,--ae s =ič ky 0 0.
2,5 cm., kteri-Ch je a utkáni potřeba kolem 50. OčirZidou tět.O.,nry je -:squash rickets.
zicoi o stě u
Hraje seha menši= hřLiti a míč ky 1 výplěty.:•jsou
Při nárazuzpinšti
vydává zvuk, ltterý dal yzn.r-anglickému:oina.čen'i 1!,,40.uasiz'.: •
Americkcu o'pměr.ou hry
n6j2anhenxs
raje se teni'solťon . rakětou :n - Triči',:které jncin
.oplztcr.y
aty le.pe rptc.va.ly ,U nis- se v posle:dni době .objereje právě tato
fcrma. -• tedy
tenin. je rozě iřenti zejmina., mezi niadezi, nebnt. ithledez k ychlezti: cdraien;;:-.:r.
neVyžadujé zadne specitinké -ničiní,•
fyzicky
• 7.;..• stačí tenizove, •.eral..
béžhě dostupné.
,
Sve-t-.-trat=e,
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LOVENSdHO OLZ:TijSio:0 iURU
90 LET
0000000000000000000e000000000000000000000000000
•
..Tposiední době jsme od.naěich ělenů do5tali:mnoh0 dotaZů.na
to,„1.6k-je to vlastně se zalo%enfm a.viročfm.maeho tS0V. le jsme
toto. výročf V minulostiď oslavovali od r.1896 /poslední Znitka
1986, kdy jsme ji .vydali také k 90.výročfka,na3ednou, be jakéhokoliv.oficielnfho vysvětrenl, jej opět Pripomfnáme of. 3 rOky později,
Rozhodli jsme sev prote,-%e v naget zpravodaji-,9tiskneme k tomuto výroč/ stat doc.Jirfhb assla,-CSc z FTVS UK a predzedy vědeckowstudijní komise ilSOA vydaw3u. v Bulletinu c.1 a•2/89 ČSOV. DomníVáme
v ní najdete potrebni vysvětlení. Prbtoe jste olympijsko-sperto'vnf filatelisti, dopiníte.jí některfmi materiš-g, která jsme k tito
události získali, •stelně jako k.vý.r9čf dalf významné osobnosti Čs.
nortu - parozenf'Jostfa RBseleraOroVského jedna ze o•nedrední
•prftisky na čs.celiny, které vgak, nesou p11:4 vhodným materiAlem
nre exnonit nicméně, do sbírek patif. Patrí sem I 00B -z titultfstránky na5eho zpravodaje 14jak je nexotentujeme, neb
domhíváte,
Ae jsou dostatečně jasná z prítizků na nich.
Pred 90
, .lety, v květnu 1.699 byl zalo%en Český olympijský výbor
ACV,
, který se v červnu r.1919 po vzniku beskoslovenskě republiky
pretenil na dredně schválenteeskoslovenský olympijský výbor /ČS07/.
0 vzniku ČOV existuje rada nenresnfth a nesprávných informací.
v r.1947 upozornil na základě studia dobového tisku a urotokola
redaktor Karel Petra na skutečnost, %e se vznikem- %V- je to jine% Uvidí jeho zakladatel.a-prvnf nredseda PHDr.Jiří GUTH. Znovu to opakovaly r.1971 - tentokrát ji% ra základě,studia koreszondence dr.J.Gutha a P.de•Coubertina z archivu MOV v Lausanne a Literirni-no.archivu Pamittíku nirodnfho p/semnictvf v Praze. Pres tatounozorněnf se stile houevnatě udruje při %ivotě ddaj, %e a)V vzniki - jak udává ve svých Pamětech olympijských dr.J.Guth " n. podzim
roku 1896".
Z prvého nokusu o zalo%enf ZOV, jak dokládají archivnf doklady,
doglo skutečně ji5 v r.1896, a to v duchu závěrečného protokolu prv%e v kadá zemi ma
nfho zasedání MOV v Athenich ze' dne
být jedna odpovědná osoba-"yověřena vytvorením národního výboru.
' Dr.J.Guth•ihned no svém mávratuz Athen zahájil akce k vytvorenf
"Českého komitétu pro hry olympické".- Dne lkvětna 1896 nansal - z Klatov,.kde v té době- učil na gymnaziu, do časopisu SOKOLIv4z;ru.":íni
způsobem bylo by'třeba, aby Sokolové byli .zastoupeni v Českém komitétu pro hry olympické, jeho ustanovení stane. se ji% v době nejblf"
7,e prf?ftf. Zvu Sokoly Unrftně ke, společnému dílu, které bez jejich. .
dčasti zůstalo by kusým''.
jak dosvědčuje' Guthův profesorský žápisnfk ,pro léta 1895/86, napsal 'Guth ji% 26.4.1896 dr'.Podlipnitu /starosta tOS/ a Václavu
Rudlovi Aen.sekr.AC .S4erta/Ohlédně dčasti Nchů _na.olytpijských
hrách. Následujfelho dne napsal •dr.Scheinerovi. Dne 3.května pak
přijel do Prahy, aby.osobně jednal s.Rudlemi:Scheinerem a.PodliPnýt.
Guthovi-da'Igí•dOpisy'ani informace o jeho rozhovorech 'se nedochovaly.

Prvý ftisk je v bav5 dervemét druhý paktv barvě modzi
a oba pak jsou znimy i ma celinových

::isledujfcf Guthovy dopisy P.de Coutertinovi, ve kterch ho
informuje o jedniních o dčasti teen. na OH 1900 v Paříži. Tak např.
v.dosise ze 14.5.1896 sděluje, že:"Po letnfm obdobf bude v Praze ustavefl český výbor pro hry o1ympijsk6", protože "... v tomto okamžiku
není možno mnoho podmikat,poněvadž kdekdo odjíždf /na dovolenou, pozn.
doufám, že se prestěhuji na podzim do Prahy a tak budu noel
4.K./ a
rfdit ve přímo na místě",
Během prizdnin.r./896 se Guth skutečně vrátil do Prahy a navizal
dzkd styky s.tehdejgfmi čelnmi sportovními a sokolskými ru4cionáři.
Jeho snahy o vytvoření COV narážely na značné obtíže, predevgfm
u tOS. Tehdejgísituaci v českém sportu a tělovýchově jasně zhodnotil
ve svém" dcipise Coubertinovi ze dne 510.1896,
, kde namol:"... dčast
techů n•a OH bez dČasti Sokolů by byla nedolna,
nebo krom klubu veloc4edistů jsou nage atletická sdružení málo rozvinuta, I kdy5 atleti"
ji přislibili svou účast na přfttfch mezinárodngch OH, dokonce už
zarídili přípravné soutěže, je treba získat předevgfm Sokoly. Jejich
Obec je tak silné, že samotná jejich účast by stačila důstojným woů.sotem rePrezentovat nág národ".
V profesorském zápisníku je dokonce zaznamenán i Guthův návrh na
složenl tOV.,Za č;enynavrhoval: dr.Podlipného, dr.Scheinera, prof.
Masaryka, dr.Záhore, red.Sobička a Srba /?/, inspektora Rosickeho, sebe, zástupce AC Sparta, Lawn-tennisového klubu, germfřského klubu,
Jednoty atletické
SPolku pro pěstování her české mládeže a Klubu
cyklistů. tleny se měli stát i zástupci' redakce Národních listů,.Politiky, Světozoru a Zdraví. V dalgfch dopisech se Gah již Coubertinovi o olympijském výboru nezmiřmje. tidné- informace nejsou ani v dobovim tisku.
V této době se vak vedlsintenzivqf jednání o vytvorenf české
atletické amaterské unie /tAAU/ jako orgánu sjednocujfcfho české sportovnf organizace /s vyjfmkou veslování a cyklistiky, která svá dstredl
již měla/. Aktivně se jich zúčastnil nejen dr.Guth, ale i .V.Rudl a
dalgf vynikající, osobnost českého sportu Josef Rássler-Ořovský. Ra-

kousk6 úrady uznání tAAU odkládaly. Stanovy schválily a5 v r.1892 a
tak se ustavující schůze tAAU konala teprve 7.5.1897. Predsedou CAAU
se stal dr.Guth, kterého po roce, kdy sám z časových důvodů odstoupil,
vystřídal josef Rássler-Orovský. V tisku, ani v protokolech tAAU se 'o
tOV nehovorf.
'0 české účasti na olympijských hrách se začalo mluvit znovu až
v r.1899. V té době se rozhýbali i v jiných zemích. Pro nis bylo dů-,
ležité, že již v březnu"1899 byl založen "Vfdenský výbor pro účast na
pařížských olympijských hrách v roce 1900"; První pformace o nutnosti
založit tOV se objevila v tisku dne 30.4.1899. Zverejnil ji Jmenem.

tAATJosef Róseler-Ořovský Vliárodnfch listech. Vyzval zde zástupce
českých sportovních organizací, al* se zúčastnili schůze, 'která se'
bude konat 1.kvetna 1899 v restauraci "1 Ohoděrů na dnegní Národní 'tř.
/dnes nakliAlbatros/,,na-kter4 se-těloAednat-o-dčasti-na-4011.
'Otéto schůzi informuje
Coubertina. V dopise pfge:
"... mám čest Vim oznámit,. le se pravě ustavuje esky' vybor.vro hry
olymPijskel v Paříži 1900"..Podobne zpriVy prinágf i dobový tisk Snad
nejobsáhleji informuje v,tzv.II.přfloze era5s4 ilUstroirany kurýr dne
4.5.1899. Pfge,.že schůzi svolala tAAII. Schůze"byla průpravou" k rádii'
schůzi drvhé, jejíž datum stanoveno na 18.t m. Schůzi zahájil Josef
Rszler-OroVsky. Prohlisil, že se Časy od r.2.896 změnily, še. '"zport v
nagem kreilovstvi , postavil se - nejméně na roven poměrům jinde" a proto
jenUtné-sé "Činně a reprezentativně" her zúčastnit. Pák vystoupil dr.
'Jirf:Guth, který uvítal iniciativu tAATI a poukázal na úspěchy Madara
pri OT 1896-a,na to, 5e tehdy byly ve vgech zemích vytvoreny vfbory,
které zajistili dčast.sportovoů svých zeMf na OH etotéž děje se nynf

_

po vjnf OlyMpijských her 1900-V Farn1"4
komit-é české sestávalo 8e z 614=nů ČPWOh :a ěinnýhi kte±f/t6-1041.4dav
"by oVgem pečlivě byli vybrini z,řad- nagich -nej/epg:feh..:ii7(idlitat4411
46.
i
.1,68.Sti Soko1ůi„1
t/ivich pdborů". DiskUtoVaIo
Očesdatei•

- JOSEF ROSSLEV-011-OVSKÝ
29. 6. 1859-17. 1.
pracipnik čs.

31,0141

j.R*5r•S t

OŘOISKY L„7..
C9:2
1869-1989
Vyhrazen pso

FcMY

50h

.
•
známková viašzovka,p±ipominajicl,že ZOH 1992 se uskuteční ve
..ancouzském Savojsku s centrem v alnskim středisku Albertville,se
objeví za pi•enážkami poštovnich dřada 9.11.1990,tedy oa roky Dřed
zahel:jenlm.laIo e.'hise -Lucie obsahovat dvkzhimkyi -

hodnota'2,50 Fr

ř

červeni,modri,ze1end,4uti a Černá

znak ZOH 92

tištěno v aršich po 50 znimkách
podle. ávinu L.Arcuera
rozměr 22x36 mm,

hodnota 2,50+0,20 Fr
krasobrUsieni

č ervétá,šedá,modrá
tištěno V arci .p 50
podle névrhu P.3equeta.... !
rozměr 22 x 36 mm

Dntl 18. k v ě- t na .18 9 5konala II.poxadn1 50114e - komitétu DY0 coeslanf o2ympl3skych ner "za destného zaStoupenf v*eCh spor.tovnfch Oborů u ngt pěstovanych". Schůzi zahájil opět.Josef-Ossier-Orovský. Potom Václav Rudl prečetl zápis z minulé schůze. TaBssler•
Ořolvtká informoval thromižděné o jedn-ánf "se sportsmeny ruskými, Polskými a chorvatskými stran společného obeslánf OR s námi pod firmou
"Sportovnf unie slovanská' , které setkalo se s velmi přfZIAMIlm vÝšlěa-.
ken,. a informoval_piftomne, že .6 to m již 12.5.1899 nap8a1'Cbubertinovi.
V tomto donise mu navrhl současně. i deleggty: ta.Chorv4ty Franjo Bučara ze ZiTalebu, za Poláky J,Rudnickěho z Krakova a- J.Mikolasche ze
Ivova. Současně sdělil, e .navrhl, aby v rámci OH 1900 se uskutečnily
I soutěže v zimnfch sportech /inf. o tom ve zmfnětém dopise I Coubertina/ a nansal'Aókonce "pařfžskému výboru",aby pro„běh na lyžfch voleny byly'pro přfhodnbu polohu pro tento 'sport ve středu tvropy,Krkonoge
v Okolf.Jilemnice

J. 1105§SLER
OŘOVSKÝ

*29. 6. 1869
Vyhrozeno pro shižebni nolepky a Odoje potty

501 h
7

tisk je proveden v barvě černé na dopisnici stejně
jako na obAlce;
Schůze rozhodla,"hned do pracujIclho komité jmenovati určité
za cyklistiku
delgg.:;y: a sice Drď každý soort
za lehkou 'atletiku 0.J.Tiažnovský a V.Rudl, zaFr.KozItél a AsKiime
těžkou .atletiku A.Sadlo, 3.Fuhs, za.veslovgavr. A.Berkovec a J.ielenka,. za jachting A.BrirgIrmeister, .J.Uggé, za germ B,FriedlInder, K. tuDr, za plavanf F.Maly a V.Makbvička,.za kopandu.K.Freya, J.Strádal,
za-lan-tenis B.Hingst, 4.C1fka, za strelectvl J.Pazdera a 0.Cmund,
zabruslenf - B.Pot-Aček,- J.LRBssler, za turistiku dr.Brauner a dr.J.
Guth, ta běh na lyžfch F.trdlica•a dr.J.Prolcop4. V 'závěru informace
žarnalista, který .zprávu zaslal do sportovnf prflohy Praiisk6ho ilustrovaného kurýra, konatatoval:"Nelze upit, že panu J.ABSsierovi náležf značni. zásluha na tot, e důIen.tost obeslant OH vstoupila u-ngt
•
do.stadia-;určitěho a jeho čilé qyky s nanmi bratrskimi*sportovnfY
:slovanskými a téŽ s komitětem parfžskiti
.
. umoinujf značně rychlejf a

a aco

'1h prr.,,,,avnyeir,Drac?
zho;inUt o•
y
:
.
MeItr se ozvalo
tOS,je- zstui se schůzf .á
ky...t.tna .1.899: neiastniii' a: -lie -VěStialld; 6OkotSkén'.10.6.185.9 1
, 41u
"Považujf- jednak ddnik" ten z a :Čia.tě...'sportd-. ,
n!, proti : nkiu vekr t4locviön.. sdruzení:::-/aŽ na 4Védyř, V:` OdPoru: .
stoj.r, jedna
úÓastn• ze CS tločV čnfh..'i4V6d11.•Unii. franctluz4k-ich:.
tohoto .dilvďdik,--brti ;la ;praden
nenů e
v
naznačen .4m podnikti, Dodf
.:To byla ov
pro OV a '3.00.rt9Ve ;r4a., •
K tOTtu se 'piicIrtily Zmatky,
jasno, kdo vies tně, 'organizuje: • Oil' 1900 •V •průběhu *Větna. -a•
psal-J,Guth -nAkOlikrit Coubertinpii
•prosilo
Parríže. Coubertin ,dokonce prislbil, e přijede v Červnu do Prah, y.
P r ot o J. Guth a
Z
,
bertind,r1 manželky. Guth: a o lyMpij Sky: .irýbOr
vlbed nes li /a1 eon 0 tom nejsou 'nikde
mě/ informace.. a tulcii'
o. čem lednat : 'Dne.
b ert
Giuthb=ii.;: .že bolt:Oa:1 • ,do :Prahy ul nepřijede.
'L-dniny. a dovo let é. Zaanové výo..rU,-..s
.
st.o.ijelt ;Prrahy•.: ,yýbOiAiap:r404.**1
a nic sě me. změnito
''Coubert'novi zoufalý
97fy:
uvl i..-,:iI^:471^,;i2;
v? co:
nebos nerszl • :,4-édné •:Infornace.i.
ani propoz
.
:•
1.*irhd..S.Idne;
9
s - n6vrhelz, aby "V-.;(bor",-'0=; SAm:-:1-coněčn-ě.vci se ujal..
1.900,
r_yuh
s7,ort.cyr,f2h si do rť..-,radniho shdru přitval"
evoli 2/"" 4 4' r6a - 1-'-žh1d
7.)1...----tné PrZ.1.2i dotre vlindvati!!
0na CH jednala
Z',AAU 16.11:1899. 7-:.-Lc se
z
•kt-zIté v?-fe.k.,sté.1 e
.12.1899 naPsal.:'Čoil.,'
bertin Guthovi :*e
-o
v
itkvch • ,fa-,
vodů r.1900" , f„?., informoval ho
Dopiš: -vxic
:je
v
bylo

J.Rif'SSLER
ÓŘCVSKÝ•1,,,
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1369-1.939

ľr
•

Josef Riissler•Ořov4
ger.erá"lni iojérntik Č QY
1905.L192.

i\1A:tr-

v tartr4
a
.
sVolsla na 18.1.1900 tovoti-S, c.k17.er4 bylo.
"v V1U volen 24č1enné
7.)rohli.7eno za neztáVajfcf
a. 7;volen :(21 =,,,ný praccvní výbor", který na.scnzi
2,5.2..19C0 zvolil
výbor v čele
dr.;.Guthem jako preasedou, zr.ísto,
..,,radsedou se
7;rvním tajemnfkem V..P.ual a -3rvnr:m-zuravodajem pas.
Výbor z7-roku 1500 byl prakt1cy tozny s :,rýborefn pIedohozím Dr.J.Guth 27.1.1500 informov,.
- 1.1 p.de Coubertina o tom, "ie
dol v4-,14" ď'o
‘..1.1X7/
4e 14 tul=
t0.110,
C&dbeztin nepiijel:v Červnu 18:-99 do ?aby."Byla . by bývala
pozn.J.K.tnro'nás obrovskou vzp ruhou"... Znovu
5e čekaj-r na oficiáln'r pozVIní a na nod7fInky sout4I.
Y :g a :os O je- .
-jich zaalání. V 17:Jozr...lárace naPsal, 5;1 'qlOVNpracuje .00d..z4titou WII,
jejlt17:1 je čestný7,2 bredsedou a za nredseanietv.í.nana J.117.
. sslera.
Č07 se na.sv6- schilzi 7.t.19C0 rothoťil.,•a_viso nerozejqe,Ae n10.bak z.dosavadmího te...norárnfho výboru zadaní= stanov
.utvoif výbor permanenťn, kt2rý7starat1 se bude o zzileitcsti her olympijo-. .
kých nyní a pro dal:N--r budoucnoW... .
zAddní -t
ť' z .důvod.i. politických riedolo,'-proto5e po'.
nr7nfoh spc,re;.!
-h s
citillady a s
o'Tnpfz'skýn vutorem
•pl'ads.t.avie74
uvXdomili,
-.); se tak vydali-vano
V r.
1?,111
.

1osf

Riissler-Oiovsitý.

;-111;

29. 6, 18A9-17. L 1933 .(11,
stmostd čsi,skcutů

.•

1842-19 9

Vyhrazeno pro služebni nálepky o t'idoje point
1110..vammenwraretehome

50 h

D0Pisnice s
v barvx hnxd4 /brázeV A ze1en4
/text/.. Stejný p-'rítisk existuje tak4 na celinov6 obálce
-ve stejných barvách..
V ngsledujOft Období vyvinuli funkcionill 70V velké
saniostat
na 'OH 190,0. I.7e7:oráč.sli radu akcf4'aby
finatěn prostradky pro 15čattnfky a ,
lne 29.6.1900 usporidal
Praze.7Bubneď; dokonce liáród4 zkuebri7! z=.
:_ vody tiilesnýoh ovineF.7ort.U. Va poradu byly atletika, pyklistika a sport.gyrmastika:

ůěast na OH-.skoněila veikým usp6cheti: když 'Franti..-*4k
LStilna vynikajfcl:M druhěm 'n.ifat4 v hcidu
V Pa.r1norve nredvedl otoěkupi
diskOM....5aMoStatrie vystou
pet? čeSk'ýoh szortovva vyvolola-vxak prVnf Stietnutf $-rokouSkýni :
tg:ady, kterě trot' českě tlymni;iski samOstattosti v./601411.i..
ZAv4-eem lze snot: rok 1P96'ma5ete pova5ovat jtn.-:Za rok
Č tků naehó .?;!.OV
" -eok
v z = ;.! k u ěeskěho a československello
.a
.
0.1 y-m pism u,
• Za r k vzn iku ČOV tiozd4ji.NOV
važovat r o ,k 1.8
/zde končf prvi čist pifsp6vku j.rcissla v č.1/89.- pOkroZtjerie'dile
prIs ěvkem z č.2/8V
OV exi5toVa1 bez D-1.erOent a5 do 4.rfjta-1916i-:kdý'nO,,tlitiOi. -: ralcouSkjoh úr2d1 byl. roiputěn; Jeho
styky a dr.J.Guth se o.ficigln4:sy4,fUnk6e vMOW rievida1.:-Protolietet7'
to akt byl v rozporu se, stanzvarA MOV a nesbůh3osi1-s:4fioCani .Pierrě.T,
de Coubertin. ani ostotni č1enov4. may, -byIstó...akt..'n4siliair•ii...pOdle'0:
1
i skýchra ne:tlatný.

PhDr. S. J. Guth-i3vský_
The Memier of C. I. O.
- 1894-1943

•1899-1989
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50 h

Dopier:ice s
tiskern v
tmavo mod.. stejný
existuje také na celino v4 of..1 7ce v
bezvě.
Proto bylo zcela 1ogiOk.4, 5e v o1ani,
se zaěal konstiat satostatný če!:kosloverlelcý stit
uCy svdia činnost
Ji 2'3J{jna 1918 si• jeho členowl..ansazovali na "7.)re7ratu!
ČOV vyzvali vechny čes:r.4 soottovee a tě1ocvi74.AT:e- k pod:7)-0re 1 6e3.:;- -*
slovenské v7i(iy4 po7.11-fr,ad4 Nárai.'.n.rho výbor..10.Pjna 1918 byla pcdcbm4 výzva uverejn7ť,na v den7o'ni• tiSku.

•71.r‚
jna

)-,
D1;m1

dr.J.Guth,

'YC k4mu

4, •

-stv,a C v Ta.:.-sanne . otn6veng činnoS'ti 'ť.:0V.:1:,ervna 919 se nak • •
v•Nskoslovenaký. olyir.pijský vitor
do:sr,Ivadnf ť OV
s.dredn Uznani'imi stancvani. ••..
0 kontinuitě bývalého. OV a 50V nelze nikterak pochybovat, proeio7:11.eměna byla zzela ..v souladu's politickou.sMi5nou,- se yznikem nskosiovenSkel republiky.•Složenf
ZAstalo'podobné jako bylo
složení . ČOV, stal se pouze organizaci s :dredními stanovami 'a s početním členstvem. PHDr.J.St.Guthq-Jarkovský byl.pedsedowaž do roku
1929.,'•kdj se pro pokročilý yěk své funkce yzdalistejt. jako generalní tajemník Josef BBseler-Orovský.•
..
- protože vak to.byl dr.J.Guth, kdo ve svých pamAech-olympilských-.
uvedl rok 1896 jako datum vzniku OV, hiedali jsme důvod, proč priv5'
od roku 1905 začal tvrdit opak tóho,,co'likal v r.1900 a 1903. Za•
hlavni důvod covaFmjeme- politické prfčiny. jfi-v r.1899 a 1900 se
snažily rakouské dl-ady,a-'gakoiiský OV omezit samostatnou děast Uchů
. na OH. S tím, jak rostl mezinirodntpolitioký význam OH, rostl odpor rakouskyďa dradl proti tomuto precedentu "trialismu", lvt.jer ve
sportovní• sfére. Proto ze6f1il• od 2-.1905 nt/ak na 0V. Aby nu mohl
•
dr.J.Guth- lěpe čelit, začal pri,jednAnfoh operovat "starobylost.f" tOli;
kter2 kdyby vznikl v 1%1896, by patl-il zcela ,jasně k•ne.W.arfm OV
/catril k nim.stejftV,rozhodn by byl starf než výbor rakouský, kter177 vznill ročitkem- r.1899.. Je.ovem teiž možné, že- dr.J.Guth•samgnil
snahy o' sal_ožení CV v r.1 896 se skl;tečnýM.vsnikem této organizace.
vzn4's t!0V se vznikem
který 221.1.vz.f V teto dob
_ u
-,
-rnikal a ,jehoz. byl v r.1857 zvolen predsedou.
-tomu ji. jakkoliv, Můžeme a flume za mok vzniku ?!.:Cljr,' a
7.SOV/ Dovs4.ovat rokI C 9 9 , ,orcto':4e teady byl ustaven skuteča2: do r.1 9/o, a
r.1 918'oLnovil
rpivyln
v r 2c19
ortovním dstredím s.olymioskym výbor. Jedno prvenství si vak
CSOV :d:el byl prakticky pr - vním permenentnimnárodnI'M olynDijsf.:ým výbozw- v-abec /to df-,
,kaztje 1 jeho 3m6no:
výf)r•17.,r,
; hry s7777jské C'zťntri-r OV
N,1=_.r ai -,:r1pojovaly "sur Besioatigung der Pariser olym-dischen Spiele" a pod./.
dúvodů *a'faktů seela . jednoznačn;-!, vyplýv4 že
-:Z v•@;e
Yflií !‘esk:::ilovenshý o1yn3ijský v:7bor . je pokračovatels= bývalého
ho olymtijsko výboru: Prcto
- • za dat
uil vzniku naho.nArodního
Olympijského výboru pova"iujeme zcela lokicky r o k . 1 8 9 9 a
nikoliv žz.
".dn jin4 dřívěj ,
' nebo pozděP;f datum!
nesI,C3c,,c
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Um'41-e0, bes.oksalostis vzpomenul •čSOV v Zi,v...ru kvtna devades; výročí svého za1654n?.
Ryt?_řský .561 Valdtejnskiho paláce dn.,.! 31. k v
t. n a 1989
člony
předstaVitele 7.!s :klubu o%mpioniků•
a Klubu fair nlay, z6s-tlIpee nalch. těloyýchovných brOmůi verejného
života a pred;stavitele rta Prahy-i-'abya 'Are. Slavcstnch výstoupenfch.riedsedy i50V J.Poledníka -a .zredsedy.YOV pana J.A.Sanlaranche
•
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et' Irf
, 7 . r0-yms
1.1inutf u ti
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le- nd5::č.----koslov=ne7,
zho s'i
,-ortu Emilu%
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Prgtisk na dosienidi v barv6 dervné existuje • t na
ce1inov4 obilce
,
Současn6 obdr7
s:e1i magi medaillsté z OH 1983 olymniiské od=nsk7
a čestn4 dislomy zgskali siedstavi1e1 4 organivýborl t'if ákcg masóvého sportu, ai.d.qud patronovaných M7 - Velké Xunratickě, voleibalového turnaje v Drev6nic-Ich a ly:'al.ského
.-.
zivoclu Bielowstcsou SZip.
inil.aka ca iť1SOV za rok 1938 byla ud61ena Elavnf redaici t410-,
výchovi
. a motorismu Z,;ST v Praze a Bratislav6 za pl..gnOs k,rozvoji čs
,
olymnionismu. ,
-

ku

Mezi4,6rodng o'ymzijský výbor potvrdil ivé u z
3O'Ira d-e
j8. k v• 6 t n a, 1.:3 99. .

' ..

Zdnliv6 nepoastatný, formilng Akt uzninf existence _SOI/ od r.1899
je dalgfm člinkem rostu-mého procesu hTeding 7,evn6jgfho mfsta ,7 !SCV
v kontextu deskos1ovens7x4ho a meninirodngho sportovnghc a clymrijek4'
,o, l'rrat'ť
Bilance ěinnosti unlynulých 90 let vyzývi k prijeti'novych predsevzetl na poli nosilov-inf olympijského Ildomf u hisi je itr.pulzem k
dalgfmu ;roillubo;iing Činnosti čs.oly=rijského
hnutf a jeho
rodgla
na
_
. .
hnutf menin4rodnfm.
, 1..
. :,, -114.4„
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ihvrt4 zz'isédinf '6.olymPijské akadeMie se segio 31.května

V Kaisersteinskin aici ezi hOsty by1-f. itgstopMV:CYSTV J.Kniežo .
a redit.1
j.-10ahud.
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