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Další ročník soutěže PRIX OLYMPIA, ve které MOV vyhlašuje nejlepší poštovní známku uplynulé
olympiády, je před svým vrcholem. Zvláštni komise MOV ze světové známkové tvorby vybrala třináct
poštovních známek pro užší finale a přizvaní účastníci písemné hlasuji pro tři nejlepší. Výsledky budou
vyhlášeny 2.září při 106.zasedáni MOV v olympijském muzeu v Lausanne. Mel jsem tu čest, hlasovat za
českou republiku a vy máte možnost zkusit si take svůj typ. Pro vaši informáci jsem hlasoval v pořadí 9 13 - 4, tedy Lichtenštein, švýcarsko, USA. Určitě budete mít jiný názor, ostatně podobně legrace jsou vždy
silně subjektivní, ale to se přece musí předpokládat.
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ME V PLEIVEN El SKOCÍCM DO VODY MRSTERS '97 - PRAM
70 LET ZALOŽEN1

EVROPSKÉ
.11AVECKĚ FEDERACE
'N.

LEN

1927-1997
MISTROVSTV1 EVROPY
mArtERs 1997

Česká pošta připomene uspořádáni ME seniorů v plavání a skocích do vody, které
se uskuteční v bazénu v Podolí ve dnech 2.- 7.9.1997. Autorem návrhu je Ladislav
Kuklík, vyryl Miloš Ondráček. Známka byla vydána 27.8.1997 ve výplatní hodnotě
11.- Kč, což odpovídá zřejmě základní sazbě pro letecké dopisy do zámoří o
hmotnosti 10 - 20 g. Tiskové listy o 50 kusech, provedené rotačním ocelotiskem v
kombinaci s dvoubarevným hlubotiskem v barvách čemohnědé, modré a okrové. V
kresbě na FDC skokan do vody, PRI s vyobrazením dvou závodníků. OS zajišťoval
FDC
pro organizátory akce přitisk na CDV s vyobrazením plaveckého stadionu v Podolí a
SR, jehož návrh propagační vložky uvádíme. Přitisk CDV se SR je součástí novinkové služby OS pod
číslem OS 7-97.

ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU
Napsala nám Helena šikolová, dopis si ostatně můžete přečíst sami. Dvě zlatě madile získali nati atleti na
• MS v atletice. My to připomínáme
výplatním otiskem ve strojku
i..4kV:4%d. ar'4•:".4."
OLY;v1PSPORTU, '46;1 byl v
v
'
používání pouzej ediný den, a to
•
telUčer 1:74./ 4
1.9.1997. Samozřejmý je přítisk na
CDV tentókrát s Číslem OS 8 - 97. Z
dalších aktivit OS na tomto poli
připravujeme SR k ME žen v
L V745,1
td-vtc
odbíjené v Brně, připadně.i ve Zlíně
100 LET CESKE ATLETIKY
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konferenci o Sokolu v Praze.

ZLATO Z ATHEN 1997

a nový OVS bude i k mezinárodní

čPcKA NARnnt:0 Aqnr.!Ar.P pRn

YMP!- IRKni I A SPORTOVNÍ Fll ATELII ()LYMPSPORT
si vim dovoluje co nejsrclečnějiyozvat na

33.SETKANÍ SVÝCH CLENŮ,
které se uskuteční v sobotu, 18. října 1997 v klubovně v 1.poschodi hotelu POPRAD v Usti nad Orlicí.
Program je tentokrát uzpůsoben takto:
9.00 - 11.30
filatelistická bursa
12.00- 15.00 jednání OLYMPSPORTU, věnované otázkám organizačním, proběhne slosování
Členské tomboly a věříme, že se nám podaří zajistit zajímavého hosta pro besedu a autogramiádu.
Gestorem cele akce je jako vždy v Usti přítel Andělin Adolf, na jehož adresu:
Na pláni 1285, 562 06, Ostí nad Orlicí,
můžete zasílat požadavky na zajištění případného ubytování, věcně dary pro členskou tombolu a
samozřejmě přihlášky k účastí na setkáni, které budou slosovány v členské tombole, jakož i další
případné dotazy. Pošta vústí bude používat k setkáni buďto SR nebo OVS, připomínající, že uběhlo 25 let
od konáni OH v llilníchově, kde Ludvík Daněk získat zlatou medaili v hodu diskem. Samozřejmý je i
přítisk na CON/. Již nyní se s vámi MI na shledanou v tjstí celé vedení OS i gestor setkáni A.Adolf.
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TEMAFRA MOWN ElkiiVEREC HAD ORE
Celostátní výstava námětové filatelie se uskuteční 13.- 21.9.97 na zámku v Kláštera K viděni budou
• známé i úpině nové exponáty námětové filatelie a určitě stojí zato si tuto podívanou nenechat ujít.
Cesty Páně a grafiků jsou rozličné...
V heIgickérn prictevntrn rnaaA nsfenrh.se uskuteěnik; 8.11.5.97 ME v judo mužů a žen. Belgická pošta k této události
vydala dvě poštovní známky. Na každé je na bílém podkladu
červený čtverec, který zřejmě představuje apasiště tatami, na
je
kterém boje judistů probíhají a nápis judo, jehož písmeno
pak dopiněno o symbol, který se používá v biologii pro označeni
pohlaví. Pro jistotu jenom dodejme, že kříž • je zadán ženám a
šipka mužům. Diplomaticky řečeno je provedeni známek
netradiční, belgičtí filatelisté je hodnotí jako otřesné. Ještě
doplňme, že Českou republiku reprezentovalo šest závodníků,
Michaela Vemerová vybojovala ve váze do 61 kg stříbrnou medaili, col je prozatím největší úspěch judistů
České republiky.
•(podle poznámky Josefa Dobrovského)
- Přitii16)
aó0išhi'cích átelinových obálkách (Ivan Vápenka)
V posledních letech se stalo at módní záležitostí vydávat přítisky na celinových dopisnicfch (CDV) a
celinových obálkách (COB). Ze sběratelského hlediska nic proti tomu, je to zpestření filatelistických sbírek, pokud
ovšem jsou dodržována pevná filatelistická pravidla.
Předně, měly by se pro přítisky používat výhradne celinové dopisnice, vydávané pro obchodní a propagační
využití, tj,bez adresních linek odesilatele v !eve části. Dale, a to je to nejdůležitějšl, přítisky by měly být prováděny
oficielnl technikou v profeslonální tiskámě. Jedná se tedy o hlubotisk, knihtisk, ofset nebo i sitotisk. V žádném případě
nemá být tisk vyhotovený podomácku tv.počItačovou technikou, tj. laserovou tiskárnou nebo xeroxem. Z těchto
důvodů se proto přítisky rozdělují do čtyř kategorií, které již býly oficalně několikrát oznámeny v časopise Filatelie:
kategorie 1:
oficiální tisk, provedený poštovní organizací OZ DOS Postfila pro českou poštu,
kategoric 2:
tisk, provedený poštovní organizací OZ DOS řostriia na základě objednávky jiných subjektů,
profesionální tisk některou z uvedených tiskových technik, který si nechávají tisknout soukromé
kategorie 3:
subjekty k provozním, reklamním nebo propagačním účelům,
kategorie 4:
neoficiální tisk počítačovou technikou soukromých subjektů (převážně jedinců), jako rádoby přítisky,
ke škodě sběratelům nepatří do filatelistických sbfrekl
Naše asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT za dobu svého trvání rovněž vydala řadu
přítisků na CDV a COB, patřících nesporně do kategorie 3, některé i do kategorie 2. Pro identitu takto svých
vydávaných prítisků jsme se rozhodli kažý přítisk označovat vlastni značkou - OS s číslem vydání / rok. Prvně byl takto
označen přitisk k Evropskému poháru v atletice (OS - 5/97), Prftisk k setkáni v Benešově označen z výrobních důvodů
nebyl (Měl by mít značku OS - 6/97) a další již budou označovány pravidelně.
Poznámka redaktora: Filatelistická hodnota soukromých přitisků na celinách je téměř nulová, platí zde rozhodně - do
sbírky ano, protože tam si mohu zařadit, co sám uznám za vhodné, do exponátu pouze tehdy, ma li přitisk obsahově
shodné poštovní razítko! Pritisky bez shodného razítka hodnotu exponátu snižují!

PAŘIZ 1900
Henry BARRELET (Francie)--- Zlatá medaile ve skifu časem 7:35,6.
FM:
Z
MAHRA STATE
1968
Yv.16
MAHRA STATE
Yv. přetisk
1968
CENTRAAFR1CA
1972
Yv. A111

Mi.123 (123/29)
Mi.155 (155/61)
Mi.305 (304/308)

Rudolf BAUER (Maďarsko) - Zlatá medaile v hodu diskem, olympijský rekord výkonem 36,04 m.
FM:
CDV UNGARN
1979
Celinová dopisnice k fil.výstavě Mossonmagyarovar
Charles BENNET Nelká Britanie)-Zlatá medaile v běhu na 1500 m ve světovém rekordu časem 4:06,2.
FM:
Z
CENTRAAFRICA
Yv.875
Mi.1492 (1490/1516)
1993
Lawrence Hugh DOHERTY (Velká Britanie) - Vítěz soutěže jednotlivců v tenise, současně i vítěz čtyřhry
spolu se svým bratrem R.F.Dohertym a držitel bronzové medaile ve smíšené čtyřhře spolu s Američankou
Marion Jonesovou.
51
Mi.971 (965(84)
1990
Yv.956
GAMBlE
Z
FM:

REPUBLIOUt tENTRAFP,ICALNE.

4 VS IVISMOSUMA CIOMOVIA 0,11572 0.94.

Ray EWRY (USA) - Tři zlaté medaile získal tento americký atlet. Ve skoku do výšky z místa výkonem 165
cm překonal světový rekord, v dalších dvou disciplinach, skoku do dálky z místa výkonem 361 cm a
trojskoku z místa výkonem 10,58 m překonal rekordy olympijské.
FM:
Mi.2094 (2093/97)
Z
USA
1990
Yv.1905
M1.3499 (3495/503)
GUYANA
1991
Yv.2542
Ramon FONST (Cuba) - Dvě medaile v šermii knrcipm ka tentc sportcyec, v EtrjtčŽi
a v kategorii amatéři a mistři šermu stříbrnou.
FM:
Z
Mi.1515 (BF 34)
CUBA
1969
Yv.BF 33
Mi.3594 (3593/96)
1992
CUBA
Yv.3229
M1.3495 (3495/503)
Yv.2537
GUYANA
1991
FRANCIE Družstvo kopané získalo stříbrnou medaili za vítěznou Velkou Britanií. členem družstva byl
také Tony Gamier, později známý francouzský architekt.
FM: Z FRANCIE
1973
Yv.1769 Mi.1856
PR1 69 LYON /17-11-1973 / 1869 - TONY BARNIER - 1948 / PREMIER JOUR
'
/'69 LYON GERLAND1CHAMPIONNATS DU MONDE d'ESCRIME 1 .... 11-1ALLE
TONY GARN1ER
Hubert van INNIS (Belgie) Držitel dvou zlatých a jedné stříbrné olympijské medaile v lukostřeleckých
soutěžích. Zlato v ,Au chapeleť na 33 m a „Cordon dore.perche na 33 m a střibro v „Cordon dore na 50m.
Mi.3500 (3495/503)
Yv.2544
1991
FM:
Z
GUYANA
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František JANDA - SUK ("Cechy) - První olympijská medaile pro naši zemi. Měla stříbrnou hodnotu za
výkon 35,25 m v hodu diskem. Její držitel jako první použil rotaci celého těla na základě studia antických
soch.
FM:
Z
ČESKOSLOVENSKO 1965
Yv.1389
Mi.1523 (1522/28)
Alvin KRAENZLEIN (USA) - Čtyři zlaté olympijské medaile získal tento sportovec. Uveďme je postupně:
běh na 60 m za 7,0 sec, 110 m překážek za 15,4 sec, 200 m překážek za 25,4 sec a konečné skok do dálky
výkonem 7,185 m. Všechny čtyři výkony byly současně novými olympijskými rekordy.
FM:
Z
GUYANA
.Mi.3501 (3495/503)
1991
Yv.2543
NĚMECKO - Německá čtyřka s kormidelnikem, kterou tvořila posádka klubu Germania Hamburg získala
zlatou medaili. Tehdy se jely dva závody v této kategorii, tento měl pořadové číslo II. a na třetím místě se
rovněž umístila loď Německa z klubu Ludwigshafener RV, zatímco v závodě L zvítězili Francouzi a
německá posádka z klubu RC Favorite Hammonia Hamburg dojela třetí.
FM:
Z
YEMEN A.R.
1970
Yv.234
Mi.1269 (1269/73)
S.PIDAL (Španělsko) - Zde můžeme pouze konstatovat, le jmenovaný sportovec získal stříbrnou medaili
ve střelbě. Bohužel moje prameny mi neumožňuji zjistit o kterou disciplinu šlo.
Z
ESPAŇA
FM:
1995
Yv.
Mi.3231 (3220/33)
Michel TREAT° (Francie) - Zlatou medaili v maratonu získal M.Theato za výkon 2:59:45,0. Běžela se trať
dIbuhá 40,260 km.
FM:
Z
KOREA NORTH
1978
Yv.150113
Mi.1761 (1760(74)
HAITI
1080
M;.10:3'; 0028;45)
Yv.035
1969
Yv.BF 26
Mi.1869
YEMEN A.R.
1971
Yv.259
Mi.1498 (1498/501)
VELKÁ BRITANIE - Zlatou medaili v turnaji v kopané získalo britské družstvo v sestavě: Jones,
Buckenham, Grosling, Chalk, Burridge, Quash, Turner, Spackman, Nicholas, Zealay a Haslom.
FM:
Z
PARAGUAY
Mi.1951 (1951(59)
1969
Yv.1022
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ZAPIS 232. setkání členů OLYMPSPORTu, které se uskutečhilo 21.* června 1997 v
Benešově
•

_

Setkáni se konalo při příležitosti Národni filatelistické výstavy, která se zde konala ve dnech 20.-22. června v prostoréch.Hotelu Pošta.
Všechny přítomné /26 dle prezenční listiny/ přivítal předseda
společnosti ing. Petrásek. Mezi hosty zasedl i předseda ČOA,
doc. Jiff K8iii.
Ze setkaní se omluvili ing. Z. Slováček /nemoc/, A. Adolf, J.
Farský /rodinné důvody/, J. Svoboda /nemoc/.
N63.1.c..A cval c ocznd-cm: ntr1},144X.e,,;
Xnclró
ré tvorbě - vydáni známky k ME v plavánf a skocích do vody v
srpnu, OS zajisti PR a přítisk na dopisnici

- k ME r odbíjené vydá Česká pošta CDV /podzim/
- známka s námětem lední hokej k ZOH 1998 v Naganu, OS zajisti let, razítko a přítisk
•známka /pravděpodohně .pnvni/ s námětem skiboby k MS, které
se uskutečni v příštím roce ve Špindlerově Mlýně
- konferenci "Sokol a jeho historie" v příštím roce připomene
razítko a přítisk OS .
Radek thisek podal informaci o publikační činnosti OS - připravuji se knihovničky "Fotbalové kluby světa II. dll",."ZAVOD MfRU", "ATLANTA 1996" a "Pozemni hokej''. Příspěvky do
zpravodaje nadále nepřebývají, možno zasílat i krátké zprávičky na adresu redaktora zpravodaje.
Připravuje se vydání II. dílu Monografie "Český •a Československý olympismus ve filatelii",
Bedřich Polák informoval přítomné o stavu hospodařeni OS :
stav k 31.5.1997 ... 1Pa
71.975,20 Kč
KB
8.242,00 Kč
• INTERBANKA
34.117,24 Kč
pokladní hotovost
438,50 Kč .
Revize hospodařeni byla provedena 24. dubna 1997, zápis z ni
je uveden na jiném místě zpravodaje.
Ing Zdeněk Slováček poslal písemnou zprávu, z které vyplynulo, že služby jsou v poslední době prakticky bez problémů .
Dig. Jaroslav Petrések se ve svém dalším vystoupeni zaměřil
na zhodnoceni dčasti členů OS na právě probíhající výstavě.
OS byl na výstavě zastoupen 6 exponáty - třemi v nAmětOvé
třídě, 2 ve třídě literatury a 1 v mimosoutěžní třídě.
Josef Kobera z Velvar získal za svůj nový, přepracovaný exponát "Od Athén po Melbourne" malou pozlacenou medaili, ke
které mu. blahopřejeme !
Stanislay. Kamenický z Prahy za kvalitně tematicky zpracovaný
exponát "Svět fotbalu" obdržel velkou stříbrnou medaili.
Ing. Zdeněk SlovAček z Pardubic za přepracovaný cxpoňdt "Pod
olympijskou vlajkou" dostal stříbrnou medaili. Jury konstatovala, že tento exponát měl nejlepší dvodnf list ze všech exponátů výstavyl
Ve třidě literatury obdržela Monografie "Český a Československý olympismus ve filatelii" stříbrnou medaili a "Zpravodaj.

OLYMPSPORT":medaili bronzovou.

54.

Do mimosoutěžní třídy byl zařazen exponát u Dana a Emil Zátopkovi" Jaroslava Jungmanna z Kladna.
Všem vystavovatelům patří poděkováni za dobrou reprezentaci a
propagaci OLYMPSPORTu.
Setkání dále pokračovalo besedou k 45. výroěi OH v HeIsintéch
1952, ke kterému bylo vlastně zaměřeno. Z historického hledisje zhodnotil doc. Jiří Masi, který spolu s B. Polákem ,a ing.
J. Petrdskem zaznamenali i některé historky, vážící se k těmto OH.
Kagdý'dčastnIk setkání si odnášel domů malou u pozornost" kartičku s přítiskeur a OVS !vyobrazení v minulém čfsle.zpravodaje na str. 28/.
Závěrečným bodem setkáni byla diskuze., db které přispěli svým
vystoupením
Polák !zasílání členských příspěvků, materiálů
OS = návrh
přinést materiály na setkání OS a jejich předání při--EFEria; zřízení muzea Deny a Emila Zátopkových v Kopřivnici při příležitosti jejich 75. narozenin!, I. Bangs z
Nitry /v roce 1998 uplyne 70, let od OH v Amsterdamu možno
dokumentovat zlatou medaili L. Ventury v jezdectví!, doe. M.
Rotport /v Klášterci n. Ohří se uskuteční filatelistická výstava - možná dčast členů OS/ .
Setkání bylo zakončeno výměnou přinesených materiálů a po té
se všichni přítomní odebrali do výstavních prostor na prohlídku výstavy.
000000000000000000000000000000b0000000000000O00000000000000000

Zápis z kontroly Ličetnich zápisů
Dne 24. dubna 1997 byla provedena kontrola účetních dokladů se
zápisy v pokladním deníku OLYMPSPORTu za období leden březen 1997 a s výpiey bankovního účtu vedeného u IPO Č. 4211817.
žádhé závady nebyly zjištěny 1
Stav finančních prostředků na účtě u 1P3 k 11. dubnu 1997 v
částce 53.981,37 Kč souhlasí s uvedeným zůstatkem pokladního deníku OLYMPSPORTu.
Kontrolu provedl člen revizní komise Jaroslav Smetana.
00000mmoc000000ca000cooacc00000coccooaccoocc0000000000000000

1

LOUČNÝ ZBYNtK, Skalička 33, 503 41 Hradec Králové 7 nabizí
sběratelům filet, materiálů k ZOH 1984 v Sarajevu kompletní sadu všech razítek od 4. do 19.2.84 včetně, k
ZOH. Celkem 77 ks, každé jiné. Vše na speciálních pohlednicích k ZOH, na každé pohlednici 2 in. a 1-2 PR /cena minim.
1500 Kč/.
Nebo vymění za sérii Československo Pofis 180-182, přftisk
Olympijský kongres 1925 s dobrými razítky, nejlépe ověřenou.
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1,7,4,4,14

Podruhé v historii ZOH se tyto hry vrace-

jí do Asie, konkrétně do japonského NAGAu Naganské ZOH představuji spojovací
článek s 21. stoletím. Inspiruji se hledáním moudrosti, actou ke kráse a štědrosti přírody, touhou po míru a dobré vůli". Těmito slovy sdělují organizátoři
světu své představy o posledních olympij-

NA.

ských hrách 20. století.
0 pořadateli XVIII. ZOH 1998 se rozhodlo
NAGANO
15. 6ArvnA 19q1- na q7. 74aspdArťf MOV v
1 9 9 8
Birminghemu, kdy ve čtvrtém kole vítězí
Nagano nad americkým Salt Lake City poměrem hlasů 46:42. Dalšími poraženými
městy byly Aosta, Jaca a Ostersund.
Tuto událost můžeme dokumentovat níže vyobrazenými anglickými razítky nebo OVS MOV.
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Nagansk4 prefektura je čtvrtá největší v zni. žije zde 2 mil.
194.000 obyvatel a rozkládá se na 13.585 km v centrálním Japonsku. Japonské Alpy zde dosahují výšky až 3.000 metrů. Na
dzemf prefektury vzkvétá stejně tak dobře elektronika a strojírenský' průmysl, jako pěstování ovoce a zeleniny.
•
Ve vlastním Nagano City, rozkládajícím se v místech, kde již
před 1350 lety stál hrad 2enkoji, .žije 350.000 obyvatel. Od
Tokia je vzdáleno 221 km, ale speciální linka vlaku šinkanzen
zvládne trasu za hodinu a půl. Časový rozdíl mei Naganem a
Prahou činí sedm hodin.
XVIII. Zimní olympijské hry 1998 se uskuteční od 7. do 22. dry,r0 a peNtrycji 14 Atli . IpřallprOč14AA Pa % + -4nnn ni Tnp;n nikA
z asi 60 zemi, kteří budou soutělit v 7 sportovních odvětvich,
col představuje 68 různých soutěží.
V samotném Naganu proběhnou soutěže v rychlobruslení na klasické i krátké dráze,' krasobruslení a ledním hokeji.. Nedaleko
městského průmyslového komplexu sq nachází první krytá rychlo56

bruslařská dráha v Japonsku s okruhem dlouhým 400 metrů. Její střecha při venkovním pohledu připomíná scenérii okolních
hor, ale také viny /=wave/ oceánu, a proto se hala nazývá MWave. Větší ze dvou stadiónů pro lední hokej /kapacita 10
tisíc divákd/ dostal pro změnu jméno Big Hat, vzhledem ke
své nápadné podobě s Velkým kloboukem. Menší stadión /6.000
diváků/ se jmenuje Aqua Wing', protože připomíná křídlo, vznášející se po obloze. Krasobruslaři a rychlobruslaři na
krátké dráze se sejdou v hale White Ring pro 7.350 diváků,
která se tyči 40. metrů nad povrch. Jej-í střecha napodobuje
kapku vody a celá se bile leskne, čímž má symbolizovat krásu a vznešenost krasobruslení.
Dráha pro saně a boby v Izuna Kbgen se jako první na světě
vyznačuje dvěma odlišnými horními sekcemi. Od nI'vede 1,2 km
vysoký most do centra soutěži v 'akrobatickém lyžování.
Soutěže v alpském lyžování proběhnou na dvou místech - technické disciplíny v Siga Kogenu /55 km na východ od Nagana/ v
oblasti Jamamuči, kde se sejdou rovněž snowboardisté. BychNozawa Onen
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lostni disciplíny mají centrum:v Hakubě na Happo One /44 km
západně od Nagana/. Muži a ženy pojedou sjezd na naprosto odlišných tratích.
V Hakubě se chile rozkládá areál pro skoky na lyžích a areál
běhu na lyžích, kde jsou tři okruhy, ha nichž se mohou libovolně kombinovat všechny tratě od 5 do 50 km.
3iatlonistě se z původnIbo místa Hakuby vystěhovali do
Nozawa Onsen /56 km severovýchodně od Nagana/ a konečně curling našel centrum ve vicedčelov4 hale Kazakoši Park Arena v
Karuiawě /1.700 diváků, 90 km od Nagana/.
Stadion pro slavnostní zahájení a zakončeni her v Minami Park
připadne po ZOH naganským baseballistům. Jeho konstrukce znázornuje květinu, rozevírající se k obloze. Hlediště pojme 50
tisíc diváků a produkce slavnostního zahájení byla svěřenaKeitovi Asarimu. Zakončovací ceremoniál bude na tomto stadicinu posledním ve 20. století, Proto v něm hlavni roli sehrají d ěti, symbolizující generaci, které náleží příští století.
Olympijská. vesnice zabere v naganské oblasti Imai plochu 19
hektarů a nabídne ubytoVén-1 třem tisícům lidi v 1032 bytových
jednotkách. Vesnice má mít sedmnáct obytných bloků, její dominantou bude čtrnéctipatrová budova. „Rozdílné výšky jednotlivých staveb budou připomínat hory", vysvětlil hlavni architekt Sadao Vatanabe.
V
Satelitní vesnice vznikne pouze v Karuizawě pro curling.
místním hotelu tu ubytují sportovce a funkcionáře.
žurnalisté budou ubytováni ve dvou novinářských vesnicích Jahagimači a Asahi, které pojmou celkem. 3.500 lid/.
Maskotem Her. je sova - Snowlets - jejiž symbolika je stejná
po celém světě, tedy i v
Japonsku znamená moudrost.
Vé starověkém ikecku sloužila sova bohyni moudrosti Athéně. To, že je zároveň lesním ptákem, zde
představuje příklad sepěti moudrosti a přírody.
Celé kvarteto sněžných sov,
které spatřilo světlo světa 17. září 1993, má podle
Japonců osobitý charakter,
který by měl přispět k radost114 tamosféř.e ZOH.
Dynamicky se pohybující sportovci ve tvaru sněhové vločky tvoří logo XVIII. ZOH. Nad olympijskými kruhy a nápisem Nagano je
květ, jehož šest lístků stylizuje pohyb rychlobruslaře, skokana na lyžfch4 krasobruslařky,
Pohyb, vycházející z centra má zéroven představovat vášeň, která se díky hrám usazuje v
Naganu a také symbolizuje dramatické sportovní zprávy, které
se během Her odtud rozletí do celého světa. Logo bylo schváleno 26. ledna 1993. Vyobrazeno je v avodu tohoto příspěvku.
Piktogramy, které se objevily poprvé 28. března 1994, mají
novou podobu /reprodukce na následující straně!.
Olympijský plamen má být zapálen vj)rosinci letošního roku v
58
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Olympii. Z Olympie bude oheň přenesen letecký do 'Japonska, kde Štafeta postupně proběhne všemi 46
prefekturami země, než navštíví
120 míst v ňagansk4 prefektuře ve
středňím Japonsku.

Na XVIII. ZOIrnaváži od 5.do 14. března 1998 Zimní paralympijskě hry. Očekává se dčast 1.500 sportovců a doprovodu z
30 zemí. Paralympijský program bude tvořen pěti sporty.
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Co se týká úředních poštovních materiálů - zaznamenali jsme
vydání /7. 'mora 1997/ dvou známek s logem a maskotem Her,
které doplňuji dvě razítka 1. dne vydání a FDC /viz R-dopis
na předchozí straně/. Rovněž existuje sešitková dprava známek. Níže je reprodukována vnější a vnitřní strana sešitku.

Ta/

Tfť

-

AGANO
s 3 8

TM
•

R
ť
Y tk4

0%0

GMS31MOC aMOC TON

TIM-19-5
gi5aa

1 rill-kL rani
alf,t91-evP'VfIGTA*20.9:14.T-7/L-AkintiaE41,x-21,
toIR-P6MT,07A-NL.Z.159-tt.:•"Cf
1.••

T.1A1.60A0),1,1:1Vrtit,-.x-,1-11.11,6‘674-1.7A Y- -F.
F7h•---1-Ecri5Ť>71:T.

2 fx

j
7t9itf

,7eitýc;:., 0-z 3.=-A.TAZ7

,Al-1,:ť;)(SNOWLETS):L1,-5W,f1ZIt.(21(SNOWli.
•

14:.5

r Z,b.-1,g 4:!CLET'Sis.712,?0:::.-:ist.:(01VLETS)1

orgavii6d),54--cor.

Za reprodukce filatelistických materiálů děkujeme p. Josephu
M. Lackovi z USA.
Existují také nedřední, soukromé přítisky na japonských celinách.
Radek Jásek
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ČESKÝ OLYMPIJSKÝ PRAPOR
Těchto opatření však nebylo nutno použít, jak hned uvidíme.
Rčissler-Ořovský navštívil totiž hned po příjezdu do Stockholmu, 5.7.1912, rakousko-uherské velvyslanectví a jednal
tam s tajemníkem H. Kolowratem. Hned v dvodu mu ten, že “m6
s sebou český prapor s českým lvem a že prapor ten bude každopádně nesen před českým oddílem při průvodu, na tabuli že
pak připevní s sebou přinesený nápis Boheme, že zná rakouské
zákony, ve kterých nikde nestojí, Ze by se slova Boheme či
Bbhmen nesmělo užívat, ani království Ceské, ani slovo je oz- 60

111-1

načujfcf , že nikým a nikdy nebylo zrušeno. Švédové ani jejich policie se nestarají o to, jak se kdo jmenuje a prapor
si může nést ve Stockholmu každý, jaký chce ..."
Po delší debatě a po poradě Kolowrata s velvyslancem dr. C.T.
Dumbou byl sepsán protokol, v němž byla zakotvena definitivni dohoda. Podle ní měli jít zvlášť jak Rakušané, tak Maaaři
i češi, ikdyž za rakouskými sportovci. V čele českého dtvaru
měla však být nesena přece jen tabulka s nápisem AUTRICHE
TCHtQUES /Rakousko češi! a za dstupek, že bude nesen rakouský /habsburský/ prapor, mohli jít Ceši se stejně velkým praporem s českým lvem. K tomu dal Kblowfat souhlas na základ ě
citovaného už císařského privilegia, povolujícího českému
lympijskému výboru užívat na pečeti, razítku, dopisech a tedy i na praporu zemský znak.
•
A tak česká výprava skutečné k zanajeni olympijských her nastoupila. Dr. Guth-Jarkovský ještě po letech zdůraznil hlavní
zásluhu Rdsslera-Ořovského na tom, le české skupina přes uvedený kompromis šla samostatně a že mohla nést - ikdyž vedle
praporu černožlutdho - český prapor u veselých barev
třeba trochu fantastický". Nástup i pochod České delegace na
olympijském stadionu je zachycen na snímcích, které opět přinesl časopis český sv ět /8, 1912, Č. 46, str. 1/. Na všech
těchto snímcích je olympijský prapor /nesený na čestné pravé
straně!! bua nerozvinutý nebo nezřetelný. Jeho dokonalé vyobrazení je uveřejněno v Československé vlastivědě /str. 1 31 :
Praha 1931/. V popisku k tomuto obrázku je uvedeno, že jde
o olympický'prapor, na který slibovali čs. skauti Při státním převratu, nastupujíce do služeb Národního výboru". Tuto
akci /jde o proslulou fl skautskoupoštu"! organizoval v roce
1918 jako starosta Svazu skautů právě Rbssler-Ořovský a užití olympijského praporu, který se stal praporem skautským, 3
tedy pochopitelné. Už 14.10.1918 byl však 'tento prapor vztyčen v českém jachtklubu /který založil také Rbssler-Ořovský/.
Do dnešních &la se bohužel tato vzácná památka nezachovala shořela v květnových dnech roku 1945 při požáru Staroměstské
radnice, kde byla uložena.
Při dalšIch olympijských hrách už tohoto olympijského praporu nebylo nikdy užito. K VI. OH v Berlíně , jež se měly uskutečnit roku 1916, pro vznik první světové války nedošlo, a
i kdyby se byly konaly, byli by Češi nepochybně pochodovali
✓ rakousko-uherském dtvaru jen jako jedna z jeho skupin a
byli by označeni pouze malým praporkem. Tak to prezentoval
Českému olympijskému výboru už roku 1914 O. Windischgratz.
Konaly se teprve VII. OH v Antverpách roku 1920 /nepodítéme-li tzv.. Pershingovu olympiádu v Paříži 1919/ a těch se dčastnili naši sportovci už jako reprezentanti svobodného státu pod československou vlajkou.
Velkou zásluhu na tom, že češi mohli v době Rakouska-Uherska
na olympijských hrách vystupovat samostatně , měl ovšem i předseda MOV a přítel dr. Gutha-Jarkovského. Pierre de Coubertin,
Generální sekretář čSOV J. Rdssler-OřoVský to vysoce ocenil
při slavnostní večeři pořádané 4.6:1925 na závěr Olympijského
kongresu v Praze, když řekl : “Panu Coubertinovi vděčíme za
to, že jsme mohli na olympiádách kráčet v průvodu národů za
praporem české země".
61
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SPORTOMÍ STŘELBA VE FILATELII
Pokud se jedná o filatelistické materiály s námětem SPORTOVNi STŘELBA,
podařilo se mi do konce r. 1996 zjistit z dostupných katalogů (Michel, Sport-španělský
katalog) existenci 260 ks známek a 21 aršiků. (čísla uváděných známek v textu
jsou dle katalogu Michel). .*
Námět lze rozdělit takto:
1) Olympijské /try (011)
2) Mistrovstvi svčta a Evropy (MS, ME)
3) Ostatní střelecké soutěže
4) Historie (historické zbraně, terče)
5) Jiné
OLYMPIJSKÉ HRY:
Ze známek pořadatelských zemi se jedná o JAPONSKO 1964 - obr. Č. I (Michel Č.
849 + B 71), MEXIKO 1968 (6. 1266 + B 13), SSSR 1980 - obr. Č. 2 (č. 4644),
)12NÍ KOREA 1988 - obr. Č. 6a (č. 1542 + B 538) a ŠPANĚLSKO 1992 (č. 3010).
Existuje řada známek většinou ze sérií vydaných k OH.
• Zajímavé jsou známky připomínající zisk medaili sportovními střelci. Jako příklady
uvádím obr. Č. 3 - BRAZÍLIE 1992 (č. 2452) představuje A. Costu z Brazílie, který
získal na OH 1920 v Antverpách 2. místo v libovolné pistoli 60 ran nástřelem 489 b.,
DOMINIKÁNSKOU REP. 1956 - obr. Č. 4 (Č. 621), kde je připomenut olymp. vítěz
v disciplině libovolná malorážka vleže 60 ran (LM 60) na OH 1956 'v Melbourne G.
Quellette z Kanady, když dosáhl nového svět. rekordu 600 b. (absolutní výkon), náš O.
Hořínek obsadil v této disciplině 4. místo (598 b.). Známka MA15ARSKA 1964 - obr.
Č. 5 (č. 2091) znázorňuje 2 medaile L. Hammerla z Maďarska na OH 1964 v Tokiu LM 60 ran zlato za 597 b. a na 3x40 ran (vleže, vstoje, vkleče) bronz za 1151 b.
Známka RUMUNSKA 1972 - obr. Č. 6 (č. 3064) připomíná stříbro D. Iuga
v libovolné pistoli 60 ran a bronz N. Rotaru v LM 60 na OH 1972v Mnichově.
Dale existuje řada známek většinou ze sérii vydaných k OH.

d. 3

d.2.
d. 5
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Na obr. Č. 7a - 7b je max. karta zaslaná z OH 1988 v Seoulu pistolářkou Yvonou
Ježovou z Hranic (obsadila 18.místo ve sportovní pistoli 30+30 nástřelem 580 b. a 27.
místo ve vzduchové pistoli 40 ran výkonem 372 b.). Na obr. č. 8, Č. 9, Č. 10 je ukázka
střeleckých razítek z OH 1956, OH 1984 a OH 1976.
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Příkladem FDC je ITÁLIE z OH 1960 - obr. Č. 11. K OH 1996 v Atlantě zajistil
Olympsport příležitostné razítko s námětem našeho úspěšného střelce O. Hořínka
(stříbro na OH 1956 v LM 3x40 nástřelem 1172 b.) - obr. č.12.
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MISTROVSTVÍ SVĚTA A EVROPY:

První známkou kMS (1949 Buenos Aires) je ARGENTINA (č. 567) - obř. Č. 13 na.
které je vyobrazen pohár pro vítězné družstvo ve velkorážné terčovnici (VT) - tzv.
Argentinská trofej. V tomto roce vyhrálo Finsko nástřelem 5512 bodů (VT 3x 40 ranvleže, vstoje, vkleče - na 300 m - 4 střelci družstva).
/ pokračováni /
Ladislav Janoušek
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ETT: NEl EISMKIICH,
LEDNÍ HOKEJ

Ohlédnutí za hokejovou sezónou 1996-97 připravil náš člen,

A. Kassowitz, ze Svýcarska.

P.

MS juniorů se uskute čnilo 26.12.96 - 4.1.97
ve švýcarských městech
Ženeva a Morges.

n:73" nizAt

1 me 1

PR, autor příspěvku

připravil kartičky s
přítiskem /viz vpravo/,
ale nakonec z toho sešlo. Prý by to bylo
drahé a navíc není zájem.
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Turnaj Spengler Cup se

konal tradičně mezi Vinocemi a Novým rokem.
Rovněž dvě SR a OVS
byly tradiční, neboť
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du monde de Hockey junior
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na jejich obnovu nejsou peníze.
Švýcarský svaz ledního hokeje použivi nový OVS, v Davosu po114,4
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.-"užívali strojové razítko k výročí otevřeni Muzea zimních sportů.
Letošní MS skupiny A se odehrálo 26.4.-14.5. ve finských. městech Helsinky, Turku a Tampere. Již- 30. ledna vydala Finské
poštovní správa známku- 2,80 FIM, FDC s razítkem 1, dne vydáni.
Známky byly tištěny v arších- o 25 kusech a přišlo se na to, že
jednotlivé známky jsou spojeny vinovkou, pouze u poslední známky v řadě je tato vinovka vynechaná /viz reprodukce/. Jsou tedy známy 2 typy známek., kvůli druhému typu bylo nutno
zakoupit celý arch, aby jím bylo možno ofrankovat.
V samotném průběhu MS /přineslo bronzovou medaili reprezentaci ČR/ byla používána 3 přiležitostné razítka - v Helsinkách
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/používáno 26.4.-14.5./, Turku /26.4.-3.5./ a Tampere /6.-10.
května/. Organizační výbor používal srou obálku a je známa
existence několika různých pohlednic; dvě z nich na následující reprodukci.

K MS skupiny B, které se hrálo v Polsku, není znám žádný oficiální filatelistický materiál.
Středomořské hry se uskutečnily 13.-25. června 1997 v
italském Bari. Italská poštovní správa připomenula tuto sportovní událost vydáním /13.6./ známky o nákladu 3 mil. kusů,
razítkem. 1, dne a FICC.
Každ-ě sportovní odvětví, tvořící program her, bylo námětem
jednotlivých příležitostných razítek.
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Stř'edomořské hry jsou meainetrodni sportovní soutěže zemi v oblasti Středozemnfno moře, poMdané
pod patronátem MOT.
Konaji se pravidelně od
roku 1951.
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FOTBAL

jUVigrik.tg
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1.1.- 9 spar

10/4

Vítězství celku Juventus Turin
ve fotbalové lize - Sérii A ročníku 1996-97, připomenula
již tradičně Italská poštovní
správa vydáním známky /7. června/ v nominální hodnotě .800 ITL
o nákladu 6 mil. kusů. Známku
doprovází FDC s razítkem 1. dne
vydáni.
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Po městech Lens, Montpellier, Saint-Etienne a Toulose, jel budbu v příštím roce hostit na svých stadiónech XVI. fotbalové
MS, pokračovala Francouzská poštovní správa v tomto směru i v
letošním roce., 31. května byla vydána série čtyř známek, představující další města - hostitele : Paříž nabídne známý stadion Park Princů s kapacitou 49.000 míst, Lyon Garland stadión pro 44.000 divák, Marseille MěstSký stadión s kapacitou
60.000 míst a Nantes Stadión de la Beaujoire s 40.000 místy.
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Název města, logo MS a herní momenty dotvářejí námět známek.
Také čtyři razítka
dne vydání našly svůj námět přimo na
fbtbalovém trávníku - brankářovy ruce zachycující míč.
FDC, stejný počet celinových obálek a dopisnic, to vše
-- •
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spolu s dalšími suvenýrovými vydáními Francouzskd pošty doprovází tuto známkovou emisi.
EXPO
LENS
Zaznamenali jsme též používání příS_ FRANCE 98
ležitostných a strojových razítek,
„Q CO..f 0 V .0Ar.
II
vztahujících se k MS 1Q98-, Repro;91Vv7
cTs--dukce vpravo a také na předchozí
LENS
capte •
straně.
V•Iflo 0

not•tri 52
..

Z HISTORIE ME V KOPAN
V! dnešním vydání zpravodaje otvíráme další serél na pokračování, jehož autorem je kdo jiný, než Stanislav Kamenický .
Popisovat vznik, historii a vývoj fotbalu by asi bylo zbytečným nošením dříví do lesa. 0 tomto tématu bylo popsáno již
dost stránek, naposledy např. ve Filatelii Č. 7/94 - ing.. J.
Petrásek : MS 94 - Svátek fotbalu a filatelie, str. 225-228.
V roce 1904, kdy byla založena FIFA, byl poměr členských zemi
Evropa Svět 7:0 /zaklaďateli byly Belgie, Švýcarsko, Holandsko, Dánsko, Švédsko, Španělsko zastupované Realem Madrid a
Německo/. V roce 1934 byl už poměr jen 25:22 pro Evropu. Po'
Válce, v roce 1954 Evropa prohrávala 32:47.
Tento nepoměr začal vzbuzovat obavy. Když
byla v roce 1953 v Paříži na zasedání mimořádného kongresu FIFA legalizována dlouho
mlčky trpěná Jihoamerická fotbalová federace CONMEBOL, otevřela se tak cesta k vytvořeni evropské fotbalové federace. A tak se
ve stejném roce sešli opět v Paříži zástupci dvaceti evropských fotbalových svazů a
vytvořili přípravný výbor, který vedli O.
Barassi /Itálie/ a H. Delaunay /Francie/. V
předvečer MS 1954 se v Basileji sešli 15. června 1954 pod předsednictvím O. Barassiho• zástupci 28 evropských svazů a založili Unii evropských fotbalových svazů - Union of the European
Football Association - UEFA. Jedním ze zakládajicích . členů
25 JAHRE

UEFA'
194-1979

byla ČSR. Prvním velkým dkolem UEFA bylo vytvořeni nové soutěže pro všechny evropské svazy. Ale trvalo
to ještě tři roky, než se dospělo k výsled1955 MONACO 1951
kům. Mezitím se do popředí zájmu dostal nově zrozený Pohár mistrů evropských zemi v
2.00
roce 1955. Na kongresu UEFA v Kolíně n. RInem 27.2.1957 byl předložen projekt pod nézvem Pohár evropských národů. Definitivně
byl schválen 27. ledna 1958. První dva ročniky se hrály pod názvem Pohár národů, později též Pohár H. Delaunaye. Premiérovi
ročník se hrál v roce 1960 ve Fran6ii,a zú70

V r

Son'

Vaše

ta nemovitost

VEŠ8 pozo Kv 0316ki

)17ěITO.

A.T<CD.1 MPLEX KONTAKT
. pal:itnf,.obstaravatQlsKý; informační a obchodní servis Řfčany, tel. / fax 0204/ 4111, 4344. •
•
• ••

:1831,411:11)

• -1.4.

..11,41161"."'".

„a,

•
":" •

•
.,

- t .i ' .
-,

•

;it

:
:•

•

....
..
•
. t, .

Aiť
itri.
—
:-.!::.,......._,..-."1"1,•oratt•P'2,- •

. t •

•

.

•

t."

•

,

32
C

10
./t

r

častnilo se jej 17 zemí. Vítězem se stalo mužstvo SSSR, které
porazilo ve finále Jugoslávii 2:1. Úspěšně skončil start pro
CSR, které obsadila třetí místo. Pořadatelem druhého• ro čníku
bylo Španělsko. O vzrůstajícím zájmu svědčil po čet
Ličastniků. Kvalifikační zápasy se hrály v letech 1962-63, fináloré v roce 1964. Mistrem vropy se stalo španělsko, které ve
finále porazilo SSSR 2:1. Na 3. místě skončilo Madarsko. Mužstvo ČSSR bylo vyřazeno v I, kole NDR 1:2 a 1:1. K těmto ME
v kopené neexistují přímé filatelistické materiály.
Od třetího ro čníku byla soutěž oficiálně přejmenována na
strovstvi Evropy /3.-4.
ročník též Pohár Henriho Delauneye/. Finálové boje ME 1968 se hrá
14.5
ly v Itálii. Kvalifikačních zápasů se v letech I966-68 zdčastnilo
již 31 zemí. Vítězem ME
--,4,
se stala zaslouženě Itá- 7lie, které zvítězila nad Q.4i..i.
Jugoslávii až v opakova- P.4°P4to
:
:Am finále 2:0, když
první zápas skončil 1:1.
Na třetím místě' se umístila Anglie, které v bo41 ČSSR neposji o bronzové medaile porazila SSSR 2:0.
toupila z 1. kvalifikační skupiny, když v rozhodujícím utkáni prohrála 22.11.1967 v Praze v Edenu s Irskem nečekaně 1:2
/1:0/.
Rekordní po čet účastníků se
přihlásil na v pořadí již 4.
AR IONS OF,;_,P0
ME 1972 - 32 týmů. Hrálo se
stejným systémem jako na pinuI4t1 ME. Tentokrát se závěrečné zápasy hrály v Belgii
za účasti SRN, Madarska, Belgie a SSSR. Novým mistrem
Evropy se stela zaslouženě
SRN. Ve finále porazila přesvědčiv ě SSSR 3:0. Na třetím
10 Rls pos-race NAIRN r.11,14x..i.ve St:tít•
místě skončila Belgie a čtvrti 171;
?;CCR 1,y1,1
se vyřazena ve skupině Rumunskein.
ROMA STADIO OLIMPZCO
8 GIUGNO 1.13.•
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