ZPRAVODAJ ČESKÉ NÁRODNÍ ASOCIACE
PRO OLYMPIJSKOU FILATEUI OLYMPSPORT
ROČNÍK XXVII - 2/1995
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PLZEŇ 1295-1995

PLZEŇ
Metropole Westbdhrriéris, im Jahre 1295 voin tšchechisěheň
.Kdnig Wenzel H. gěgrůndet. tieichě .Gěschičhte der •Stadt"
•,kann bel Eiešichtigung yield(•interesšaňter Objěkte im ,histdt:
rischéri Stadtkem verfolgt werden, deřěn Wahrleičhen der
schlankě Ťurm voň der gotisčhen BartholOmáuskirchě Mit
'seiner -1-Idhe váti 102,26 Meter der hčchste Kirchtuřrri in
fičhřnen ist, Eine Ileihe von becleutenden Oebáuden weistl
den Zeitraum des gro6en Aufsčhwungs :der Stadt Urn die:
Wende ,vorn 19. ŽuM 20. Jahrhundert ňách. Oilsen von
heute 1st mit ihren 173 000 Einwohďlem en bedeutendes'
Kultur-, Wirtschafts-, Verkehrt,und Iňdustrieientrum, diet
vor allěm durch 'ErzeugniSse der: Pilsněr Brauerěi und der!
Škoda-Sčhwertnaschinenbauwerke bekannt 1St. In den letzten Jahren findet die Stadt schrittweisé en neues attrakti-1
veres Aussehen mid Will Zu eiňern anziehenden 'Eintritiste
auf dem Wege aut Westeuřopa werden.

t3cacj,=,cac3caccb, ó, cmicnicnc3, cicn.,c3iccaccc3.ccacjcb.c3icb.
.1i2 v roce 1966 skupina nadtencd pod vedenim pand Buška
a Juttýna založila tehdy první československou sekci nAmětove fi-i

latelie OLYMPSPORT,pochópitelně s pdsobnosti Prd celou republiku. V té době na světě existovala snad pouze jedint, óbdobn4 organizace, americká SPI a prakticky současně byl založen německý'
IMOS. Později začaly vznikat podobné organizace i v jiných žemích, většinou však bez vzájemné koordinace.
Teprve v osmdetatých letech se této dlohy ujal díky J.. Samaranchovi Mezinárodní olympijský výbor v Lausanne a v roce 1985
se zde uskutečnila prvni světová přehlídka olympijské filatelie,
výstava OLYMPHILEX'85. Další výstavy tohoto typu se uskutečnily
Postupně v Římě 1987, v Seoulu 1988, ve Varně 1990 a v Barceloně

.1992. V roce

1996 se bude konat další výstava OLYMPHILEX'96
v americké Atlantě. Všechny tyto výstavy se konaly pod patronaci
a ' SR šduhlaSem Mezinárodní filatelistické federace PIP. Olympijští filatelisté z celého světa měli tedy kromě Členství ve vlaStní
národní filatelistické organizaci mo2nost být i členy FIPO, Mezinárodni federace olympijské filatelie, organizované MOV.
ŽnOvu z iniciativy prezidenta MOV, pana J.A.Samaranche, přijal MOV po dohodě s FIP rozhodnuti, ustavit jako jednu ze svých
komisi i komisi pro olympijskou filatelii. Ta již namísto soukromých jednotlivcd Sdružuje jednotlivé Národni asociace pro olympijskou filatelii, ustavené při Národních olympijských výborech
členských zemi. K ustaveni této komise, nazývané opět FPO, došlo
9.rijna .T994 n4 slavnostním shromAžděni v Olympijském muzeu
v Lausanne za přítomnosti zastupcd třiceti Národních asociací pro

olympijskou filatelii.
DLYMPSRORT je jako

Česká národni asociace pro olympijskou

filatelii prostřednictvim svého Č lenství v České olympijske akademii součásti Českého olympijského výboru a zastupuje jej ve Fl-

PO. Pochopitelně i nadále platí, le OLYMPSPORT je námětová společnost, která je, tak jako jiné odborné společnosti, součástí
Svazu Českých filateliStd. členská základna OLYMPSPORTU je tvořena dleny SF české národnosti, zahraniční členové mají pouze statut dlen-host.
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NARODNI FILATELISTICKA VÝSTAVA SE ZAHRANIČN! ['CAST!

PLZEŇ 1295 -- 1995
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DNECH 6.- 8.KVETNA 1995. SLAVNOSTNÍ ZAHAJENi VisTAVY V SOBOTU
6.KVETNA OD 12.00 HODIN.
Výstava bude zakončena v ponděli 8.května v 15.00 hodin.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000:

DER NATIONALE PHILATELISTISCHE AUSSTELLUNG
MIT DER INTERNATIONALE TEILNAHME

PLZEŇ 1295 1995
DERKLEINEM BAAL DES KULTURHAUSES INWEST PILSEN, VON 6.MAI BIS
8.MAI 1995. DIE FESTLICHE ERCIFFNUNG AM SAMSTAG 6.MAI UM 12,00 UHR.
Die Ausstellung wird am Montag 8.Mai 1995 um 15,00 Uhr beendet.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

THE NATIONAL PHILATELIC EXHIBITION
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

PLZEŇ 1295 -- 199"
WHICH WILL TAKE PLACE IN THE HOUSE OF CULTURE INWEST IN PILSEN
FROM MAY 6th TO MAY 8th, 1995. IT WILL BE OFFICIALLY OPENED ON
SATURDAY MAY 6th AT 12:00 0 CLOCK.
The exhibition will be closed on Monday, May 8th, at 15:00 p.m.
74 exhibits from 4 countries will be shown in all competitive
classes including the section of OLYMPSPORT, the exhibits of which
will
compete to qualify for ATLANTA OLYMPHILEX 96 Exhibition.
In the class of philatelic literature 68 titles from 17 countries
will compete. Special meetings will take place in the rooms of the
BRITISH COUNCIL RESOURCE CENTRE, Square of Republic 12, where also
the Philatelic Literature will be on display.

SEE YOU IN PLZEŇ!!
May 6th
May 7th
May 8th

PROGRAMME :
13.00 OLYMPSPORT DAY and AEROPHILATELY DAY
9.30 Informal meeting of philatelic bUlletins editors.
13.00 DAY OF POSTAL HISTORY
9.30 DAY OF THEMATIC PHILATELY
13.00 PALMARES

Special commemorative postMarks and meter cancellations will
be used during the Exhibition with two special registered mail
labels and same imprints on postal stationeries.
Special cover will be with imprint
of the City of Pilsen Liberator, '
GEORGE SMITH PATTON.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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ČASLAVSKA
předsedkyně
Ceskeho olympijského výboru

Na jaře roku 1906 se v Comédie Francaise v Paříži Sešla
z popudu barona Pierre de Coubertina Poradní konference a umění,
literature a sportu, která navrhla Mezinárodnímu olympijskému
výboru, aby zřídil "patero soutěži a sice v oboru arChitektury,
sochařstvi, hudby, malířství a literatury, jichž by se ZOčastnila
dila dosud nevydaná t inspirovaná sportovní ideou. Tyto soutěže
budou nadále tvořit součást slavnosti každé olympiády." Počínaje
hrami V.olympiAdy ve Stockholmu 1912. byly umělecké soutěže
skutečně zařazeny do programu her a s delti přestávkou v něm
setrvaly dodoes, i když v poněkud upravene forměi Jakub Obrovský,
Josef Suk a Jaroslav Křička byli dokonce na OH 1932 v Lat Angeles
a na OH 1936 v •Berlině tak Úspěšní, že získali pro naše barvy
i olyMpilske medaile.
Díky péči předsedy Mezinárodniho olympijského výboru, pana
J.A.Samaranche se v posledních letech obrátila pozornost
sportovního světa i k olympijské filatelii a nedávno při
Mezinárodním olympijském výboru založená komise pro olympijskou
filatelii pod zkratkou FIFO je toho dokladem. Olympijští
filatelisté celého světa se scházeli pravideln6 při letních
olympijských hrách k výstavám OLYMPHILEX, a mne těší, že mohu
konstatovat, že na Adně z těchto výstav nejen nechyběli, ale
take byli velmi ůspešni i naši filatelisté.
Soutěžní třída OLYMPSPORT výstavy PLZEA 95 le kvalifikaci
českých exponátě pro nadcházející výstavu OLYMPHILEX 96 v Atlantě
a mezinárodní třída filatelistické literatury s olympijskou
a sportovní tematikou bude zcela jittě Přehlídkou toho
nejlepštho, co bylo v poslednich několika letech v tomto oboru
vytvořeno.
•Přeji všem dnešním vystavovateldm OsPěch nejen zde, ale
Yěřím, že mnozí z nich budou Ospěšni i 1a rok v Atlanta a budou
se tak Podilet i •oni na dobre repre2eMtaCi naši republiky.

•SEZNAM DRCŮ VĚCNÝCH CEN
Mr,J.A.SAMARANCHE, předseda MOV (Mezinárodní olympijský
výbor) a FIPO (Mezinárodní federace olympijské filatelie),
Věra čASLAVSKA, předsedkyně LOV (český olympijský výbor)
OLYMPSPORT, Česká národni asociace pro olympijskou filatelii,
Marie JUSTÝNOVA, Milevsko, Členka OLYMPSPORTU,
ing Jaroslav PETRASEK, český Brad, člen OLYMPSPORTU.

SEZNAM SPONZORŮ
Andělin ADOLF, Ústí nad Orlicí,
dlen OLYMPSPORTU
ing Lubomír ADOLF, Morašice
fy CAMPANULA s.r.o.,
Jar-emir ELIAŠ, Ústí n.Orlicf
předseda KF
ing Váda KLIČKA, Ústi nad Orlici
generální ředitel REITER ELITEX Usti n.Orlicf,
Pavel KOBER, Praha
člen OLYMPSPORTU
František PROKEš, Praha
čestný dlen OLYMPSPORTU
Mgr.Karel šKARKA, Ústi n.Orlicf
starosta města,

OLYMPSPORT
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stále přijímá nové tleny zájemce o olympijskoU
a sportovní filatelii z celého světa.
Doporučte nás svým partnerům a známým!
4 Čísla zpravodaje a 2 sešity knihovničky ročně
(s obsahovými anotacemi v němčině nebo v angličtině),
novinková služba na sportovně poštovní materiály České,
slovenské, i některých států dalších,
kolováni filatelistických materiálů a členská služba,
poradenská činnost, přednášky, besedy a setkání.

4

Kurriť 1? irui)N,1
Dostat se na výstavu nebude žádný probleM, neboť z hlavniho
•
plzeAskeho nAdrati je to na výstavu "Co by kamenem dohodil" - tedy
ASi 300 m. Zhruba stejně daleko je ta z místa výstavy do místnosti
v objektu centra Britskě rady na náměstí Republiky 12, kde 5ě kOhA
setkání OLYMPSPORTU a kde take jsou vystaveny exponáty ve třídě
literatury. K odloteni zahájeni výstavy na 12.00 opróti pdvadnímu
olnament došlo proto, te dopoledne proběhne hlavni dAtt oslav
otvbbozent Plzně A vítáni syna generála US Army, 0.8.PATTONA.

FILATELISTICKÉ MATERIALY OLYMPSPORTU
Pro národni výstavu PLZEŇ- 95 se soutětnimi třtdami OLYMPSPORT
jsme připravili tři propagační štočky pro vlastni výplatní stroj
Postalia Se zúčtovací poštou Ceský Brod, které připomenou kromě
výstavy •v Plzni i konáni OH Atlanta - 96 a výstavy OLYMPHILEX
a polazapomenutOu skutečnost, že v letošním roce otlavime
70.výročt kOnAni VIII.Olympijskeho kongresu 1925 v Praze. Ke
každému štočku bude zhotoven vždy jeden Přítisk na celině.
Vzhledem k nOvým poštovním sazbám budou vlastně celiny Pomoci
OVS "dofrankovány" na novou výplatní hodnOtu. Př tležitostmi
R nálepka k výstavě OLYMPSPORT 92 v českém Brodě s černě
přetištěným letopočtem, bude do spotřebováni zbytku nákladu se
souhlasem pošty používána na doporučených zásilkách.
První propagačnt vložka do výplatní P9stalie je určena
propagaci výstavy PLZEŇ- 95, výstavy OLYMPHILEX 96 a olympijských
her 19/6 v Atlantě. Námětem přitisku na CDV Vesnička je vodni
slalom v kategorii Cl a olympijský vítěz z Barcelony, Lukáš
Pollert. Poutívána od 15.4.1995.

Druhá , yložka připomíná zahajent výstavy v Plzni, výstavu
OLYMPHILEX 96 a OH v Atlantě. Námět přitisku na •CDV VéShička je
hod oštěpem, Odbornici Možná poznají dalšího barcelonského
medailistu, Jana železného. Použtvano 6.5.1995.
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Třati a posledni vlolka propaguje SetRAni OLYMPSPORTO v Plzni
no výstavě a 70,výrodí konáni VIII.Olympijsktho kongresu v Praze
1925' PouŽitým motivem je faksimile Přetisku znAMek Čs.pošty k
tomuto kongresu a část kostela svBartoloměje v Plzni. Při tisk na
COB vyobrazuje Pierre de Coubertina a dr.Stanislava jiřfho
Guth-Jarkovskěho před Staroměstskou radnici, viz vyobrazeni na
titulni straně. Poutiváno při setkán( OLYMPSPORTU 6.5.1995.

70
LET
ČESKÝ OLYMPIJSKÝ vyBOR

Při této přileŽitosti upozorňujeme, že ČOV v současné době
používá na svém výplatním strojku jinou vložku k propagaci výročí
OlympijSkého kongresu podle naši ukázky.
F:'F.M3C3S:441r1 V-41..5.31r44%erY
Sobota 6.5.
DEN OLYMPSPORTU A DEN AEROFILATELIE
12.00 Slavnostni zahájení
13.00 Setkáni člena OLYMPSPORTU
▪ zprávy člend vedení OS,
•přednáška doc.J.Kossla, Olympijský kongres,
- volby nového vedení OS,
volné návrhy, výměna materiálu.
Neděle 7.5.
9.30 Setkáni redaktora filatelistických časopisa
a zpravodajd
13.00 DEN POgTOVNi HISTORIE
Pondělí 8.5.
9.30 DEN NAMĚTOVÉ FILATELIE, beseda s jury,
14.00 Palmare
15.00 Zakondeni výstavy, demontáž exponáta. 6

01. YMPSPORT OFFER
The OLYMPSPORT (OS), first topical group in Czechoslovakia,
has established in 1966 as one from of oldest topical group in the
world. The members of OS are not only from Czech republic, but the
membership is opened for all person interested in 0$ from other
countries too. OS has about 200 members in this moment and it is
Fin - CIO member as the representative of Czech philatelists.

VDU OAINI Ec 1:31_"%ťriFiBRIJIR-r 1*-1ÉPIE;IR 7- CK3 I
08 publishes four issues of own magazine per a year. Each
number of the magazine has 24 pages with a table of contents in
German or English language. The special monotheme issues are
published twice per year. Other services for OS members are here:
consulting service, ensuring of Czech and Slovak philatelists
materials, auctions of sport And olympic materials, securing of
sport postal cancellations from various countries, free OS lending
library, exchanging of olympic materials, meetings and expert
lectures etc.

WIN NEW FRIENDS, NEW PHILATELIST PARTNERS, NEW FRIENDSHIPS,
eš.'Fv-eězacl .yect.Ar- Ptric):0410ecl.qgeešsl
0000p0000moopemOb000dop00000000dooppoop0000000Opooppoopod00000000
Membership fee is 20.-, DEM or etluivalent per Year !
000Q00000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000

Die OLYMPSPORT (OS) wurde schon im Jahre 1966. Sie veeeinigt
die Sammler des Olympia und SPort-Sammmelnverein der Tschechischen
Republik, sie ost aber auCh den Sammlern aus alien anderen Landern
frei
zuganglich. Die OS' vereinigt heUtzutage beinahe 200
Mitgliedern und Sie ist der off izielle Vertretér der Tschechischen
Republik in der F.I.P.O. bei den 1.0.C.- in Lausanne.
opoOodoopoodo00000000p00000poop000000000poopoopoopopood000poopopoo
nEEPt C3L-Nr7P1F7'E3f="E3FR -Ir
S-aX 44LIMPA nEESC PI I
opoopoop0000ppoopoboop0000pop000poop00000popoidoop000p000p000pp0000

Die OS bietet den Mitgliedern an: jahrlich vier 24-seitigen
Hef ten des OS-Bulletin's, die fur auslandische Mitglieder mit den
Annotierungen in Deutscher bZw.englischer Sprache versehen sind,

jahrlich zwei neUe monotematische Hefte der Reihe "Die Bucherei
der OS", Konsultation und Beratungsdiěnst, 'Einlieferung der
Něuheiten der Tsthechischen bzw. Slowakischen Post auf dem Gebiet
der Sport und Olympia Philatelie, Mitglieder-Rundsendendienst der
philatenstitthen
Materialen, Einlieferung der neuen Sport
Sonderpoststempeln aus eihigen Landern, Moglichkeit der Teilnahme
an den Mitglieder-Dienšt der OS bei Ankauf und Verkauf dee
philatelistischen Materialen unseres Bereiches, AnIeihe der
Fachliteratur aus der Bucherei dar 08, Tausch der uberzahligen
philatelististhen Dubletten, Teilnahme an den Zusamentreffen,
Pachvortragen usw.
old000poo000000d000p0000poopoop0000oop000p000000p000poopod000000poo
1.1APTNER
,1
ERWEBE NEUE FREUNDE 7 NEUE TAUSrHP
7 NEUE FREUNDSCHAFTEN I.

EE FR ir I EF
I) E.1-: P4 EE
1'4 7" X S
000000000000000000000PoOp000poop0000p0000Oop000poP000moom0000nnri
Mitgliederbeitrag fur das jahr kostet 20.-- DEM
Ot000000000000000Q00000p00000000b00000000000000000000000P000000
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SEZNOM ExPt)řifiard
E - TŘÍDA OLYMPSPORT

25 SOPKO František
26 OSUSKÝ Peter
27 SLOVAČEK Zdeněk
28 SLAVÍK Václav
29 PETIZÁSEK Jaroslav
30 JANKOVIČ Vojtěch
31 KURDICS Scindor
32 KAMENICKÝ Stanislav
33 ŠLECHTA Vitězslav
34 SVOBODA Jiff
35 KOBERA Josef

OLYMPIA A JEJ HRY
PRE SLAW ŠPORTU
POD OLYMPIJSKOU VLAJKOU
PANORAMA OLYMPIJSKÉ HISTORIE
TÉLESNA VÝCHOVA A SPORT NA ÚZEMÍ ČSR
CYKUSTIICA
MISTROVSTVf SVĚTA V HÁZENÉ
svtr FOTBALU
FOTBALOVÉ VZPOMÍNÁNÍ
OD PRVOPOČÁTKŮ LYŽOVANÍ PO SOUČASNOST
OD AMIN PO MELBOURNE

EXPONÁTY MLÁDEŽE:
51 FARSKÝ Michal
74 MRAČEK Jan
75 MRAČKOVA Markéta

SVÉTOVi ŠAMPIONÁTY V KOPANÉ
SPORTOVNÍ SLOVNÍK MLADÉHO FILATELISTY
P§EHLIDKY ZDRAVf, KRASY A SÍLY

EXPONÁTY V TRESORU
60 SLOVÁČEK Zdeněk
61 MESTER János
62 SZEKERES Scindor

OLYMPIJSKÉ HNUTÍ
OLYMPIJSKÉ LEY
FOTBAl

LTŘÍDA
LITERATURY

(MEZINÁRODNi)

a) OLYMPSPORT
ITA
L.CALENDA
301
L.CALENDA I ITA
302
R.BABUT / POL
303
F.UCCELLARI / ITA
304
/ CRO
305
G.E.KILLIAN / USA
306
V.FURMAN / UKR
,707
M.MAESTRONE / USA
308

CENTO ANNi DI BASKET IN FILATELIA
Katalog basketbalových materiál ve filatelii
CIFT MAGAZINE - GRUPPO SPORT
Zpravodaj Centro di Filatelia Tematica
SWIMMING SPORT
Kataloc Plaveckých materiáld ve filatelii
MECCANOFILIA SPORTIVA
Sbornik italské asociace sberateld OVS
OLYMPHIL MAGAZINE
Zpravodaj Chorvatske narodnf asociace Pro OF
BASKETBALL PHILATELIC NEWS
Časopis mezinérodni skupiny sbérateld kotfkove
PHILATELY ON OLYMPIC SUOMI
Sbornik finských olympijských materiAld
JOURNAL OF SPORTS PHILATELY MAGAZINE
Zpravodaj US nArodni asociace pro OF

SPQRT U.I.F.O.S. MAGAZINE
PHILA,
M.TECARDI / ITA
Zpravodaj Italské hárodni asociace pro OF
309
TORCH BEARER.SOC MAGAZINE
F.RAPKIN I OBR
Zpravodaj Britské národní asociace'pro OF
310
M.WINTERNHEIMER / D CATALOGUE CALGARY - SEOUL 1988
Katalog pottovnfch materiAld k OH
311
IMOS MAGAZINE
D.GERMANN /D
Zpravodaj Německé národní asociace Pro OF
312
OLYMPIA-PHILATELIE
H.VOLK / D
Katalog aukcí olympijské filatelie
313
J.JUSTÝN CZE
SOKOL AND PHILATELY (1st part)
Katalog sokolských materiáld z území ČSR
514 Lin memoriam)
OLYMPIC toNoRes 1925
J.PETRASEK / CZE
Příručka $ faktografickými Odaji a dokumentací
315 J.JUSTÝN
tématu
BARCELONA.92.
R.JASEK / •CZE
Přehled matériáld španělské potty k OH 1992
316 3.PETRASEK
OLYMPSPORT MAGAZINE
R.JASEK / CZE
Zpravodaj české národní asociace pro OF
317
FOOTBAL WORLDCHAMPIONSHIPS 1930 - 1954
J.FARSKÝ / CZE
Historie MS v kopané 1930-54 ve filatelii
318
CULLA SABATÉ / ESP CRONICA FILATELICA DE ATENAS A BARCELONA
Soubor deseti tlánka
319

CULLA SABATÉ / ESP
520
U.E.F.O. / ESP
321
L.M.YERKES / USA
322
O.DOLIANTIS / ORE
323
J.JUSTÝN / CZE
347
S.KAMENICKÝ / CZE
348
S.KAMENICKÝ CZE
349
G.SAUER / D
349a
OLYMPIA CLUB i D
349b
B.POLAK / CZE
34,PETRASEK
349c
T.LIPPERT / D
349d
K.WARTGEN / D
349e
L.CALENDA / ITA
349f

OLYMPIC STAGE
Publikace s olympijskou tematikou
OLIMPISMO MAGAZINE
Zpravodaj španělské Národní asociace pro OF

TENNIS PHILATELY
Katalog filatelistických materiáló s tenisovou
tematikou
D.VIKELAS, 1st IOC PRESIDENT
Dvoudílná publikace o historii zaloleni
Olympie a prvním předsedovi Kw, D.Vikelasovi
SOKOL AND PHILATELY (2nd part)
Katalog sokolských materiáld za zahraničí
STARS OF THE 'WORLD FOOTBALL
Přehled hrAČČI kopané na filat. materiálech

CZECHOSLOVAK FOOTBALL
Přehled lil. materiáld O čs. kopané
OLYMPIA-LUFTPOST (Tail 1-6)
Šestidílný katalog olympijské letecké Potty
MITTELUNGEN AUS DEM OSPC
Zpravodaj Olympia und Sport Philatelisten Club
Berlin
CZECHOSLOVAK POSTAL CANCELLATIONS WITH SPORT
THEME UP TO 1945
Katalog ručních a strojových propagačních
razítek a OVS se sportovní tematikou
LILLEHAMMER 1994.
Soubor člAnkč k zimnfm Olympijským hrám 1994
XI.OLYMPIADE SEGELN KIEL 1936
Katalog strojových razítek jachtařské části OH
1936 v Kielu
FILATELIA e... SPORT UNIVERSITARIO
Vysokoškolský sport,ve filatelii

STEIŇTE SE čt.Emy

cmyrwsPowra

OLYMPHILEX 96
SVĚTOVA VÝSTAVA OLYMPUSKÝCH
A SPORTOVNÍCH ZNÁMEK
18.7. - 4.8.1996, MERCHANDISE MART
ATLANTA, GEORGIA, U.S.A.
ATLANTA, hostitelské město stolen olympijských her bude při této příležitosti pořadatelem 6.světové výstavy sportovních a olympijských známek OLYMPHILEX. K založeni
těchto výstav a jejkh pravidelnimu pořidání došlo na popud Mezinárodního olympijského výboru a jeho presidents, pana J.A.Samaranche v roce 1985v Lausanne. Postupně nisledoval Řím, Seoul, Varna a Barcelona a v příštím roce se tedy sejde výkvět světově olympijské Mate& v Adana Pořadateli výstavy jsou :
MEZENÁRODNI OLYMPIJSKÝ VÝBOR A JEHO
KOMISE PRO OLYMPIJSKOU FHATE1.11 F.I.P.0,
ORGANIZAČNI VÝBOR OLYMPIJSKÝCH HER
A OLYMPIÁDA CULTURAL V ATLANTĚ ACOG,
MEZINA.RODNI FILATELISTICKÁ FEDERACE F.LP.
AMERICKA.• FILATELISTICKÁ sřoutivosr APS
OLYMPIIILEX 96 se uskuteční ve výstavním komplexu Merchadise Mart, který je situován v saměm centru města a zaujme celkovou plochu vice Del 5000 čtverečních metrů.
Vystaveno bude přes 1100 výstavních rámů, na kterých budou soustředěny ty nejlepší
exponáty světové olympijské a sportovní filatelie. Chybět samozřejmě nebudou ani
.
• naše
nejlepší exponáty, které budou reprezentovat Českou fliateliL

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY NA VÝSTAVU OLYMPHILEX 96
MOŽNO PODÁVAT V TĚCHTO TŘIDACH:
- SOUTĚŽNÍ TŘÍDA olympijských a sportovních exponátů

(nutná kvaiiiikace min. M PZ na národní vista*
- TŘÍDA PROMOTION olympijských a sportovních exponátů
(pro exponáty bez kvalifikace)
- TŘÍDA LITERATURY pro tituly ne starší pěti let

Národní komisař výstavy OLYMPHILEX 96 pro českou republiku:
ING JAROSLAV PETRASEK, POB 13, 282 23, ČESKÝ BROD 1

Jaroslav PETRASEK

OLYMPIJSKÉ HRY 1904 SAINT LOUIS
Prakticky již od toku 1894 se Předpokládalo Že organizátory
olyMpijských her budOu Postupně města v Rocku, Francii a USA;
V eoce 1900 se olympijské hey konaly v Paříži jako součást Světové
výstavy a lit v jejich praběhu se ukázalo, 2e toto fešeni nebyla
z nejšťastnějtich. Bohužel ani dvě další olympiády v letech 1904
a 1908 se podobnému spojení nevyhnuly. Hry III.olympiddy se
uskutečnily V race 1904 v americkém St.Louis. Podivejme se na
některé skutečnosti, které s nimi souvisely.
Pavodně předpokládaným organizAtorem her mělo být prómyslově
Chicago na severu USA a 21.. května 1901 Pei schfti MOV v pařížském.
Automobile-Clubu bylo jako pořadátel jednomyslně schváleno. Těsně
Poté byl zavražděn tehdejší americký president MC Kinley a výkonná
moc se přesunula na Vicepresidenta, kterým nebyl nikdo jiný než
Theodor Rooswelt, který vždy Patřil: k přiznivedm olympijské
myšlenky. Vše se tedy Zdálo být na dóbré cestě, jenže koncem roku
1901 nastaly potíže. V rote 1903 měló St.Louis uspořAdat výstavu
ha počest 100„výročt připojení Louisiany ke Spojeným stAt6M.
Výstavu však bylo nutno přeložit pro jell nepřipravenost na rok
1904 a protože mezi oběma velkoměsty panovala Značná řevnivost,
pořadatelé výstavy V St.Louis žádali i přidělení olympijských her.
Jednáni bylo velmi dlouhé a složité a zakončilo je fakticky až
rozhodnutí presidenta Roosvelta, podle'kterého bylo až na přelomu
roku 1902 a 1903 rozhodnuto o změně pořadatelství A organisace
byla přiřčena St;Louis.
Sám Pierre de Coubertin se na znamení nesouhlasu her
nezúčastnil. EOV hry v St.Lbuis neobeslal, takže jediným našim
účastníkem byl dr.Outh-Jarkovský. Celkem soutěžilo 625 sportovcd,
z toho ovšem 533 ze Spojených státd. Zastoupeno bylo pouze 12
zemi, soutěžilo se v.16 olympijských sportech. Proběhla i řada
disciplin neolympijských, jako ukázkový sport se uskutečnily
soutěže v basketbalu, výhradně za účasti družstev amerických
universit. Konáni her bylo roztaženo do značně dlouhého obdobi v
intervalu 1.7.
23.11.1904, Vlastni výstava však trvala ještě
od 30.4.-, 1.12.1904.
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Přímá filatelistická' 'dokumentace neexistuje, pro doloženi
konání těchto her lze využít" pouze nepřímé doklady, vesměs vydané
k propagaci výstavy 100 let Wpojerif
Luisiany ke SpojenÝm stAtam.
'
\.

Podivejme se tedy, co lze do našich sbirek a exponátů zařadit.
Nejprve serie pěštovnich známek Scott 323 - 327.
32.3.1
324 2
325 3
326 5
327 10

c
c
C

t
c

R.R.Livingston
T. Jefferson
J. Monroe
W.McKinley
mapa USA

a
17,5
15,0
60,0
65,0
115,0

b
2,5
0,9
22,5
14;5
20;0

c
5,0
2,0
45,0
40,0
106,0

d
40,0
60,0
250,0
300,0
450,0

V jednotlivých sloupcich jsou uvedeny ceny dle Scott Special
1991 takto:
a
čistá známka
•
razitkovaná známka'
•
známka na celistvosti
•
celistvost s výstavnim ra2itkem
Existuje rada výstavnich pohlednic, černobilých i barevných,
pro nate exponáty jsou ovšem poulitelne pou2e.Pokud jsou prošlé
poštou a to ještě alespoň se známkou k výstavě, lépe samozřejmě
výstavn(ch razitek a jestliže si skutečně můžeme
s některým
vybirat, potom pokud možno s datem konáni některé zolympijskýcb
soutěži. Razitek existuje celá řada, podivejma se nyni alespoň na
některá podrobněji.

Zakladni údaje lze ziskat v knize 3.Poomara "Postal Markings
v Miami na
Floridě. Autor celkem rozlišuje ne méně než osmnáct různých typd
těchto razitek a to u některých lze jettě rozlišit řadu podtypů.
of United States Expositions", vydané v roce 1/86

Všechny byly použivány výhradně v St.Louis4 Některá z těchto

razitek máme možnost sledovat na našich reprOdukcičh. Bomarova
kniha je mnohem detailnějši než Scott Speciál a rězlitUJe i ceny
razitek Podle jednotlivých typů.

Prvni z nich se objevilo již začátkem roku 1900 (obr.1). Toto
razitko ma oválný tvar a text "WORLD'S FAIR / LOUISIANA PURCHASE
/ 1903". Razitko tedy ještě propaguje úmysl uspořadat výstavu
✓ Původnim terminu a v době, kdy o souvislosti s olympijskými
hrami nebylo ani řeči.
i
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WORLD'S
FAIR
ST.LOUťS
1903

Dalši typ razitka je vyobrazen hned dvakrát (obr.2 4 3).
Návrh proPagadniho štoč ku v toMt0 tvaru byl americkou pOštovni
správou použit vůbec poprvé. Setkáváme se s nim i později Při
dalšich světových výstavách v letéch 1905 a 1909. RatitkOvaCi
:Stroj vyrobila firma International a Podle ni jtoU tato razitka
nazývána. Obě reprOdukCe se liši pouZe rozlišovacimi čislicemi
"2" A"B". Text razitka "WORLD'S / FAIR / ST.LOUIS / 1903" I toto
razitko byló dáno do provozu ještě v době; kdy se předpokládalo,
le výstava bude v rote 110$. Těchto razitek bYlO Poulivano celkem
osm a liti se. právě. již zMiněnÝmi roZlišovacimi dislicemi. 4tnost
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výskytu jednotlivých rozlišovacích Eisel je zhruba stejná. Do
provozu byla tato razítka předána koncem roku 1901, používána byla
údajně do 1.7.1902, ale poslední známé použití je až z 20.7.1902.
Když výstavní výbor došel k závěru, le v roce 1903 není možné
pro nepřipravenost výstavu uskutečnit, Přeložil její konáni na rok
1904. Z toho dóvodu došlo k vylámání letopočtu 1903. První známý
otisk s touto Opravou je znám z 2.7.1902, jednalo se o razítko s
rozlišovacím číslem "1". Upraveno bylo postupně všech osm razítek,
nevi se přesně ke kterému dni které rozlišovací číslo bylo
upraveno. S rozlišovacím číslem "2" je na obr.4 vyobrazené razítko
razítko na obálce
z 14.7.1902 a obr.5 představuje totéž
z 19.3.1903. Někteři odbornici tvrdí, že razítko s rozlišovacím
číslem "7" bylo určeno výhradně pro razítkování dopisnic
a pohlednic, zatímco ostatní čísla se nacházejí zejména na
obálkách, ale ani na dopisnicích a pohledech není jejich výskyt
neznámý.
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Nejčastější výskyt těchto razítek zaznamenáváme samozřejmě v
roce 1904. Na obr.6 až .8 sledujeme jejich ukázky s rozlišovacími
čísly "6", "7", "8".
ši1.7
•

Eso-smarrizi
-

• ^•

-

Ukázka podle obr.9 je opět strojově výstavní razítko
International jako ukázky předchozí. Vyskytuje se pouze
s rozlišovacím číslem "3" a novinkou zde je nově upravené denní
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WORLD'S
FAIR
ST. LOUIS

razítko, u kterého čteme celý název města SAINT LOUIS namísto
zkráceného ST.LOUIS, použitého u razítek předchozich. Jedná se 0
razítko skutečně používané v letech 1902 - 03, ke kterému bylo
nové denní razítko namontováno někdy na začátku roku 1904.
Poslední známý otisk razítka s názvem ST.LOUIS je známý
z 30.12.1903. První doložený otisk s názvem SAINT LOUIS je
evidován z 13.1.1904 a poslední z 2.11.1904. Ještě jednou
zdůrazňuji, že tato Oprava se vyskytuje pouze u razítka
s rozlišovací číslicí "3".
Razítko s rozlišovacím Číslem "2" se v roce 1904 vyskytuje
rovněž s novým denním razítkem, u kterého je název města jako u
razítka původního, tedy ST.LOUIS, ale bez Písmen MO. Toto razítko
se vyskytuje podstatně častěji než ostatní typy a Bomar je
nepovažuje za razítko výstavní, ale za pouze propagační.
Na daltim vyobrazeni (obr.10) je jiný typ strojového

- REGISTERED
SEP 30 1904
1
, EXPOSITION STATION,

ST. LOUIS, MO.
výstavního razítka International. NAzev města v denním razítku je
opět zkrácený na ST.LOUIS a nápis, tvořící součást střednt
vodorovné Čáry znehodnocovací Části razítka je EXPOSITION STATION.
Rozlišovací písmena v levé dolní Usti jsou "C" nebo "0", není
vyloučen možný výskyt i písmen "R" a "T", případně dalších. Jiná
písmena než C .1. 1) však zatím doložena nejsou. Nemáte je doma
náhodou vy?
Ukázka podle obr.11 se týká kruhového ručního výstavního
razítka s velkou Číslicí "1" ve své znehodnocovací Části. Tato
razítka byla použivána ve dvou exemplářích. Častěji se toto
razítko vyskytuje s rozlišovací číslicí "2". Zajímavé je umístěni
letopočtu dole mezi tnehodňocovaci Částí a denním razítkem.

11111.,
ii

404 1%1117

Další reprodukce (obr.12) se týká otisku gumového razítka,
používaného ke znehodnocování doporučených zásilek. Součástí
tohoto razítka je text EXPOSITION STATION, / ST.LOUIS, MO. Jiné,
Podobné razítka, které se vyskytuje o něco častěji, se lišt textem
WORLD'S FAIR STATION. / SAINT LOUIS, MO. Oba typy tohoto razítka
Patří k nejvzácnějštm a Bomar je na celistvosti oceňuje 1500,
resp. 750 $.
Poslednt ukázka (obr.13) s textem EXPOSITION R.P.O.
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ST-LOUIS MO je otisk razitka, použivaného u nAdražniho poštovniho
Ořadu (Railway, Post Office). Ve znehodnocovaci Části jsou umistěna
pismena RMS. I toto razitko se vyskytuje na poštovnich dokladeth
vyjimečně.
• 'Závěrem jistě nebude na škodu připoMenout, že všechny
popisované doklady jsou pouze nepřimou filatelistickou dokumentaci
a chceme li jimi dokladovat konáni OH 1904, neměla by v přislutné
souvislosti na tomtéž listě exponátu chybět i nějaká dokumentace
přimA, tedy známka s vyobrazenim sportovce, který se her zúčastnil
,nebo prOpagujiti druh sportu, ha hrách zařazený.
Jarda Petrasek
000m0000cioopoom00000000000000000000mmood000000000000m0000p0000

Za spolupráci při napsáni tohoto Článku patři dik prAtelam
Vic Manikianovi z USA, Erhardu Nagelovi z Německa, Radkovi
Jáskovi, Zdeňkovi Slovátkovi, Františku Sopkovi a Antoninu
Dvořákovi. Použité jsou rovněž údaje 2 Článku Sherwina Podolského
z SPI a ze zminěné knihy J.Bomara.

AVIACIÓN DEPORTIVA EN ESPAŇA
Juan CAMPEROS

111 FEBRERO ;
1910-1949
59. Arpvtts, Rio

oti: rlimti: tint°,
EN rsr4.144

If cm AD° EN
BARCELONA'
?Olt EL AVIADOR

LUCIEN-MAMET

La aviaciěn deportiva en Espaňa tiene sus Orígenes en el Real Club de
Espaňa, fundado en 1905 en la VHla y Corte'. A esta priřnera entidad en el
decurstr de lot aňos sal° fueron afiadiendo otras, contandó en la actualidad, los
aficionados a los deportes aeťonáuticos, con más de ,una treintena de enticlades
que les permiten realizar sus variadas y arriesgadas disciplinas depóťtivas,
lamentablerneňte ,ninguna de ellas de ambito olímpico.
El &pone aeroniutico nape con los GLOBOS o AEŘOSTATOŠ, ya en las
,primeras décadas del S. XIX -vease trabajo "Correos por Globo en 'Espaňa"-.
Delas pritneras demostraciones děportivas, no nos quedan this que crónicaš y
fotografias pero ningěn document° postal.
Con el S. XX nape la AVIACIÓN MECANiCA, con aparatos mis pesados que
el aire (1903 Herrnanos WRIGT), el primer vuelO con avi6n en spaňátard6sie
6
te aňos, si bién hubo un intent° anterior sin kit°. Los vuelos que se realizaban
en estos priineros aňos del siglo eran pruebas deportivas y en algunOs casoš
ensayoš cientificos reiacionados con la aerodinárnica.
El primer vuelo real que se efeetuó en Espařia lo protagonizó el aviador fran 7
Os LUCIEN MAMET, con un *BLERIOT" XI de 25 HP (MonOplaza), en el Hipodromo de Barcelona o Hip6cIromo de "Can Tunis" -actual zona franca- el día 11
de febrero de 1910, este primer vuelo dur62 minutos, llegando el aparato a una
altura de 60 Metros; cientos de personas ilenaban el HipódrornO y ačogieron
don gran regocijo este ačontecirnientd. El vuelo estuvo organizadó y pattotina.
do pin la *Asociación para la 'Locomoción Aerea"-A.L.A.-, entidad radicada en
la Ciudad condat, pionera de la aviación nacional y base de las futuras entidades aeronautiCas catalanas. De este primer vuelo, no nos qued6 tecuerd0 postal de la ěpoca, pero si que lo tenemos en dos de los aniveršarios, a travěs de
sendas MARCAS de 'Ambit° particular, pero de chtulaciěn real en la fecha de
las CenmemoraciOnes.
' La aidición deptOrtiva, adquirió graii espectačularidad a trail& de ežhibičiones y CarreraS aeremiuticas, Clue en mucks casos terminaban en sonados fracasoši sin quo ell° lograri hacer metla en los locos aViadbres' °MO se les
čánocia.
.
De entre laš muchaš carreras telebradas, deštacarenios IS. Paris-Madrid,
primera de las que se organizarOn entre el extranjer0 y Espaňa, al aňosiguien 4
te de haberše efectuado at primer vuelo °tidal en nuestra naciěn La carrera
aerea Paris- Madrid, se realiz6 en tres ět6pas, entre los dias 21 al 26 de may°
de 1911, estas etapas fueron Paris-Angolana, An9crlena4San Sebastian y Šan

Sebastián -Madrid. Se proclam6 carnpeón absoluto el aviaclor gab JULES
VEDRINES, que fur!) el ánicó que liege) a la capital de Espaňa. La carrera fuě
organizada y patrocinada por el peri6dico *Le Petit Parisien°, colaborando en
PARIS-MADRID
las etapas espařiolas el Real Aero Club de espaňa "RACE" con sede en Madrid.
,s0, ,ANNivEittAIRE •
De esta carr,era, nos quedan solo las MARCAS particulares realizadas al cum,
DE EA 'PREMIERE
COURSE AMENNE
purse e15Ó aniversario de cliche azaňa.
11-ss AdAVI011
Šeguidamente reseňamos lossellos y Matasellos concediclos en homenaje a
•
•
varios PILOTOS DEPORTI VOS ESPAŇOLES, excluyendo de este apartado los
protagonistas de los grandes "RA1S° y VUELOS HISTORICOS, que por su
amplitud coňstituyen trabajos monográficos-, algunos ya realizados y ()trot
pendientes de publicación.
Coincidiendo con la ernisión espaňolas de PlONEottt AVI4p
ROS de la AVIACIÓN en 1980, se řindió un merecido
.‘
o*
homenaje a cuatro pioneřos de nuestra aviación -civil y
0, A
militar, tres de ellos, al margen de sus carreras y traba4.‘
jOš en pro de la aerťindutica, fueron también deslacadot
' 'AVIADORES DEPORTIVOŠ", lambkin 'figuran sus r.
4:
nornbres en elinatasellos especial del Certamen filatěli•
v4or
bt..‘,
c
_
co a ellos dedičadó, Sus notas biográfic-as son las
-7A Dikw
Siguienteš:
N°2596 -10 pesetas- BENITO LOYGORRI PIMENTEL 1886 1963
1 Pionero de la -aViačión Civil y déportive, fuě el número uno de licenciado de •
AViador de•Aeroplanos en Espaňa, ]aport6 importantisimos datos pára el estudic
'de la AerOdinirnica y Aeromecánice. Gan6 infinidad de cómpeticiones aérodepbrtivas nationeš einternacionales.
h° 2597 15 peseta's, ALFONSO DE ORLEANS Y BORBÓN -1886-1966
Segundo titulo de AViadoř de Aeroplanos en espaňa en sus ramaš civily
i
righter. Sus aponačiones en el cempo de la aeroniutica eh general Nett:in muy
, arnpliaš, OrTiO piloto deponivo COntribuy6 a la difusiťin de tan bello deporte,
cibteniendo diversos galardones.
n°2598 -22 pesetas- ALAEDO KINDELAN DUANY - 1879,1962
'
Pilot° de Aerostatos, primer pilot° militar Ešpaňol, introdujó ia tiografia
aerea en Espaňa, con su gran experiencia tolaborě con los ingenieros eeroniutipos načionales pare la perfecciOn de la aviación civil depOrtive y militar
Fué tarnbién mtiy detacada su faceta en la promoci6n de la avlačión deportiva
en el oafs.
No todos los pioneros de hueStra aviación ban sido homenejeados a travěs
delosselloš,,aúnqueatgunosban čontado con matasellos conmemorativosque
nósios recuerdati, asi como su breve bitigraffa.
JUAN 'IGNACIO POMBO REŠOUERA- Piloto—depbrtivii; —
En el ano 19$ řealiza el primer vuelo en avioneta deportiva entreSANTANDeR y MO:IC() D.F. Entre los dies 15 de marzo y 16 de setiembre cubři6
4.01431 "33'53A'4"'itt4,
3160 Km. :el metaselbs, nos muestra su retrato y la avioneta °SANTANDER' .g
lots
! una BŘITISK KLEMN EAGLE 2° de 130 HP,
•

AVIONES DEPORTIVÓS •
.A
DentrO dela gama de construcciOnes aeroniutites, la induStria espaňole ha "
detaredladp varies modelce de avioneš deportivos, dos delOs' Wales han figUt S1 4COSIO
rado en lbs Aerog:rarrias del aňo 1985 (V: 9,ý 10).
sititArrorx..CORN° AERCO
MR Mall

771
Ir311k.: •

••

Peter OSUSKY

PRVÝ RAZ POD ČESKOSLOVENSKOU VLAJKOU
Po "zimnom" ůvode pokrač ovali antverpske hry od polovice augusta 1920 letnou časťou v skutodne olympijskom duchu. Prvý raz zaviala
na hrách zástava s piatimi kruhmi, ulice Antverp boli vyzdobené
v natej redi
transparentmi s heslom "CITIUS, ALTIUS, FORTIUS"
"Rychlejšie, vyššie, silnejšie".
Medzi 2714 tportovcami, ktori o olympijské vavriny na VII.OH od
aprila do septembra bojovali, bolo i 127, ktori zastupovali slobodné
Československo. Známka podia návrhu významného českého grafika
V.H.Brunnera, alegoricky zobrazujuca oslobodenů republiku, trhajelcu
okovy poroby, vyšla v koneenej podobe bez letopočtu a dAtumu 28.X.,
ktorý je na nerealizovanom návrhu vravo: Medaile však viseli, až na
výnimky, pre našich športovcov privysoko. Verké nadeje sme vkladali
do nášho futbalového mužstva, ktore už v Pal-12i na Pershingovej
olympiAde v roku 1919 dokázalo ziskom zlatej medaile, že s nami treba poditať. Ovod vyšiel podia očakávania. Mužstvo zložené z kompletnej Sparty, dopinend pár hrAčmi Slavie a ži2kovskej Viktorky, porazilo JuhoslAviu 7:0. Na druhý deň pokračovalo viťazstvom nad Nórskom
4:0 a v semifinale po rerozhodnom Polčase zmietlo Francůzsko 4:1.
Mali sme ozaj vynikajóce mužstvo. Ako zaujimavosť treba spomenůť, že
v jeho radách hrala i skutočná primadona vtedajtej "Železnej" Sparty, Karel Pešek-KAda, ktorý mal pri odchode futbalového mužstva na
OH už jednu antvwerpsku medailu doma. Pýtate sa aků? No bronzovú,
hokejovú. Bol totiž zároveň čs. reprezentantom v hokeji a v lete sa
do Antverp vrátil pre zlatů?
Vo finále bolo superom mužstva ČSR domáce Belgicko. A tiež staručký pán Lewis, nestor anglických rozhodcov, ktoromu zverili rozhodovanie olympijského finále v požehnanom veku 66 rokov. Problem však
bol predovšetkým v posudzovánt tvrdšej hry na brankára, na ktorů neboli čs.futbalisti pri domAcej interpretAcii pravidiel zvyknuti. Po
odpiskáni jedenAstky, zraneni Kolenatého a vylOčeni Steinera za bežný faul, akých bolo dovtedy v tvrdom stretnuti vela, prehrávajůc 0:2
naše mužstvo po neůspetnom Kádovom proteste odišlo z ihriska. Rozvášneni diváci chceli strhnůť a zhanobiť natu zástavu a tak sa belgický ministerský predseda musel osPravedlniť nášmu.vyslanectvu, no
naše mužstvo bolo diskvalifikované a stratilo istů strieborn0 medailu. KAďa tak pritiel o jedinečnů možnosť ziskat na jedných hrách dve
medaily v róznych športoch.
Olympijskemu filate7
listovi zastala z tých
,31:14
.!!.1r
čias vzácna pohYadnica
s olymp. ručnou
\;`
s
atkou a podpismi futbalistov,
odoslaná
i t!:16,ars:;
(atom Mazalom, ktorý
nám tromi gólmi do si16 410
ete Francúzska prestlitc4A44
rieral cestu do nešt
ťastného finále.
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Vsevalod FURMAN
PHILATELY ON OLYMPIC SUOMI (passage)
When analysing the meter nark
cancellation mentioned above one can
suppose that they were used within February,
1939 to April, 1940.

All the post attribites of the Organizing
Committee described were processed by
means of special meters with cancellation
Marks being of a great value. We know 4
types of the postage meter cancels used. The
first type relates to cancels of franking
machine No. 621 without any text. The
second one relates to cancels witich bear the
text: "XII OLYMPIA 1940" and an image of
Olympic rings beneath. At first. the
Organizing Committee had only one machine
(No. 654) at its disposal. Then with the
intensive correspondence of the ticket
distribution section, this machine was given
to them and the Organizing Committee
started using another machine (No.688).
Later on, there appeared meter mark cancels
of machine No. 680. Unfortunately, the
author failed to find out whom it had
belonged to as well as the meaning of letters
"S" and "P" to the left side and to the right
side of the entwined rings.
The fourth type of cancels gave an
advertising text at some angle in English:
"OLYMPIC GAMES/IN FINLAND/1940".
This feature was duplicated by machine
No.609 and whom it belonged to it is
unknown either.

When going into details of preparation for
holding the Helsinki Olympiad one should
mention two firm covers popularizing the
Olympic Games. These were the covers of
company "KARIIU" mentioned above and
those of steamship company "IlUOLINTAKESKUS". Both the companies were
sponsors of the Olympic Games and they
used the Olympic symbols by right.
Some words more to explain that since we
shall meet these names further on.
Company "KARIM" printed its emblem a
polar bear on skis-on the covers followed by
the text: «Ó.Y. URHEILUTARPEITA/
IIELSINKI,SUOMI" (in Finnish) or
"A.B.SPORTARTIKLAA/IIELSINGFORS,
FINLAND" (in Swedish). In addition, there
were surcharges on the covers under the
protection of the Olympic rings: "Olympialaisvallneiden/hankija"*• or "Leverantor av
Olympiska Sportredskap" (in Swedish).

• Sport-Goods Joint-Stock Co., Suomi.
.• The Olympic supplier of winter sport equipment

4c,LSIA/*/

1214
XII OLYMPIA 1940

219 39
`CS/NCA

suomi
•400
FINLAND

2946
XII OLYMPIA 1940
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Jaroslav PETRASEK

TATRANSKÝ POHAR 1950
Zřejmě ještě dlouho (a je to moc dobře), se budeme setkávat
nejen v našem časopise se jménem mého Předchddce ve vedení
OLYMPSPORTU. Jaroslav Justýn byl člověk ve srovnáni se mnou
podstatně pečlivější, řekl bych al pedant v tom dobrem smyslu
slova. To proto, že ve věcech filatelistických měl naprosto
dokonale utříděný archiv ůdajd, uspořádaný a připravený k tomu,
aby se z noho dalo dobře čerpat mnoitstvi vědomostí a ůdajd. Jemu
patři tedy dík za dnešní článek a dovolte, abych dfk vyjadřil
i paní Marii zato, že tyto významné materiály poskytla pro další
využiti našim tleném. Věřím, Že pokud se na nás shora Jarda diva,
Že nebude mit nic proti tomu, abych to byl pravě iá, kdo bude tyto
materiály pouŽivat pro dobro celé nati společnosti.
Prvním, kdo se zabýval katalogizaci československých
příležitostných razítek s námětovým členěním byl nestor našich
filatelisté pan Václav Nebeský. Jeho šestidílné vydání katalogu
jistě většina sběratelé ma ve svých knihovnách a často jej
použivá. Tak jako v každe práci, která se zabývá určitou tematikou
poprvé, i zde zastalo několik otevřených problémd, nebo chcete 1i,
bílých mist. Jedním z nich v tomto katalogu je pi-Ave problem,
naznačený v nezvu našeho dneěniho článku.
Tatranský pohár byl vlastně 51:. Mezinárodním mistrovstvím
Československa v lyžováni, i když zahraniční účast nebyla velká.
Konal se ve Vysokých Tatrách v období 15.- 26.11.1950.
Československa pošta mu věnovala značnou pozornost. My se nebudeme
zabývat třiznamkovou emisí, vydanou k této soutěŽi 15.11.50. pod
katalogovým číslem 533 - 535 ani testnectikusovou serif celinových
dopisnic cnv 97, ale výhradně poutivanými přiletitostnými razítky.
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K emisi poštovních známek existuje razítko '1,dne vydání
S třemi rozlišovacími písmeny, ktere bylo však používáno take

19

v prat:J*11u soutěže na běžně podaných zásilkách (obr.1). Ruční
příležitostná razttka byla pouŽívána v autopottě na závodišti
s domicilem VYSOKÉ TATRY AUTOPOšTA (obr.7), která byla odlišena
rozlišovacími písmeny "a", "b" a snad i "c", dále na poště šTRBSKÉ
PLESO (obr.3 a 4), na poště TATRANSKÁ LOMNICA (obr.6) a v hotelech
GRAND a MORAVA (obr.5) v TATRANSKÉ LOMNICI. Existuji razítka
používaná k soutěžtm v běhu, sjezdu, slalomu, skocích a štafetách.
Z podkladó, které 'name k dispozici není jisté, zda všechny soutěže
byly propagovány u všech pěti zřízených poštovních přepážek všemi
typy razítek. Stejně tak není jisté, zda všechny typy razítek byly
používány po všechny dny konání mistrovství. Spite je
pravděpodobné, že každý den byla používána pouze razítka
k soutěžím, které toho dne probíhaly. Možné je i to, že v den
zahájeni mistrovství, tedy 15.11. byla používána všechna razítka.
Kromě toho AUTOPOšTA VYSOKÉ TATRY používala ještě ruční kruhové
razítko s rozlišovacím písmenem "B" (obr.2). Některá razítka byla
používána i v jiné než černé barvě.

2
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Tatry—T. inmates
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Pro objasněni uvedených probléma se obracíme na čtenáře s
prosbou o pomoc. V našem přehledu jsou uvedena všechna razítka,
jejichž výskyt je teoreticky možný, nikoliv však prokázaný.
Prokázaná existence je pouze u těch razítek, kde je uveden datum
jejich použitf a to právě v uvedených dnech. Máte li ve své sbírce
razítka používaná v jiných dnech než je uvedeno, nebo dokonce
razítka jejichž použiti zatím není prokázáno, pište na adresu
OLYMPSPORT, P.O.Box 13, 282 23, český Brod
Stačí uvést nape. Razítko čs.6, rozl.pts."a", použití 15.11.50,
barva černá. Za vaši pomoc předem děkujeme, s výsledky vás
seznámíme v některém z příštích čísel Časopisu.
1. TATRANSKA LOMNICA / VYSOKÉ TATRY / TATRANSKÝ POHÁR / LYžIARSKE
MA3STROVSTVA ČSR / a
Lo 23,2.%
L31. 22.11.1950
L15.11.1950
k 1".11.195o
20 Toto razttko bylo používáno pro orAžent FDC i ... pro běžné

použitf u pře0A2ky v•době konAnt soutěže, FOC s razitkem
s roZlišovacim Oitmenem "•c" se vyskytuji Ojediněle.
•
‚
Ť
‘
ď 149/ 247 1-"3
2. VYSOKÉ TATRY•/•13 / AUTOPOšTA / TATRANSKÝ POHÁR
25,17.11.4950

VYSOKÉ TATRY / AUTOPOšTA / BEHY / TATRANSKÝ POHÁR. / LYžIARSKE
23. 20. I I .1950
MAJSTROVSTVA ČSR / a
0
23.11.1950
Zo
4. VYSOKÉ TATRY / AUTOPOšTA / &JAW / TATRANSKÝ 'POHÁR / LYžIARSKE
02- 17.11.1950
MAJSTROVSTVA ČSR / A
7. 24. 11.1950

a

VYSOKÉ TATRY' / AUTOPOšTA / •SKOKY / TATRANSKÝ POHÁR / LY2IARSKE
19.01.11.1950
11k 1950

. MAJSTROVSTVA CSR a •

6. VYSOKÉ .TATRY / AUTOPOŠTA / SLALOM / TATRANSKÝ POHÁR I LYžIARSKE
MPOSTROVSTVA• ěSR / a
4 a.5.11.050
L16. 25.11.1950
7. VYSOKÉ TATRY / AUTOPOšTA / ŠTAFETY
LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR/ a

TATRANSKÝ POHÁR /

CL54_25.11.1950
2WAUTOPOšTA / TATRANSKÝ POHÁR / LYžIARSKE
S. VYSOKÉ TATRY
MAJSTROVSTVA ČSR / a
22.2.1950
V prostoru, kde jin4 razftka tohoto typu maji uvedenou
soutěžni discipiinu mezi dvěma vodorovnými linkami neni

bzz,

prbk41stelně uvedeno nic.
9. šTREISKÉ PLESO / VYSOKÉ TATRY /

LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR
šTREISKÉ PLESO / VYSOKÉ TATRY
LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR

šTRBSKÉ PLESO / VYSOKÉ TATRY
LYžIARSKE MAJSTROVSTVA čSR

BEHY /.TATRANSKÝ POHÁR /
05.11.1950
SjAZD

/ TATRANSKÝ POHÁR /
16.22.11.1950

/ SKOKY / TATRANSKÝ POHÁR /

šTRBSKÉ PLESO / VYSOKÉ TATRY / SLALOM /
LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR

TATRANSKÝ POHÁR /
24. 26.11.1950

3
13.6TRBSKÉ PLESO / VYSOKÉ TATRY
LY2IARSKE MAJSTROVSTVA ČSR

/ ŠTAFETY / TATRANSKÝ POHÁR /

247 15.11.1950
;6501.1001
14.TATRANSKA LOMNICA / VYSOKÉ TATRY / SKALNATÉ PLESU / BEHY /
TATRANSKÝ POHAR I LYžIARSKE MAJSTROVSTVA' čSR

21 Ar
sa.

15.TATRANSK4 LOMNICA
VYSOKO TATRY / SKALNATÉ PLESO I SJAZD /
TATRANSKÝ POHAR / LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR
17. 26.11.1950
16.TATRANSK4 LOMNICA / VYSOKÉ TATRY / SKALNATO PLESO / SKOKY /
TATRANSKÝ POHAR / LYIIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR .
17.TATRANSKA LOMNICA / VYSOKÉ TATRY / SKALNATO PLESO / SLALOM / 410
TATRANSKÝ POHAR / LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR
Ae 26.11.1950
18.TATRANSK4 LOMNICA / VYSOKÉ TATRY / SKALNATÉ PLESO / šTAFETY /
TATŘANSKÝ POHAR / LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR
25,11.1950
19.TATRANSKA LOMNICA / VYSOKO TATRY / BEHY / "GRAND" / TATRANSKÝ
POHAR / LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR
20.TATRANSK4 LOMNICA / VYSOKÉ TATRY / SJAZD / "GRAND" / TATRANSKÝ
POHAR 1 LYŽIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR
12.,11
21.TATRANSKA LOMNICA / VYSOKÉ TATRY / SKOKY / "GRAND" / TATRANSKÝ
POHAR / LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR
22.TATRANSKA LOMNICA / VYSOKO TATRY / SLALOM / "GRAND" / TATRANSKÝ
POHAR / LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR, fialové? 44_ 18,11.1950
23.TATRANSKA LOMNICA / VYSOKÉ TATRY ŠTAFETY /"GRAND" / TATRANSKÝ
POHAR / LYžIARSKE MAJSTROVSTVA CSR, modré?
24.TATRANSKA LOMNICA / VYSOKÉ TATRY / BEHY / "MORAVA" / TATRANSKÝ
POHAR / LYŽIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR
221,A
25.TATRANSKA LOMN1C I VYSOKO TATRY / SIAM / "MORAVA" / TATRANSKÝ
POHAR / LYžIARSKE MAJSTROVSTVA CSR
4. 22.11.1950
26.TATRANSKA LOMNICA / VYSOKÉ TATRY / SKOKY I. "MORAVA" / TATRANSKÝ
POHAR / LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR
21.11.1950
27.TATRANSKA LOMNICA / VYSOKÉ TATRY / SLALOM / "MORAVA" /
TATRANSKÝ POHAR LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR, fial.? 16.11.1950
28.TATRANSKA LOMNICA / VYSOKÉ TATRY / ŠTAFETY / "MORAVA" /
TATRANSKÝ POHAR / LYžIARSKE MAJSTROVSTVA ČSR
115.11.1952

22
Pro úpinost snad mžeme Ještě dopinit, le k Mistrovstvi
existuje pět kusd foto0Ohlednic-, dvě dopisnice bez Vytitěne
znamky a dvě třihranné vighěty.
Podle podkladd z pozdstalasti J.Justýna zpracoval ing PetrAsek.
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János MESTER

Légiposta
az otkarika jegyében
Legutóbb fend cimmel megielent irásomban emlitést tettem
arról, bogy vannak olyan magyar
vonatkozásů lěgiposta levelek is,
amclyek mis országb61 inditott
olinipiai jůratoldcal kapcsolatosak.
A filatelistůk korábban is — hazaiak
ós killfdidiek egýaránt
szánióš
célállomisra adtak fel leveleket
Magyarországról, igy gazdagitva
olimpiai gyújteményiiket.
A nčmet nyelvterilleten .kiadott
katalógusokban, filatelista iro..

az 1936-os Berlini játékokkal kapcsolatos olimpiai légip6stákra is —
eddigi ismereteink szerint — 17
országból adtak fel leveleket.
A kěvetkež6kben néhány olyan
lěgiposta !eyelet mutatok be — a teljesség igénye nélkill
amelyeket
az emlitett gyakorlat szerint adtak
fel Magyarországon továbbitisra,
lafěldról inditott olimpiai járatokra.
1936-ban Berl inben rendezték
a nyári olimpiai jitékokat. Ebb61

az ailcalomból az LZ 129 „HINDENBURG" léghaj6 Nčmetországban olimpiai propaganda
kórútján légipostát is sZállitott. Erre
a jfiratra nfilunk a Budapest 4.sz.
fdposta Ýette St a leveleket és a mityásRildi repill6térdil továbbitottik
Frankfurtba az 1936. aug..I.-i
léghajó inditáshoz. Ott az egyes
levelekre a-h-ig tetjed6 betiljeles
indulási bélyegz6t ttattek, majd a
leveleket ellfittak esetenként vioIakčk és einůberviirčis — szinii bilyegz6vel is. Használtik továbbá a
feketc és a kék szinit fedélzeti bčlyegzčst is. (I. ábra)
1960-ban a Rómában rendezett
nyári jatěkok megnyitásfinak napját
Nyugat-Németországban alkalmi
vitorlázó repillěssel kiiiszčinttitték
postaszállítással egybekótve. Szimos országból črkezett, a járatra
feladott levelekre zóld, piros és
barna szlnů killónbělyegzést iltóttek es kék vagy sirga színü háromszĚigletii 1 DM érteldi vignettat ragasztottak. A leveleket a feladis
helye szerinti hivatal kezelte. (2.
fibra.)
1964-ben a Tokióban rendezett
nyári játékokra dibbek kazLitt Béesból is inditottak olimpiai repülčipostát. A fcladott leveleket a KLM
lěgitirsaság gépe szálIitotta čs 1-2
számváltozatů kézi indulási bé1yegz6t használtak. A nálunk feladott levelek most Es ezt k6vedien
a 72-es hivatalmil lévói légiposta
irányitáson mentek keresztiil. (3.
fibra.)

2.

dalomban „als Zubringer zum Oly.Flug" toldalék szaveggel Ulanbaztetik meg e ieveleket. A Aratokra igy feladott levelek ritkábbak
čs darabszámuktól filgeen tóbb!szčiras értěkilek is.
Az e fajta filatelista tevékenység
nčpszeriisčgčre jellemzó, bogy mar
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Jiff KOTLOVÝ

RUGBY VE DANE

Rok 1930 " Lidově.noviny - píše Ondřej Sekora: "Tak BAŤA. se
chystá zřídit ve Zlíně rugbyový odbor SK BAŤA a zve už ke
spolupráci brněnské vysokoškoláky." Další článek z téhož roku, s
karikaturou ing Janouška: " Ing Janoušek, Propagátor rugby a jeden
z prvních ru9bistd CSR dli právě ve Zlíně, kde založil rugbyový
odbor 2K BATA". Tyto dva články dokazuji, že ve Zlíně v tu dobu
bylo několik nadšencd pro tuto hru. V ústním podáni se skutečně
traduje, že pokyn k zavedeni tohoto tvrdého a chlapského a tudíž
baťovského sportO, dal sám Tomáš Baťa. Skutečnosti však zdstAvA,
le 1.května 1930 zde sehrála pouze družstva brněnské Techniky
a Univérsity propagační utkání.
Proč se již tehdy rugby ve Zlíně neuchytilo,bohužel nevíme. A
tak tedy až v roce 1944 v novinách Náš kraj zkratka Dr.V.K. uvádí:
"Zlinětt rugbisté se v tichosti připravuji na Jarní sezonu." V té
době se trenovalo na stadionu u elektrárny, v zimě v tělocvičně v
Lesni čtvrti. Pod uvedenou zkratkou se skrýval dr.Vladimir Krejči,
který koncem války odešel do Prahy a jeho úlohu převzal Bedřich
Grossmann. Sice se trenovalo, ale utkáni se nehrála. První zápas
se uskutečnil až 24.5.1947 v Brně proti Moravské Slavii. Od této
doby se začala fakticky psát skutečná historie zlínského rugby. Do
dnešního dne zlínský oddíl dodal do reprezentace patnáct dospělých
a dvacet devět mládežnikd a sehrál 228 mezinárodních utkáni.
Nejlepší umístěni v lize bylo třetí místo, ke kterému v současnu
pro krizi v oddíle je bohužel dost daleko:
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OLYMPSPORT dodává: Právě ve zmíněném roce 1944 začínal
v rugbyovém oddíle svoji sportovní dráhu i Jiří KOTLOVÝ, mnoholetý
člen OLYMPSPORTU a není jistě třeba zddvodňovat, proč název jeho
filatelistické sbírky zni "HRY S OVALNÝM MIČEM".
Padesátileté oslavy založeni oddílu proběhly v minulém roce a
připomínají je dvě poštovní razítka. Černé.znehodnocovaci razítko
Postalia bylo používáno v poněkud neobvyklé úpravě 24.května 1994
na poště ZLiN 1 a závěrem roku byl tentýž štoček přemontován do
výplatní Postalie na stejné Poště a oráželo se jim pouze s datem
31.12.1994. Existuje i přftisk na CDV a několik pohlednic*. že za
existenci těchto artefaktd je skryta Postava Jirky Kotlového není
snád třeba dodávat.
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René Christin

PREMIER HER ZIMNI OLYMPIADY
V CHAMONIX
5.června 1921 v Lausanne pověřil Mezinárodni Olympijský výbor
na svém.zasedán t francouzské organizátory her VIII.olympiady
moderní dry i ucpe dáním týdne zimních sportů. Přes protesty
zástupců skandinavských zemi se přáni Pierre de Coubeřtina spinilo

a místem konání této části her se stalo Chamonix.
Zahajovact ceremoniál proběhl 25.1edna 1924 a závěrečný
5.ůnora. 0 16 zlatých oIympijských medaili bojovalo 293 sportovců
ze 16 zemi. Nejůspěšnějšimi zeměmi bylo Norsko (18 medaili) a
Finsko (11 medaili): SOutěže skončily velkým ůspěchem a Olympijský
kongres v Praze 1925 dodatečně schválil se . zpěthou platnostt týden
zimních sportů jako prvni hry zimní olympiády.
Filatelistickou připomínkou celé události je strojové razitko
"flamme" používaně poštovním úřadem v Chamonix cod 12.1ištopadu
1923 do 7.ůnora 1924.

.. 4
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Na přiložené ukázce vidime obálku organizačního výboru s
datem 28.1edna 1924. Tohoto dne se uskutečnily soutěže v
krasobruslení žen, tři utkáni hokejového turnaje a utkáni v
curlingo Francie Svédsko.
Poznámka OLYMPSPORTU s Z Československa odcestovalo do Chamonix 27
sportovců, tři však'pózději nestartovali, soutěžilo se v hokeji,
bobech, krasobruslení, lyžováni a rychlobrusleni. Ukážkove sporty
curling á závod lyžařských hlídek. Čtvrtá mista vybojovala naše
vojenská hlídka a krasobruslař Silva, hokejisté skončili patty
šestý byl sdruženář Adolf. Medaili jsme bohužel nezískali žadnoti.

Gianni GALEOTTI
II.. SVĚTOVÉ. ŽENSKÉ HRY V PRAZE
•
Ve světle skutetnósti, které známe •dnes, se četné skutečnosti
• minulosti jeví jako málo pravděpOdObné, neskutečně. Přesto nebo
právě Prato bychom se měli a ně zajímat a pomáhat jim z temnost

zapomnění.
' Ones již málokdo vi, Že
v historii sportu existovaly také tzv. Světově ženské
hry, které byly organizovány • •'Mezinárodní
federaci
ŽenSkéhip.Sportu (Federation
Spartive Feminine Internationale) ve čtyřletých intervalech v letech 1922 at
, 1934. Později byly jejich
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soutěŽe většinou začleněny
do regulérních evropských
šampionátě, Ženský sport se
postupně •dostával i na
program olympijských her.
.Světové ženské hry se
postupně kOnaly v Paříži
(1922), Gateborgu (1926),
15raze

(1930) a Londýně

(1934). Jejich nejůspědnější fAčastnici byla Polka
Stanisiawa Walasiewiczová,
která tiskala tři vítězství
v Praze (běhy na 60, 100
a 200 m) a daiši, rovněž
v běhu na 60 m, a čtyři rOky později v Londýně. Nei
vice medaili však 'měla na
svém kontě všestranná Kinue
, Hitomiová z Japonska. V le. tech 1926 A 1930.ziskala
, tři zlaté ve skoku do dálky
• a to s rozběhem a z místa,
dále dvě stříbrné (hod diskem a krasOpis!!) a tři
'bronzové (60 m, 100 yardd
.a oštěp).
PO těchto hrách nezbylo příliš

-

Z filatelistického hlediska

mnohO..Známe pouze jediné razítko, používané v Praze v roce 1930, na
naší ukázce je otištěno na pamětním listě organizačního výboru, bez
jehož hlavičky by cizincdm nebylo příliš srozumitelné.
Z italského originálu přeložil člen OS, dr.Olps.
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OLYMPSPORT dodává - Je smutné, Že ani my zřejmě nevima a mnoho vice

a nemdŽeme poskytnout žádně další podrobnosti ani o hrách 1930,
konaných v Praze. VI někdo z čtenářd něco? Nám se podařilo z
reprodukce vyluttit, 2e předsedou organizačního výboru byl ministr
(čeho?) a vyslanec (kde?), Dr.J.Švagrovský, generálním sekretářem
V.Valoušek a sekreteeiAt sídlil na adrese Praha XII, Jugoslávská 27.
Zajímalo by nás zejména v jakých disCiplinAch se soutěžilo a jak
byly uspěšné nate, československé reprezentantky? Pomozte!

Jaroslav PETRASEK

VIGNĚTY PARIS 1900
Vigněty byly v d řivějtith dObAch něčim zcela
• při mnohardzných přiležitosteCh. Z nati
obvyklym
českě provenience je různých vinět inAMÝch celá
řada, ať již z aktivit šokoiských, různých vlasteneckých spolkd nebo organizaci. Náš pOhled tentokrát zaměř me právě na viněty francouzské, vydané ke světové výstavě v Pařiži v roce 1900.
- I
Filatělištická dokumentace Her II.0IYmpiAdy
11900 v Pařiti je velice chudá. Poštóvni známky
'a celiny ádně, přiležitostná, či Strojová razitka jak by smet. Využivat můleme, kromě materiálů
:vydaných později, Pouze nepřimou filatelistickau
dokumentaci, vycházejici z faktu, Že zminěné hry
byly pařádány jako součást S‘.6tově výstavy, která
EFUMUFFCAZZI
v rOce 1900 byla v Pařiži Pořádána. K této výstacatme
vě bylo pouliváno několik razitek frahcouzských
IlmTr5Yrr771-7,"4
47 dokonce jedno razitko americké. Ta však nejsou
Předmětem našeho zkoumáni, Věnujeme se vignětám:
ke světové výstavě 1900 v Pařili. Ještě pediin
bych však rád zdůraznil, že vigněty nejsoil Materiál, kterým lze vylepšit filatelistický expOnAt.
Použit je můžeme pouze v tom připadě, že jsou
součásti delistvostit a to by ještě zminěná celistvost měla být do exponátu zařazena nikoliv Pro
4
'f•tfťilt$11173VA-.14 fakta, vyplývajiči z obsahu vigněty:
běžně tnámé jsou v několika barvách existujici
vigněty podle obr.1, dost často se vytkýtujict jako dopiněk frankatur na pohledech z výstavy odeslaných' Kromě nich však existuji Zřejmě i viněty dalši, již ne
tak známé. Mně se nedAvno podařilo 2iskat pět kusů,
které jsou pro mne novum a s nimi bych vás chtěl seznámit. Na obr. 2 a 3 vidime modré vigněty se shodhou obrazovou Části a s textem : EXPOSITION UNIVERSELLE /
ITALIE / PARIS 1900: V bilé ploše pod obrazovou části
Jsou již dalši nápisy odlitné : '.EREDI PRAZI FU ANDREA
/ CREMONA, resp. FATTORIA DI V01,OGNANO / DEL CV
PROF.CESARE d'ANCONA / 2 MEDAILE d ARGENT() / PER VIN!
E OLIO. Pod Obrazovou části vlevo je uveden stylizovaný
monogram AB A Vpravo nápis DEPOSE.
Dalti dvojice vignět se liši barvou, okrově hnědá
(obr.4) s texty RIVELDIS A FAGNET / ROUBAIX PARIS / PARIS 1900 / MEDAILLĚ d ARGENT / EXPOSITION UNIVERSELLE
'i-eeřvená -(ObrAT- s -fěr:ty CAPne C.A.DUPON / BORDEAUX
/ PARIS 1900 / MEDAILLE de BRONZE / EXPOSITION UNIVER,'BELLE. Vlevo dolt pod obrazovou Části jméno A.BAGUET
a vpravo dole opět DEPOSE. Posledni ukázka (obr.6) je
vigněta v barvě hnědě s texty ĚTETS UNIS / PARIS /
1900 / EXPOSITION UNIV. Vlevo dole je tentokrát nápis
DEPOSE a vpravo dole HP Ědit PARIS.
Ve věttině pripadů se zřejmě jedná o proPagačhi
*vigněty, avizujici zboži a výrobky, oceněné ha světové
výstavě. V tom připadě nemohly být vydány peed výštavou, ale až v Jejim průběhu, nebo dokoňce at p0 04. Vi
někdo O těchto vignětAch
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Yerkes M.LESTER

TENNIS BOOKLETS (passage)
ANIIGOA
BARBUDA
CIECROStOVAKiA
'citcliOstdveele

DENMARK
DENMARK
fRANCE
‚RACE
FRANCE
MACE
GERMANY

1981:

4986
list

1911
4934
1116
1425
1126
1928
IS?

G1811AtTAR '
GREAT BRITAIN
GREAT BRITAIN
GREAT, BRITAIN
GREAT 88110111
GREAT BRITAIN
-GREAT BRITATI
GREAI BRITAIN
GREAT BRITAIN
GREAT BRITAIN
. GREAT BRITAIN

1914
1910
1930
19?
II?
19?
89?
4919
11/1
1114'
11-?-

MEAT BRI1AIN
GREAT BRITAIN

?
85?

GOUT BRIIAIN
411EA1 BRITAIN
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KVALITA I PRO NÁROČNÉ
289 15 Kaunice 333
Tel: 0042 203 95 243
0042 2 860 372
Pax: 0042 203 95 243

U Potty 1
180 00 PRAHA 8
Tél. + Pax: 02/684 52 90
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ptile;!0-.0sIne_gpOt tov!Lp_ggiatkyy_5lóventskel tepublike rok 1994
1C010m.ali

CI Et 1C"'

4101i.ak4=h4# 1SonderVtembel SPORT spec .tal i:a#pellaticns)
01/94 BRATISLAVA 21
-9. 2.1994
02/94 BRATISLAVA 1
12. 2.1994
1 03/94 ORATI$LAVA 1
27.'2.1994
!04/44 SPIŠSKA NOVA VES A
18: 3.1994

05/94 BRATISLAVA 1
20- 4.1994
06/94 MOJMfROVCE
22. 5.1994
07/94 BRATISLAVA 1
15. 6,1944

oa/94 BRATISLAVA 1

Odiet tiovenskel olvmPilskel výpravy ha
.
/farba: M
Prvá !least SOV na 20H Li1lehammer'94

2OH

6,aiesto slovenských hokejistou na ZOH
Lillehatitmer'14
Malstrovstvá Sveta sentorov v hokeji
SkuPina

rutba1004 stretnutte SlovenskoChorvattko
180.výrodie prvýCh- dostihov v UhOrsku
1919=i.6s4K Bratislava4K Slovan BRATISLAVA
1994. -Nalster a vitaZ Slovenského pohára VO
futbale* 94
100 rokov od zalotenia NOV u Patin

23- 6.1994
09,94 TRNAVA 1.
23. 6,1994
10/94 BRATISLAVA 1
26, 6.1994

Kalokagatia 94-Jozef Herda OH Berlin 1936

11/94 BRATISLAVA 1
9. 8.1994
12/94 KEŽMAROK 1
20. 8.1994

UEFA predkolo.futbalové stretnutie AŠK INTER
SLOVNAFT BRATISLAVA-MYLLYKOSKI Helsinky

13/94 BRATISLAVA 1
23, 8.1994
14/94 BRATISLAVA 1
7. 9.1994

UEFA predkolo.futbalově stretnutie ŠK SLOVAN
BRATISLAVA.ŮPORTADOVN
Putbalové stretnutie SLOVENSKO-FRANCliZSKO
kvalifikácia EURO '96

15 /94 TRNAVA 1
•/. 9.1994
16/94 BRATISLAVA 1
13. 9.1994

UK Lihkomotiva Trnava-t.malster Slovenska

1 17/04 KOŠICE 1
02.10.1994
_
.
18/94 BRATISLAVA 1
18.10.1994
19/94 BRATISLAVA 5
22.10.1994
20/94 ŠTROSKt

t2.10.1994

Akademické malstrovstvá sveta v hAdZanel
finále

lien

Prof.A.GROS2. humanista a hdrolezec

v hddzanel
Futbalově Strětnutie ŠK SLOVAN BRATISLAVA-KODAŇ t /Avoid UEFA

.64,Medzinárodný maratón mieru 1924-,1994
Futbalové stretnutie Šk SLOVAN BRATISLAVA=BORUSSIA DORTMUND; 2.kbl0 UEFA
Kandidát SvetověhO pdhára luniorov v šerme.
Memorlál F. De Martinehqa
10 hallePšich olymptonikov Slovenska

30
Poznámka:
poutitie inei farby net 6iernel le konkrětrie uvedeně (N-modrá)

,4,1C)4
th Alk1AieltR

liCAS1

smA44,4'-'1.

At.

z

•.:*
'd

e41;,

4

3

GCtO 2

A

0

4
.
0

i-

1:6:4' SLONI t".4
,4)4+T
44e4 V•IPO"

.41
%
.1.:1
0
....

0

‚
0

.t.
4
.

5
N

=1"jg............
ZZJI
C4
4P4
"g
a
/1 I "
31r4 NOY ''• 4

aa
2. 1
41'131.k')

g9•
"'LAVA

',TA
34lb_
_ .
, 94st.UP144

,
.

0
ttos.ix
.,470.2vV‘ss &NO Pok4:1„
%
..

•k4)

a.
-

r-

c
4a4°•CHOV't

3 T4
...N. UEFA $),.
PREOKOLO
k
1 & I 994 0,
41 II
•sCaissi
I •
•
Sl a
.6.46warr• • ..socanar
kEZMAROK
311399.6

V C.
V
AŤ%6%. 4'4?

i;.4
4

/AIM

T.7S.
UEFA
PREDKOLO
1..4 21 3. 1994
ŠK •
* SLOVAN
9:„.

FC

e
0V:A le 4.
2

z
t•

tie'
t 44ur1S1.0•4
in t.
-A . P-

0.•
-

iť4.

Sx
st.0vAN

434;

Fc
3`)

•

klůoit•VAVA
461106
"142Ami

a 1r

a'OkAv *„. o

voR A to

4'o

.4 APION,

3.‘•
74

di

C
%* 1924 Li 1994 *
1,
I
**

4-0ŠIO *.%

•

Heiko Volk
Olimpia-Philatelie
Postfach 3441 Erbacher Str.49 0-6120 Michelttadt
Wet. Zeman),

66061-4899

POŘÁDÁNÍ SPECIAL FILATEUSTICKÝCH AUKCÍ

MY JSME ŠPIČKA,

SPECIALISTÉ
PRO SBĚRATELE

OLYMPIAD
_
V NAŠEM OBCHODĚ NALEZNETE VICE NEŽ 25 000 POLOŽEK
OD ATHĚN 1896 PO BARCELONU 1992
ZNÁMKY, ARŠLKY, TISKOVĚ
- LISTY
OBÁI.ICY PRVNÍHO DNE
RAZhirA
CELINY
PODPISY
OBRAZOVĚ DOPLSNICE
Heiko Volk
Olympia-PhHatelie

POHLEDNICE A FOTÓPOILLEDY
VSTUPENKY
KNIHY A PROGRAMY
VIGNĚTY
FO'rOGRAFIE
OLYMPIJSKÉ NÁLEPKY

• AnautS VělSauf • Beritiřni

Sperialversartetsérvite
in Art Welt

Erbacher Strafli
0.6120 Michelstadt
Besečhe nach VefeinbanIng
Tel. 06061-4899

OLYM MOE
um,
FUSSBALL

Brielmarkeň. tbdeics. Kleiribogen.fOCS.
•Xf assik bis hebie,
, nzsačbert, Programme, Photos.
SoNemierbei. FreiSiembei. Ca
•

Postkařten. Vignettes. Autogramme, Eintrmsicatten..Biicive.
Ativeckn.dei
ť, sowie bmiere Besoridegbeiteh
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OSOBNOSTI ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SPORTU
OLYMPSPORT ve svých stanovách slibuje tleném mimo jiné
zajišťovat i nezbytně podklady pro budování tematických sbírek. S
tim je samozřejmě potíž, protoŽe zkompletované podklady, kýmsi
kdysi kdesi připravené, prostě neexistuji. Podobně jako snad
Palacký před časem tvrdil, le "... kdyby nebylo Rakouska, museli
bychom si jej vymyslet...", nezbývá ani nám postupovat jinak.
Jinými slovy, péči několika nadtencil se snažíme objevovat
a odhalovat taje na Poli, které je nám blízké. A protože jsme
PřeSvěddeni, že vice lidi vice vi, dovolte tento příspěvek.
Autorský kolektiv OLYMPSPORTU zahájil práce na antologii
českých a slovenských, a budeme raději říkat československých,
sportovcd a funkcionařd, kteří proslavili v minulosti nate
společné barvy na poli sportovním a oni sami, nebo jejich 4sPěchY
byly zaznamenány prostřednictvím filatelistických artefaktd. Tedy
poštovních známek, celin a všech druhd poštovních razítek
a kašetů. Buďme i zde detailisty, tedy ručních příležitostných
razítek, strojových propagačních razítek i otiskě výplatních
strojě. Děvod, který mě přivedl k sepsáni tohoto příspěvku, je
vlastně obsažen v závěru předchozího odstavce.
Tato výstava shromatdila výkvět exponátě naší námětové
filatelie a nejinak tomu je jistě se slolenim jejich navŠtěvnikil.
Tedy lidí, zabývajících se filatelií, at jilt námětovou nebo
teritoriální, poštovně historickou, Či jinou. Pokud k nim patříte
i vy, potom pravě yam je určen tento přispěvek. Obracíme se na
vas totiž s prosbou o pomoc při zjišťováni podkladě, potřebných
pro sestaveni zmíněného díla. Ve svých sbirkach měžete mit takové
materiály, a kterých nevíme a které by bylo vhodné do nati
publikace zahrnout. Prosíme tedy, dejte nám o nich vědět. Vaše
zprávy očekáváme na adrese:
OLYMPSPORT, Radek JAsek, Havlíčkova 271, 28121, Červené Pečky
Zajímají nás upozorněni na poštovní známky i všechny druhy
dalších artefaktd s uvedenou problematikou a předem za vaši pomoc
děkujeme. Pro upřesnění nati představy alespoti malá ukázka
dl.r-aa čA s
* 3.5.1942 - Praha, sportovní
gymnastka a držitelka deseti
olympijských medaili:
1964 Tokio
zlato osmiboj, přeskok a kladina
stříbro - družstva
1968 Mexico - zlato osmiboj, přeskok, bradla a prostná
- stříbro - drulstva a kladina
Podle celkovéhO počtu získaných olympijských medaili
nejúspěšnějši sportovkyně československa, čtyřnásobná mistryně
světa 1962 a 1966, jedenactinasobna mistryně Evropy 1959, 1965
a 1967, mnohonásobná mistryně československa. V roce 1968
vyhlášena jako nejlepší sportovkyně světa, čty řikrát nejlepší
sportovkyně Československa. Pro své politické postoje v roce 1968
byla později dlouhodobě persekuovana.
V roce 1990 se vrací 00 veřejného povědomí jako poradkyně
presidenta Václava Havla pro otázky tělovýchovy a sportu, od roku
1991 předsedkyni ČSOV, od roku 1993 předsedkyní českého
olympijského výboru (00V).
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FILATELISTICKY MATERIAL

PotOvní známky.
dat.yyd.
30.4.1968
•16.6.1978
7.7.1969
1972
•
1972
1972

ČESKOSLOVENSKO
KLDR
MAURITANIE
RAS AL KHAIMA
SHARjAH
UMM AL QIUAIN

čs.kat.
SP 1671
Mi 1773
Mi 374

hOdnota
30h . .
20 Ch
150
4 Riyals
60 Dh
5 Riyals

Celiny.
Ke 25.setkánt člend namětové společnosti OLYMPSPORT, který
se konal 20.11.1993 v Olomouci na počest 25.výroči konáni OH 1968
v Mexicu, byly opatfeny v té době jegtě platně dvě československé
celiny (dopisnice Aip a obálka Havel) a již vydaná prvni celinová
dopisnice české republiky shodným petiskem v barvách zelsná,
21utozelená, který obsahoval propagaci spohsora
Červená a
setkánf, olomoucké firmy UNITOP a text: " 20.11,1993 / 25, /
SETKANÍ / OLYMPSPORT / HRY XIX.OLYMPIADY 1968 MEXIKO "!
PřitiOtěnY jsou olympijské kruhy A památky starého indiánského
Uměni.
ČESKOSLOVENSKO
čESKA REPUBLIKA
ČESKOSLOVENSKO

CDV
CDV
COB

19.10.92
3.8.93
1991

Mi P 254
Mi P 1
Mi U 87

2 Kds
2 Kč
1 Kčs

Strojová propagační razítka.
CESKA REPUBLIKA - 772 00 OLOMOUC 2 - MEXIC0'68 / 25 LET / VERA /
čASLAVSKA / SETKANÍ OLYMPSPORŤ - obr.Věry
Čáslavské, známé p0u2iti 20.11.1993.
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UNiTOP, spol.

r. O.

MEXICO '68
..

25. LET
Kol'eluisků 9. 772 00 Olomouc
YEPLO PRO VŠ DO

may • . ČASLAVSKA W.4:e

20. 11. 1993

sitstNOLYMPSPOM: i
—J

25.

re- 1/777.(Pe4e7 -

SETKÁNI

.n.tpx /.1

OLfMPSPORT
011-1/r9"
JIM X X. OLYMPI DY 19C8 tvir.x1K0

Otisky výplatních strojd.
čESKA REPUBLIKA - 772 00 OLOMOUC 2 - dtto text i vyobrazeni jako
u strojového razítka, znďmé pouititi 19.- 20.11.

000c;I:

*41EXIC0:6 8

ts.us

UNITOP. spol. u r. O.
Koielufika 9 7/200 Olomouc

P•ft:

čAsLAvsloi

MO PRO *VAS DOMOV
Wcs,)

20. 11. 1923

4-tkill-ťet,014 xf.{

25. .

detzsEQ6"

SETKÁNI

OLYMPSPORT .
MWMXMMOWW1961mt0a

Assiommmommorsmaimmisisimilliaimmli

PODPORUJTE svůj OLYMPSPORT
SUPPORT YOUR OLYPIPSPORT

.35

r- j IN1 1;) 1 ak

* 22.1.1951 - Bratislava,
krasobruslae, olympijský vitěz v
sbutě2i mU26 na zimnich olympijských hrách 1972 v Sapporu, osmý
na ZOH 1962 v Grenoblu a dvaadvacátý na ZOH 1964 v InntbruCku.
Trojnásobný mistr Svéta v letech 1971 - 73 a-pětinásobný mistr
Evropy.v letech 1969 - 73. Akademický mistr světa v rocs 1970 a

devitinásobný mistr CeškoslOvenska.
FILATELISTICKÝ MATERIAL
PoétOvnf Znamký.
AJMAN
kiMM AL OIWAIN

dat.vyd.
1972
1972

čs.kat,

hodnota
S RiYals
5 RiyalS

MTN

SAPPORQ 72 ,

O. lifORA

E3FĚ ZN144r1 C3r3I3C3FRINIÝ01-1 Čh-AP41.<0
OLYMPIJSKÉ HRY SAINT LOUIS 1904 - J.PETRASEK
AVIACION DEPORTIVA EN ESPAŇA J.CAMPDERROS
PRVÝ RAZ POD ČESKOSLOVENSKOU vLAaKou P.OSUSKÝ
PHILATELY ON OLYMPIC SUOMI - V.FURMAN
TATRANSKÝ POHAR 1950 - J.PETRASEK
LÉGIPOSTA AZ OTKARIKA JEGYÉBEN J.MESTER
RUGBY VE ZLÍNĚ - J.KOTLOVÝ
PREMIER HER ZIMNÍ OLYMPIADY V CHAMONIX - R.CHRISTIN
III.SVĚTOVÉ ŽENSKÉ HRY V PRAZE - G.GALEOTTI
VIGNÉTY PARIS 1.900 - J.PETRASEK
TENNIS BOOKLETS - Y.M.LESTER
POLEŽITOSTNÉ POŠTOVÉ PEČIATKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 1994
OSOBNOSTI ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SPORTU
C3C3C3C3C3C3C3Ca C3 C3 C3 ca C3 C3 C3 C3 C3caca C3 C3 ca C3 C3cacacacacaca C3 C3
OLYMPSPORT
je zpravodaj Ceske národni asociace
pro olympijskou a sportovnf filatelii.
Pfedsoda
ing. J.PETRASEK, POB 13, 282 23, český Brod
Mistopfedseda
F.SOPKO, švermova 3, 083 01, Sabina,
/
Redaktor
R.JASEK, Havličkova 271, 281 21, červené Pečky
Jednatel
ing Z.SLOVACE-K, Resslova 2257, 530 02, Pardubice
Pokiadnfti,
B.POLAK, POB 47, 150 00, Praha 5
P.ONDRAšKA, Znievska 3, 851 06, Bratislava
oc000p000000000000000poomp0000000000000000000000000000av000000000

Podáváni novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice
č.j. PP/1 - 3671/92 ze dne 12.11.1992
cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacata

kaučuk
man

POL YSTYRENY
Houževnaté Zpěnovatelné
ABS kopolymer

KAUČUK, a.s.
278 52 Kralupy n. Vlt.
tel.: 0205 71 1111
fax: 0205 23 566

Aplikace::.štáyébn
potravinářský, hračkářský
grumyšl-i!Olýáloýd... téchnika,
elektronika

kvmovit.zwome44.6t4Mmlismot
ni surovin
)fleumatik, kabelů, transp

MINE HMOTY

... •
•
Ekologická paliva pruzne dodávky
Kvalita výrobků
BA 91 Speciál, BA 95 Natural,
BA 96 Super, 'Motorová nafta,
JEA I letecký petrolej, topná
plyny a oleje

KAPALNÉ KAUČUKY
Nová technologie - originální
know-how
Materiály, které již prokázaly své kvality ve
stavebnictví, slévárenství, při výrobě barev,
laků a tmelů či v elektrotechnice. Další
možnosti jejich využití čekají i na Vaše nápady.

Zavedený „Quality Management System" odpovídající požadavkům normy ISO 9002
obdržel certifikát firmy Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. a je, v souladu se zájmy
zákazníků, nepřetržitě monitorován

