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ZPRAVODAJ ESKÉ
Č
ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNI FILATEUI

V rámci kulturní části letošních olympijských her v Sydney, se uskutečni, ve dnech 15. — 28. záři,
Mezinárodní výstava olympijských známek, minci a ostatních předmětů - OLYMPHILEX 2000, pod záštitou
MOV. Českou sportovní filatelii budou reprezentovat sběratelé Petrasek (3x), Slováček, Kamenický (2x),
Svoboda, Slavík, Vápenka (2x), Dvořák, Kobera, Janoušek a Jasek — členové Olympsportu a rovněž lix
naše asociace. Dale členové SČF Horák a Mračková. Mládežníky budou zastupovat Rýdl, Paneš, Mráček a
Bystrov.
Celkem tedy 11 dospělých vystavovatelů, 4 mládežníci a 6 vystavovatelů ve třídě literatury. Všem
přejeme mnoho zdaru a to nejvyšší ohodnocení!!
Francouzská pošta vydala 11.záři t.r. aršik k výstavě OLYMPHILEX 2000 s 10 známkami ve dvou
sportovních námětech (na první je cyklista, šermíři a běžec, na druhé sprinterka, judisté a skokanka do
vody).

1VeistaršC&n naši asociace OLDIPSPORT
Jsou skutečnosti, které v dnešní uspěchané době opomíjíme, pozapomínáme, máváme rukou, že je
ještě jaksi čas a přesto by bylo vhodné tempo zpomalit a některé události životního běhu si připomenout.
Jsou důležité, jako ostatní naše konáni. Mnohdy se zabereme do svých problémů a zapomínáme na své
kamarády, či přátele.
Jaksi stranou našeho společenského dění, bez jakýchkoli náznaků, překročil devadesátku svého
života člen naší asociace Olympsportu Frantitek PROKEŠ. Ano přátelé, v naší společnosti máme
mezi sebou nejstaršího člena asociace, který se v dubnu tohoto roku, v piné svěžesti a mladistvém elánu,
dožil neuvěřitelných 94 let!
Navštívil jsem ho v jeho bydlišti a strávili jsme spolu příjemnou hodinku, za asistence jeho milé a
laskavé manželky. Dozvěděl jsem se, že před rokem měl nemilou dopravní nehodu, kdy jej porazilo auto a
nehoda poznamenala jeho nohu, kdy se mu zda „piná železa tali než ta druhá. Jeho životní dobra nálada
a smysl pro humor mu však zůstal. Živě se zajímá a vše co souvisí s filatelií, pročítá odborné časopisy i
novinové články a srovnává minulost s přítomnosti a ani na náš Olympsport nezapomíná.
Je vděčný za každý zájem o něj a asi by bylo vhodné udržovat s tímto naším nestorem občasný
písemný styk. To platí nejen o našem výboru, ale je to i výzva všem našim čienům.Věřím, že mohu za násza všechny členy Olympsportu, projevit Frantovi touto cestou upřímné přání hodně a hodně zdraví a
rodinné pohody s cílem, že stovka se .blíží, vydrž s humorem!!
Béďa P.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku
gratulujeme našim členům k významným livotním jubileím
2. července

k 60 tinám

Václavu Divišovi z Prahy

1. srpna

k 65 tinám

Jaroslavu Glončákovi z Valtic

k 60 tinám
k 55 tinám
k 60 tinám

Jaroslavu Moravcovi z Prahy
Pavlu Novotnému z Pelhřimova
Pietru Santangelovi z Padovy (ITA)

2. září
22. záři
26. září

INTERNET, e-mail a OLYMPSPORT
Počítačový pokrok doskákal až k nám a ovlivňuje i činnost ve filatelii. Již tea stojí za to zveřejnit
adresy všech členů, případně intemetové adresy na web stránky spřátelených asociací. Nejprve se tedy
podíváme na e-mailové adresy:

olvmpsPort@iol.cz
domzo13Oct.anet.cz

Černík

Dobrovský

OLYMPSPORT

Petrasek

Petr

svt@SvtbMO.CZ

Kočí

Lacko

joelacko@vahoo.com

Kajaba

Babut

rbabutakape.gov,b1
Rotport
Vápenka
porkna(aiol.cz
kleinaomail.digitel2002.hu

Prkna
Klein

icemik@volny.cz
olympsport@iol.cz
kociasiotradind.cz
laco.kaiabae.séznam.cz
rotoortavse.cz
pav.vapenkaaseznam.cz

I tvoji e-mailovou adresu zveřejníme v dalších zpravodajích. Vlastní stránky na intemetu mají zatím členové
německého IMOSU, amerického SPI a francouzského AFC0Su.
NOS (Německo)

www.imos-online.de
Zde přítel T.Lippert pravidelně zveřejňuje i recenze našeho OLYMPSPORTU!

SPI (USA)
AFCOS (Francie)

www.oeocities.com/Collosseurn/Track/6279
www.ifrance.com/afcos
Dale najdete adresy na ČOV a do Australie. Příjemné brouzdání!

Český olymp.výbor
OLYMPHILEX
OH SYDNEY

www.olymoic.cz
www.oiymohilex2000.com.au
www.olymoics.com
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Podzimní 39.setkint OLYMPSPORTU
uskutečni se v Praze v sobotu 4.Iistopadu 2000, v budově sekretariátu Českého střeleckého
svazu, který právě oslavuje 10 let svého trvání (viz str.33). ČSS se nachází v Praze 7 — Holešovicích,
v ulici U Pergamentky 3. (Příjezd metrem C na st.Nádraži Holešovice a odtud tramvaji 6.12 nebo č.14 jednu
stanici směr Ortenovo náměstí.) Zasedání Olýmpsportu proběhne od 9,00 hodin v zasedací místnosti čSS
ve H.patfe.

Anketa o nejkrásnější razítko roku 1999
V loňském čísle 3(103) našeho zpravodaje jsme chtěli připravit akci k vyhodnocení sportovního
razítka v anketě časopisu Poštovní kurýr. Po onemocnění redaktora však k těto akci nedošlo, presto se tři
sportovní razítka umístila v první desítce. Zvítězilo razítko Vánoční potty (13.-24.pnosince) z Božího daru,
které získalo 92 hlasů (z celkově počtu 541 hlasů!). Na 6., 7. a 10. místě se umístila poštovní razítka 100 let
ČOV z 16.1cvětna (19 hlasů), Den Sydney (J.Skobla) z 17.května (16 hlasů) a 125 let Velké Pardubické
z 10.fíjna (12 hlasů). Všech 16 hlasů pro J.Skoblu zajistil náš redaktor (s celou rodinou a pfáteli) a je jen
škoda, le se nepodařilo dotáhnout naší akci za nejkrásnější (sportovní) razítko do konce a získat tak
pěknou pamětní obálku s vítězným otiskem razítka. Snad někdy příště... Letos anketa pokračuje již
VIII.ročnikem (k tipu nutno přiložit originálni kupon z časopisu).

Volíme nejkrásnější čs.sportovní známku 20.století
minulém Čísle jsme vyhlásili anketu o nejkrásnější sportovní známku vydanou na Cizerrif bývalého
Československa (tj. 1918-2000). Ph vyhlášení jsme apelovali na všechny členy Olympsportu, aby dokázali
svou členskou aktivitu a své tipy zaslali opravdu všichni. Do dnešního dne (31.8.) došly do redakce tipy od
23 členů H, tj cca 14% z celkového počtu všech členů raší asociace. Opravdu už nevíme, jakým způsobem
zvýšit zájem o činnost Olympsportu, když ani zajímavý suvenýr, který obdrží každý účastník, nezabere!!!
Anketa potrvá al do konce letošního roku a tak zbývající členové mají stale možnost zaslat své tipy na
adresu redakce.

Členské příspěvky zahraničních členů
Od nynějška budou zahraniční členové (mimo členů ze Slovenska) provádět platbu členských
příspěvků OLYMPSPORTU na adresu
JARO oder RENATE CESTR, von Vimeburg str.7, 65 343 ELTVILLE, GERMANY
Podmínka: Zpětné potvrzení o převzetí členského příspěvku obdrží jen ti odesilatelé, kteří si zašlou řádně
vyfrankovanou obálku se svojí nadepsanou adresou.

1INZERCE
Koupím nebo vyměním:
a) Celistvost s -R- nálepkou Všesokolského sletu v roce 1920.
b) Celistvost se strojovým razítkem z Mezinárodního olympijského kongresu, konaného v květnu 1925
v Praze.
c) Celistvost s ručním PR ke III.Masarykovým hrám v roce 1934.
Bedřich Polák, Svrkyně č.47, 252 64 p.Velké Přílepy

ZMÉNY VE CLENSKE ZÁKLADNÉ-noví členové
RpmLo•i 7-2 mrw
HRUB SEK
VANMEK

Iva
JIN

417, Kmochava 1
418, Jiriskova 1280

:77900 OLOMOUC
: 36222 NEJDEK

Nové členy vítáme a přejeme jim mnoho filatelistických úspěchů.
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cyklistika
OH zimni letni

Sportovní filatelistické materialy mimo Olympsport
Podařilo se nám zajistit, mimo aktivitu Olympsportu, celinové dopisnice s přítisky (typ .B Postfila),
za nate členské ceny. Již přihlášení abonenti si mohou přiobjednat, ostatní 'zájemci objednat na adrese
našeho distributora : Bedřich Polák, P.O.Box 47, 150 21 Praha 5. Dosud máme zajištěné CDV s SR(v
závorce) :
1) ME 2000 zahájení 10.6. Praha 1 (J,Bican)
2) Finale ME 2000 - přítisk Francie mistrem Evropy (jen na čistých a ražených CDV) 2.7.2000 Praha 1
(K,Petek-Kácia)
3) 70.1et Masarykova okruhu — 18.8. Brno (P.Šťastný, viz str.47)
4) Kvalifikace MS 2002— první utkání doma 7.10, Praha 1 (A.Kvatňák)
5) MS v nohejbale — listopad Prostějov (dosud v jednání)
FINALE

awn

actoo
H!sTOME

HSTOE

ČESKtHO

oi Law

CESKEHO FOTBAtlf

Petti ausic

ZAírá -

tad

Letošní filatelistické aktivity našeho OLYMPSPORTu jsme zahájili přítisky na CDV (0S-1/00,
05-2/00 a 05-3/00), o kterých jsme psali v minulém čísle zpravodaje. Ve vydávání přítisků na CDV (C),
spolu s propagačními štočky ve strojových razítkách naši tradiční potty v Praze 6 jsme pokračovali pa
vitězství našich hokejistů na MS v Petrohradě (viz str.44 0S-4/00) a pote jsme zajistili leteckou zásilku
CDV
(0S-5/00) k odletu
našich fotbalistů na ME 2000
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,
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poštou a rovněž tyto CDV
jsme
nechali
orazit
příležitostným
ručním
razítkem, používaným na
poště Praha 617.
Ve spolupráci s Českým střeleckým svazem jsme
připravili OVS k ME juniorů ve
střelbě v PiZni (viz str.33 : OS6/00). kdy přítisk vytiskla
Postfila (B).
Nyní chystáme k odletu 'Ceske reprezentace na
OH do Sydney opět tradiční
CDV s přítiskem a SR
(š.Hilgertovai : 0S-7/00) a
k zahájení her 15.9. pak SR
s J.Kůrkou (0S-8/00).

Queen Victoria Building

Sydney 1230 NSW

AUSTRAL I E

ZAHÁJENÍ
. CH .2000

SYDNEY

11.4,12m:
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Co zařadíme do našich sbírek ze Sydney?
Filatelistický program zahájila australská pošta již 22.7.1996, kdy vydala k těmto hrám známku se
stejným námětem jako pošta USA. 22.3.1999 spatřila světlo světa známka k přenosu olympijského ohně ze
řecké Olympie. Její námět je shodný se známkou hodnoty 7,5 d ze serie roku 1956. Jedna se tedy i o motiv
známky na známce. Emblém her 2000 byl použit pro vydaní ze 14.9.1999. Stylizovaný bumerang zde
znázorňuje běžícího sportovce. 20.6.2000 byly vydány dvě známky s motivy dvou nejznámějších staveb
Sydney, budovy opery, která tvoří dominantu celého města a mostu Harbour bridge, přezdívaného "ramínko
na šaty", který nedaleko tuto dominantu opery doplňuje. Nejo6ekávanějši vydání bude zřejmě soutisk deseti
známek s náměty jednotlivých sportů, vydaný v desetiblocich s ozdobnými okraji v aršikové úpravě, který se
objeví 27.8.2000. Všechny známky jsou v nominální hodnotě 45c a autoři vybrali vodní polo, pozemní hokej,
plavání, basketbal, cyklistiku, jezdectví, tenis, uměleckou gymnastiku, atletiku a veslováni. Ke každé známce
bude připravena i kart maxima. Současně vyjdou idva druhy aerogramů $ náměty cyklistiky a budovy opery.
V den zahájeni her, tedy 15.9.2000 pošta připomene dvojici známek, že o čtyři roky později se sportovci
celého světa sejdou v Athénách, podobna dvojice známek se zřejmě dá očekávat v kecku. Jedna hodnota s
vyobrazením athénského Parthenonu, druhá pro změnu opět s vyobrazeným objektem opery v Sydney.
Opět cart maximy a ke všemu samozřejmě FDC, budto s jednotlivými známkami, nebo s celým kompletem.
Naprostou novinkou v emisní politice je možnost vydání dalších známek v průběhu her. Nikdo zatím nevi,
kolik jich bude a co zobrazí. Zlatým australským medailistům totiž slibuje pošta vydání jejich portrétu na
poštovní známce v nákladu 200 000 ks již druhého dne po získáni zlaté medaile. Zde FDC, ani cart maximy
vydány nebudou.
Australská pošta již používala řadu razítek, at' již výplatních nebo strojových. 0 tom, kolik a jakých
bude přiležitostných razítek v průběhu her zatím informace nemáme, ale očekávat se jich dá jistě dost. Zatím
se víjen to, že podobně jako v Atlantě budou všechna razítka používána na výstavě Olymphilex a nikoliv na
jednotlivých sportovištích.

OLYMPHILEX

s
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SLOVOLYMPFILA BRATISLAVA 2000
Poměrně- bohatě byla zastoupena členská základna OLYMPS.PORTU na tradiční výstavě u- našich
slovenských přátel. Porovnejme hodnoceni jury, které bylo provedeno podle FIP- pravidel. Jejich striktní
dodržení ve Vide mládeže bohužel způsobilo, .že fade exponátů- mládežníků nejmladší kategorie nebyla
hodnocena pro Maly rozsah (FIP pravidla vyžaduji .minimálně dva rámy, řada vystavovatelů .měla pouze
jeden). Je to škoda hlavně protp„ že se jednalo právě -o mládež.
Vašemu porovnaní .nejlépe poslouží bodová hodnoceni podle jednotlivých .kriteritZde si může každý najít;
kde:ho bota tlačí. V olympijské třídě prakticky neměly konkurenci oba exponáty Petra Osuského, který získal
hlavní Pend výstavy. Ve třídě sport dosáhl nejvýše člen Olympsportu Pietro Santangelo z Padovy. ke zlaté
mu chybí pouhé dva bodíky, asi to nebude dlouho trvat. Jeho exponát je velmi pěknou přehlídkou zejména
'českých -filatelistických materialů. Třidu..mladeže jsem si -bohužel nezapsal, takže jenom medaile, Paneš 78
bodů, nejlepši.exponal ve-třidě mládeže a velká střibma, -Mraček 66 bodů a postříbřena metiaile..Nejlepší ve
třídě : literatury byla naše monografie českého a -československého olympismu, těsně následovaná
Vapenkovým Závodem míru.
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Ve fade jury byly vystaveny exponáty Romana Babuta, Vojty Jankoviče a Jaroslava Petraska
Samozřejmě, že tyto exponáty nebyly soutěžně hodnoceny. Exponáty v soutěžních třídách byly hodnoceny
takt
medaile
f
plan iozvinuil ' znaicisti vi4cťiosí 1 úprava celkem
exponát
1 vystavovatel !
Osuský P.
Osuský P.
Sopko
Slováček

Coubertinovy roky
, Coubertinovi dědici
Hry v Olympil
I
1 PC'd OnT,Pliskou vlajkOU

Santangelo
Va• -nka
Kamenick
Osuský M.
Banes
Smažak
Maniaček
Mračkova
Farsk

Slays atletice
Půl st6ieti V petetonu
Fotbaloví chem. oni
Fotbalové vzpomínky

Třida olympijské hry
18 i 28 , 19
18
16 i 28
15
22
17
15
16 j 22
'Hide s o
18
26
7
16
17
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16
23
16
15
23
16

24
23
19
19

4
4
3
3
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18
18
15

5
4
3
3

1

1

93.....j
89
76
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G
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88
79
76
75
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68
66
65

LV
LS
LS
LS
S
S
SB
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3
16
14
22
3
15
15
22
3
15
15
20
3
16
14
19
3
15
18 1 14
Vida • romotion
66
14
13
13
18
• Semi
Linder
65
14
14 1 17 I 12
Box
Gal
Literatura
72
orTograrie č..olympisrm
3 r
—
1 to
30 J 28 : 11
Kolektiv
70
3
27 I 11
29
Závod miru I. all.
Vápenka
61
2
27 1 25 I 7
Biathlon
Janoušek
61
2
25
7
27
Střelba
Janoušek
2
25 ; 7
26
Lillehammer
J. ...60 .
Jasek
.. _
. .
Kriteria pro hodnocení třídy literatury odleva jsou následující : důležitost, originalita, tecnni
iní
40
40
15
5
č
prezentace. Jsou tedy jenom čtyři, maxima v jednotlivých kategoriích
Jezdeck s•ort
Házena
Lední hoke
Přehlídka zdraví ..
Ko tana

17
• 15
15
14
15

NM
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SB
SB
S
S
B
B
B

Ernst Curtius a olympijské hry
Baron Pierre de Coubertin ma nespornou zásluhu o obnovení olympijských her, které započalo
v r.1894 na kongresu v Paříži. Ale Coubertin byl pouze jednou z mnoha osobnosti, které se o znovuoživení
olympijských her zasloužily, ačkoli je dnes nejznámější. Jak v Anglii, tak i ve Francii, Německu, Řecku byly
vlivné osobnosti, které napomáhaly proměnit myšlenku znovuobrození antických olympijských her ve
skutečnost.
Rozhodujícím impulsem byly koncem 19.stoleti dvě věci: Jednak se z Anglie rozšířila po celé Evropě
myšlenka sportu a jednak se všude začalo hovořit o úspěších při vykopávkách v antické Olympii. A byl to
pravě Ernst Curtius, který pověstmi opředenou Olympii starého Řecka odkryl.
Ernst Curtius se narodil 2.zaří 1814 v Lübecku. Pro start Řecko se nadchl již ve velmi mladém věku
pad vlivem četby antických básníků. Studoval klasickou filologii, historii a literaturu, navíc archeologii. Získal
nejen potřebné vědomosti, ale i přátele a styky.
Poprvé navštívil Olympii v r.1938. Při druhé návštěvě v r.1840 společně se svým
bývalým profesorem archeologie Karlem O. Můllerem se Curtius definitivně rozhodl zahajit y Olympii výzkum
a odkrýt ji. Vice než dvanáct let čekal Curtius na správný okamžik, aby mohl své rozhodnuti proměnit v čin.
Když usoudil, že vědeckou prací a službou u dvora (v letech 1844 at 1850 byl domácím učitelem pozdějšího
cisaře Friedricha
dosáhl již dostatečného renomé, takže se jeho návrh bude bran vážně, ohlásil Curtius,
tehdy již profesor na universitě v Góttingenu, na den10.1edna 1852 veřejnou přenášku o Olympii v berlínské
akademii. V přednášce pedal přehled dějin Olympie a jejich uměleckých památek, připojil přehled historie
olympijských her a zhodnotil jejich význam. Pro svou myšlenku odkrytí Olympie získali přítomného pruského
krále Friedricha Viléma IV. V důsledku politických událostí, finančních problémů, liknavosti byrokratů a
pohodlnosti diplomatů došlo k podpisu smlouvy o archeologických výzkumech v Olympii mezi Reckem a
Německem teprve 022 let později, v roce 1874.
Vykopávky v Olympii byly zahájeny dne 4.fijna 1875. Průběh vykopávek řídil Curtius z berlínské
univerzity, na kterou přešel z gÓltingenské roku 1868. Do Olympie Ojai jen dvakrát, na sezónu 1876=1877 a
na jaře 1880. Neúnavná a cílevědomá práce německých badatelů v Olympii od r.1875 do r.1881 zahrnovala
6 sezón vykopávek. Téměř každý den se podařilo odkrýt na denní světlo nové a nové poklady. Pravidelně
vydávané zprávy o současném stavu vykopávek podporovaly rozšíření myšlenek olympijské ideje. Tak se
stali Curtius a jeho spolupracovníci průkopníky plánu barons Coubertina na obnovení olympijských her.
Několik měsíců po ůspěšných prvních olympijských hitch novověku v dubnu 1898 v Aténách
zemřel Ernst Curtius 11.čeryna 1896v Berlíně.
K novým systematickým olympijským vykopávkám došlo al roku 1937 a zejména pak po 2.světové
válce, kdy byla odkryta závadní draha a zrekonstruována do původního stavu. Vykopávky v Olympii
pokračují prakticky dodnes.
Ke 125.yýroči zahájení vykopávek v Olympii používala německá pošta dne 5.32000 v Lübecku,
rodišti Ernsta Curtise, příležitostné razítko. V první polovině tohoto roku Opomněla tohoto průkopníka
olympijských her ve svém výplatním strojku také německa skupina olympijské a sportovní filatelie IMOS.
Ing.Josef Kočí

Ernst Curtius
Professor der klassischen Philoiogie. WOW Geheirn Rat.
geb. .1. September IS14
1..0beck, gest. 11. 'ilk 1 5%'.
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TRIATLON - NOVÝ SPORT NA OH
Na OH 2000 v Sydney bude mít premiéru TRIATLON. Skládá se z plaváni, jízdy na kole a běhu.
Jedna se o mladé sportovní odvětví, které si rychle získalo popular tu na celém světě. Veřejnosti jsou známé
soutěže o tzv. Železného mule ( 3,8 km plavání, 180 km jízda na kole, maratónský běh - 42 km nejvýznamnějšim závodem je IRONMAN na Havaji).

Olympijský triation má objem 1,5 XM plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běhu. Startuji muži i
ženy. Pro OH 2000 si vybojovalo účast 50 mužů a stejný počet žen (max. 3 za jeden stát) a to na světových
pohárech, MS a kontinentálních mistrovstvích.
česká republika patří k nejůspěšnějšírn zemím v kategorii mužů, kde získala právo startu 3
'
sportovců. Na OH 2000 nás budou reprezentovat : Jan Řehula,
Martin Krtiávek, Filip Ospalý a „divokou
kartu obdržela Od Tli i Renate Berková.
První MS se konalo v roce 1989. Nyní se konají soutěže na různých vzdálenostech. Dlouhý triatlon
má objemy 1,9 - 3,8 / 90 - 180 / 21 - 42,2 km, sprint triation 0,75 1 20 / 5 km, krátký triatIon olympijský.
Vedle toho existuje dilation kombinace běh, kolo, běh - a kvadriation (plaváni, kajak, kolo, běh) a to na
různých tratích obdobně jako v triationu.
Všechny tři discipliny na sebe navazuji, čas se měří od startu plaváni až do cite běhu. Je proto nutné
trénovat i převlékáni a přezouváni před jízdou na kole a před během. Start je hromadný, zpravidla na břehu
vodní plochy (plave se na otevřených vodních plochách, jízda na kole se jede po silnici a běží se terénem).
Světovou federací triatIonu je ITU.(International triathlon union), Evropskou ETU (European triathlon

union) a u nás jsou triationisté sdruženi v CSTT (český svaz triatIonu).

filatelistického pohledu je tento sport zatím málo frekventovaný. Zjistil jsem existenci pěti známek.
ČR vydala dopisnici s námětem tohoto sportu v roce 1999.

(es°`

Ladislav Janoušek
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10 let Českého střeleckého svazu a filatelie
V letošním roce slaví český střelecký svaz 10 let od svého znovu založeni v roce 1990, kdy došlo ke
zrušení branné organizace Svazarm. Je třeba take připomenout, že v roce 1925 vznikl deskoslovenský
střelecký svaz a to je tedy další výročí, které stojí za zveřejnění. Sportovní střelba patří k nejúspěšnějším
sportovním odvětvím v historii Československého i českého sportu. Jen za období samostatné ČR získali
naši střelci na OH, MS a ME celkem 153 medailí (!!), z toho 45 ziatých.Historie střeleckého sportu je
v literatuře datována od roku 1471, kdy se ve Švýcarsku konaly první střelecké závody. V 19. stol. začaly
vznikat v různých zemích střelecké kluby. V r. 1828 byla ve Švýcarsku založena národni střelecká federace
(obdobné organizace 1860 ve V. Británii, 1861 v Německu, 1880 v Rakousku). V Cechách jsou
organizovány po roce 1890 střelecké jednoty (po vzoru sokolských jednot). Dne 14. 2. 1897 byla ustavena
Česká obec střelecká. V roce 1913 se v Praze - Kobylisích uskutečnily první národni závody. Větší činnost
se rozviji až po roce 1920. Střelba byla na programu I. OH v roce 1896 v Aténách a s výjimkou let 1904 a
1928 je tornu tak dosud. První mistrovství světa (MS) se konalo již v r. 1897 v Lyonu (Fr.) za účasti 6 zemi.
Mistrovství Evropy (ME) se poprvé uskutečnilo v r. 1955 v Bukurešti (Rumunsko). Prvních 28 MS al do r.
1931 se konalo každoročně (s výjimkou 1915-1920). V období 1933 až 1939 se konalo MS po dvou letech.
První MS po 2. svět, válce se uskutečnilo v r. 1947 a od r. 1954 se MS konají pravidelně po 4 letech.ženy na
MS poprvé samostatně startovaly v Moskvě v roce 1958 (malorážka 3x30 ran a 60 vleže). Od roku 1962 mají
samostatné soutěže i junioři. československo pořádalo v r. 1938 MS na baterii v Luhačovicích. V roce 1962
pořádalo Brno ME v brokových disciplinách a v roce 1969 se konalo v Plzni ME v kulových disciplinách. ME
ve vzduchových disciplinách bylo v r. 1971 v Meziboří a v r. 1987 v Bratislavě. Česká republika uspořádala
v r. 1993 ME ve všech disciplinách (kulové, vzduchovky, broky) v Brně a MEJ na běžící terč 50m v Brně v r.
1996. ME juniora v kulových disciplinách se konalo v roce 2000 v Plzni. Vedle OH, MS a ME se konají
pravidelně další střelecké soutěže - kontinentální hry, světové soutěže veteránů, armádních a
bezpečnostnich složek, národní mistrovství a v neposlední fade i Světové poháry (zde se získávají tzv. QP =
místa k účasti na OH !). ČR byta pořadatelem světového poháru na hěžicl terč ze vzduchovky v roce 1996
v Plzni. Mezinárodní střelecká federace ISSF (International Shooting Sport Federation) - do roku 1998 UIT byla založena 17.6. 1907 v Curychu (jako Mezinárodní unie střeleckých federací a asociací Argentina,
Belgie, Francie, Holandsko, ttálie, Rakousko, Řecko a Švýcarsko), rozpuštěna v období I. světové války a
20.1. 1920 znovu ustavena (14 zemi včetně Československa) pod názvem UIT (Union Internationale de
Tir).Na jednotlivých kontinentech existuji rovněž střelecké many, pro Evropu to je ESC (Europien Shooting
Confederation). Vytvoření ESC bylo navrženo v roce 1960 na LOH v Rime. K oficiálnímu založení došlo
18.8.1969 na valném shromáždění při ME v Plzni. Přítomno byto 23 zemi.český střelecký svaz zastupuje
ČR v mezinárodních střeleckých organizacích. Vedle ISSF a ESC je členem i dalších mezinárodních
organized, jako je M.L.A.I.C. střelba z předovek a MU (Internationale Armbrustschtltzen Union) — střelba
z kuši.V roce 1957 byla založena v Kor.lani Mezinárodní asociace muzeí zbrani a vojenské historie IAMAM
(International Association of Museums of Army and Military History). Její kongresy se konají v tříletých
intervalech. XV. kongres proběhl v červnu 1999v Praze.
Medaile našich soortovnich střelců ne OH do roku 1996
Zlatě medaile:
Stříbrné medaile:
1958— Jan Kirke - LM 60 vleže
1955- Otakar Hořínek - LM 3x40
1976— Josef Panáček — skeet
1972— Ladislav Falta — RP 2x30
1988— Miroslav Varga — LM 60 velže
1988— Miloslav Bednařík - trap
1992— Petr Hrdlička trap
Bronzové medaile:
1964- Lubomír tslacovský - RP 2x30
1992- Luboš Račanský BTVzPu 30+30
1996- Miroslav Januš - BTVzPu 30+30
Medaile střelců ČR (1993— 20001
Soutěž
Olympijské hry
Mistrovství světa
Mistrovstvi Evropy
Celkem

Zlato
0
8
37
45-

Stříbro Bronz celkem
1
1
0
13
10,
31
121
37
47
58
50
153
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Z filatelistického hlediska je možné střelectví u nás za posledních 10 let dokumentovat těmito
materiály.
K ME 1993 v Brně byly vydány dva druhy pohlednic. Na jedné z nich drží maskot ME - .Brněnský draků vzduchovou pistoli TAU -7 českého výrobce fy TAU z Bala.
Ospěšný střelec z OH 1956 Otakar Hořínek je zobrazen na přiležitostném strojovém razítku k odletu
reprezentantů ČR na LOH 1996 v Atlantě. Pohlednice zaslaná z Atlanty je podepsaná celou střeleckou
výpravou.
Bronzová medaile střelce Miroslava Januše z OH 1996 (BTVzPu výkonem 678,4 bodu po finale) je
připomenuta spolu s dalšími medailemi CR přitiskem na dopisnici a příležitostným strojovým razítkem.
SLOVENSKO připravilo na počest svých medailistů na OH 1996 příležitostnou dopisnici a razítko. Střelec
Jozef Gtinci získal bronz v malorážce vleže (701,9 b.). V letech 1997 až 1999 vybojoval Glinci pro Slovensko
účast na 011 2000 a několik medailí na MS a ME, několikrát zvítězil na světových pohárech a za rok 1999 se
stal nejlepším sportovcem Slovenska. Je třeba připomenou, le se střelbou začínal v Československu a do
roku 1992 byl reprezentantem společného statu čechů a Slováků.
V roce 1996 bylo připomenuto 30. výročí založení společnosti OLYMPSPORT a při této příležitosti se
konala mezinárodní konference .Olympismus a filatelie° (což je dokumentováno příležitostným strojovým
razítkem) a rovněž se uskutečnilo setkáni účastníků OH 1956 pořádané Klubem českých olympioniků (na
přitisku dopisnice je uvedeno i jméno střelce O. Hořínka).
Pohlednici z ME 1997 v kulových a brokových disciplinach ve Finsku zaslali broken ČR (P. Málek, B.
BechyrIský, L. Hlaváček - manažer J. Dvořák), kteří získali zlatou medaili v disciplině skeet - družstva
výkonem 363 b.
Ve dnech 13.-15.10.1998 se v Praze uskutečnilo Mezinárodní sympozium Mezinárodní rady vojenského
sportu (CISM) a tuto událost dokumentuje přítisk na CDV a použití strojového propagačního razítka na poště
v Praze 6. V olympijském roce 2000 byl český střelecký svaz pověřen uspořádáním ME juniorů ve sportovní střelbě,
ktere se uskutečnilo ve dnech 31.7. at 6.8. v Plzni. K této významné události byl připraven přitisk na
dopisnici a strojové razítko. Na střelnici v Plzni - Lobzích fungovala poštovní přepážka.

Ladislav Janoušek
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LONDÝN 1948
LEHKÁ ATLETIKA
BLANKERS-KOEN Fanny Elsje (Holandsko) - Fenomenální atletka poválečného období se zaskvěla
hned čtyřmi zlatými medailemi. 100 m vyhrála v čase 11,9 sec, 200 m za 24,4 sec, 80 m překážek dokonce
ve světovém rekordu za 11,2 sec a kromě toho byla společně s Xenií Stad-de Longovou, Janette Witziers a
Gerdou van der Kade-Koudijs i členkou vítězné holandské Štafety na 4x100 m časem 47,5 sec.
Mi.560(560/67)+5F3
FM Z DOMINICANA 1956
Yv.444+BF3
Známka I art& existu)71161 s přetiskem -Aststencia Refugiadoť zrnku 1957.

Z

DOMINICANA

1957

Yv.452+BF5

Mi.569(569/76)+6F5

Známka! ad& existujf1161 s přetiskem iuegos Panamericanos zrnku 1959.

Z
Z

SHARJAH
KHOR FAKKAN

Z
Z
Z
Z

MONGOLIA
GUYANA
PALAU
TANZANIA

Z

MALDIVES

1968
1968

Yv.
Yv.21

Mi 511(510/516)
Mi.220

Známka je přetisk na předchozí známce Shanahu Mi.511.

1969
1991
1996
1996

Yv.471
Yv.2568
Yv.
Yv.

Mi.532(530/37)
Mi.3544(3540/8)
Mi.1084(1084f7)
Mi.BF300

Na zábéru spole0n6 s Shirley Strickland (Austrálie) v cit bábu na 100 m.

1996

Yv.

Mi.

CABRERA Delfo (Argentina) - Vítěz maratonský časem 2:34:51,6.
Yv.A409+8F26/27A 038(1028143)+8F35/38
FM Z HAITI
1969
Mi.
Z
1996
Yv.
GRENADA
CONSOLINI Adolfo (Italia) - V novém olympijském rekordu výkonem 52,78 m vybojoval zlatou medaili.
MI111(107/113)
FM Z MAHRA
1968
Yv.14
Otto s přetiskem 'Gad medal/1968 Nordic Ski/Franco/Nones" vyšla v témže roce..
Z

GUINEA EQUATORIAL1972

Yv.

MI122(116/125)

DILLARD Harrison (USA) - Nový olympijský rekord v běhu na 100 m Časem 10,3 sec a členství ve štafetě
na 4x100 m společně s H.Ewellem, L.Wrightem a M.Pattonem časem 40,6 sec, to jsou dvě zlaté medaile
tohoto sportovce.

(35)

FM Z GUYANA

1991

Mi.3548(3540/48)

Yv.2572

• (PAAS

• •

1111,11(ARAGUA2517.13,
IVIATHIAS Robert (USA) - Vítěz královské atletické discipliny, dešetiboje, výkonem 7139 bodů.
FM Z NICARAGUA
M1.1890+1896(1883/98)
1975
Yv.868+873
Z
Mi.2145(2139/48)
PARAGUAY
1971
Yv.1116
Z
Mi.564(560/67)+BF3
DOMINICANA
1956
Yv.448+BF3
Dtto $ přetiskem ictsistencia Refugiados zraku 1957 as přetiskem Vitegos Panamericanos- z 1959.
Z
MANAMA
Mi.642(640/44)
1971
Yv.
Z
TANZANIA
Mi.2199(2190/2207)
1995
Yv.
Z
PALAU
Yv.
Mi.1085(1084/7)
1996
Z
NEVIS
Yv.
Mi.
1996,,
MIMOUN 0"KACHA Alain (Francie) - Největší Zátopkův soupeř na 10 km a držitel stříbrné medaile z
tohoto závodu časem 30:47,4.
FM
Viz OH 1952 v Heist/71(kb.

193
WILKPBX
WELKIN

("^)

STAMP GUS'S

inI3ITIOR STATION

Pimburgh. PA ' 152.11

1948

First Pittsburgh
Ofpnritcrilecialiy

H
41)

Long Jump • Wembley Stadium: London. England

RAUTAVAARA Tapio (Finland) - Zlato výkonem 69,77 m v hodu oštěpem.
FM Z
CENTRAAFRICAINE 1993
Yv.884

Mi.1504(1490/516)

McKENLEY Herbert (Jamaica).. Stříbro na 400 m časem 46,4 sec a k tomu ještě i 4.mtsto na 200 m.
FM
VIZ OH 1952v Hefsinkaoh.
RICHARDS Robert (USA) - Bronz ve skoku o tyči výkonem 420 cm.
FM
tra OH 1952 v Helsinkách
STEELE William (USA) -Skok daleký, výkon 782,5 cm, zlatá medaile.
FM
PR
USA Pittsburg, April 17,1993 WILKPEX'93/ First Pittsburg Olympic Medal Winner....
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STRICKLAND Shirley (Australia) - Bronz na 80 m překážek časem 11,4 sec, stejná medaile na 100 m
hladkých časem 12,2 a k tornu stříbro ve štafetě 4x100 m časem 47,6 sec společně s J.Maston,
E.McKinnon a J.King. K tornu všemu ještě 4.misto na 200 m.
FM
Viz OH 1952 v Helsinkách.

IREPUBLIQUE CENTRAFRICAINE1
f

\

WINT Arthur (Jamaica) - Zlato v běhu na 400 m časem46,2 v novém olympijském rekordu a k tomu stříbro
na dvojnásobné trati časem 1:49,5.
FM
Z
GRENADA
1968
Mi.272+275(271/6)
Yv.269+272
Pfedchozl serie s přetiskem "Garde zrnku 1969.

Z

JAMAICA

1980

Yv.498

Mi.488(487/91)

Yv.

Mi.

Reprodukce viz OH 1952 v Helsinkách.

Z

JAMAICA

1996

ZÁTOPEK Emil (ČESKOSLOVENSKO) - Náš nejslavnější sportovec vybojoval v Londýně zlato na 10 km
Časem 29:59,6 a připojil stříbro na poloviční trati výkonem 14:17,8.
ČSR
FM
Z
1954
M1856(856/8)
Yv.657
ČSR
1985
Mi.1524(1522/28)
Z
Yv.1390
Z
ČSR
yv.1632
1968
Mi.1782(1781/86)
OVS ČSR PRAHA 6, 16.10. 1992
SETKÁNÍ čS.OLYMPIONIKů ...
CDVp CR
1999
Přitisk na celinové dopisnici k výstavě OLYMPSPORT'99.
DEN OLYMPIJSKÉ ZNÁMKY! EMIL ZÁTOPEK ...
SR
ČR PRAHA 2, 19.5. 1999
SHARJAH
1968
Z
Yv.
M1512(510/516)
Z
1968
KHOR FAKKAN
Yv.
Mi .221(219/26)
Jako přetisk na pfedchozl známce Shalahu.

Z
Z
Z
Z
Z
Z

YEMEN A.R.
GUYANA
MALDIVES
HAM
TOGO
GRENADA

1968
1991
1996
1989
1998
1996

Yv.201+A91
Yv.2567
Yv.
Yv.A410+BF26/27A
Yv.
Yv.

HEE.W
M5A2
.
ZA7POF,?
`4;ťVi4
12 Z:6'4

111101

0.75
5 055
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Mi.835+842
Mi.3543(3540/48)
Mi.
Mi.1039(1028/43)+6F35/38
Mi.
Yv.

40)

1899 - 1999
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RISSO Eduardo (Uruguay) - Vybojoval stříbrnou medaili ve skifu časem 7:38,2
Mi.2206(2204/08)
Yv.
FM Z URUGUAY
1996
KANOISTIKA
FREDERIKSSON Gert (Sweden) - Dvě zlaté medaile na kajaku na trati 1000 m časem 4:33,2 a na 10000 m
Časem 50:47,7.
Mi.3546(3540/48)
Yv.2570
1991
FM Z GUYANA
Mi.1724(1721/4)
Yv.1706
1992
Z
SWEDEN
ZÁPAS ŘECKO-ŘiMSKÝ
LOMBARDI Pietro (Italia) - Stal se Ahem v muší váze do 52 kg.
Yv.258
FM
Z
1971
YEMEN A.R.

Mi.1480(1480/4)

GRONBERG Axel (Sweden) - Zvítězil ve střední váze do 79 kg.
Yv.1083
FM Z TURECKO
1949

Mi.1231(1231/4)

VOLNÝ STYL
DOGU Jasar (Turecko) - Zlato ve váze welterově do 73 kg.
Yv.1083
FM Z TURECKO
1949

Mi.1231(1231/4)

AKKAR Nasuh (Turecko) - Zlato ve váze bantamově do 57 kg.
FM Z TURECKO
Yv.1084/85
1949

Mi.1232/33(1231/34)

—>
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Ohlasy
V minulém čísle 1(105) se autor seriálu Olympijští medailisté a filatelie dotazoval všech Čtenářů, zda
ma v seriálu pokračovat či nikoli. Do redakce přišly 2 (slovy dvě) reakce, z kterých vyjímáme:
Když ve zpravodaji 6.93/1997 vyšla první část tohoto seriálu, měl jsem z tohoto počinu upřímnou
radost. Vždyť jen k 1.0H 1896 byte ve dvou Částech (6.93 a 94) vyobrazena a uvedena řada údajů, které mi
pomohly v orientaci ve FM k těmto hrám. Dále pm mé (a předpokládám i pro dal sbératele OH) byly
důležité statě k OH před tsvétovou válkou, kde se přímý FM velmi těžko shani. Proto Alto vhod
upozornění na FM, který by/v různých zemích vydán jako připomínka na vítěze nebo účastníky těchto her.
Podobně tomu bylo i pro další OH před Il.světválkou.
Myslím si že si každý merle z nabídnutého přehledu FM vybrat to, co potřebuje k dopinění
dokumentace příslušného ročníku OH a tím si obohatit sbírku di exponát. Ne každý z nés má možnost
pročítat a studovat různou filet. Literaturu a časopisy, aby se seznámil s takovou filatdokumentacf k OH,
jako je uvedena v tomto seriálu. Za to pat!! autorovi náš dík za obětavou práci, kterou tomuto seriálu věnuje.
Pokud se týká pokračování seriálu, pak si myslím, že přímého FM k OH po ltsvétové válce je
podstatně více, takže není taková potřeba doplňujícího materiálu. Snad jen pm OH 1948 a 1952 anebo pro
sběratele, kteří se vážou jen na FM, mající vztah k vítězům OH, případně za druhá a eel místo.
V seriálu pokračovat!
Antonin Dvořák, Náchod
Dovoluji si poopravit údaj z minutého čísla 1(105), kde na straně 12 u posledního hesla
DIGGELMANN je chybná informace ncetinová dopisnice k 50.výročf
Nešlo však o celinu, ale o
Černobílou litografickou „pohlednicr, na kterou se lepila některá ze známek k 50.výročf MOV (sám ji mám
s 20,-Rp, ale vím 10 10,-Rp a zřejmě existuje is 30,-Rp). Žádná podobná celina neexistuje.
V seriálu pokračovat
Dr Peter Osuský,Bratislava

3.července t.r. vydala Australská poštovní správa pět
příležitostných známek, dvě FDC, pět maximkaret a jeden sešitek
k XI.Paralympijským hrám Sydney 2000. Slavnostní zahájení her bude 18.
října 2000 a zúčastní se jich 4000 sportovců ze 125 zemi.
Českou republiku bude reprezentovat 57 sportovců (z nichž je 27
vozíčkářů) v 8 sportovních odvětvích.

PARALYMPIC

GAMES
SYDNEY 2000
VA@
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Svatováclavské dny Ore!stye v Praze - Il.slet Ore!stye
Na stole přede mnou leží kopie dopisu, která mne svou výjimečností zaujala. Než začnu popisem,
chtěl bych nejdříve poděkovat našemu členu Olympsportu Ing.Janu Petrásovi z Brna, který pro tento
příspěvek zajistil důležité podklady, umožňující napsat tento článek.
Vraťme se k dopisu. Má smíšenou frankaturu, sestávající ze známky II.letecké emise a známek
vydaných v roce 1929 ke svatováclavskému jubileu. Známky jsou opatřeny ručním příležitostným razítkem
Praha — Orelské dni, s rozlišovacím znakem „a°, ze dne 6.VII.29, opatřeným na levé straně uprostřed
kašetem s českým a cizojazyčným textem výhradně letadlem. Ve spodní časti levé strany je -R- nálepka
s nápisem Praha I Orelskě dni 1929 / 69. Přes tuto nálepku je razítko Praha 82 letiště a dole uprostřed je
kašet v němčině Mit Luftpost befordert CHEMNITZ 1.
Z popisu je patrné, le dopis byl letecky přepraven z Prahy do Německa na místo určení.
Výjimečnosti tohoto dopisu je -R- nálepka, kterou jsem za celou dobu své sběratelské činnosti neviděl,
nečetlo ní, ani v různých příležitostných -R- nálepkách nenalezl!

lahradeté 16,facifem.
Exciusfvement par: avion.
dur9.11..f4Igzeyk.

Vraťme se ke II.sletu Oreistva, Merl se pořádal a vyvrcholil v Praze. Od 1.července přijížděli do
Prahy cvičenci a zahraniční hosté a nejvíce pak 3.6ervence, kdy je do Prahy dopravilo 60 zvláštních a
mimořádných vlaků. Téhož dne odpoledne uspořádal Národní výbor svatováclavský v zahradách
Strahovského kláštera garden party pro pozvané. Večer se pak pro hosty hrála v Národním divadle opera
Prodaná nevěsta.
4.července, v pivní den hlavních slavností, byty zahájeny závody členstva. Konal se mezinárodní
gymnastický desetiboj a orelské al/My mužů a žen. Na hřišti SK Slavie se konal mezinárodní atletický
pětiboj a všeobecný lehkoatletický závod jednotlivců. (pozn. Hřiště SK Slavie se nacházelo na Letně —
naproti hfišti AC Sparty, v místech dnešního Ministerstva vnitra).
5.července, druhý den slavností, byl zahájen point mší na náměstí krále Jiřího z Poděbrad na
Vinohradech. Odtud v 9 hodin dopoledne pak přešel průvod k Národnímu muzeu a kolem sochy sv.Vaclava
prošel Václavským náměstím , dále Národní třídou přes. Masarykovo nábřeži a Karlův most na
Malostranské náměstí, kde byl rozchod. Průvodu se účastnilo cca 22.500 pochodujících, za hudby padesáti
dechových kapel. Očastníci odpoledního cvičení po tě pokračovali cestou na Velký sfetový stadion na
Strahově, kde se konalo slavnostní zahájení. Sletu se účastnili významní zahraniční hosté a rovněž i
prezident CSR T.G.Masaryk. Po slavnostních fanfárách nastoupilo 3.800 mužů ke cvičení prostných. Dale
své cvičeni předvedlo na 4.100 cvičenek. Po ženách nastoupili na své ukázky ranních půlhodinek a
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překážkového závodu se střelbou další účastníci. Vojáky vystřídali lehcí abet z mezinárodniho závodu
s ukázkami běhu na 3000 metrů. Posledním číslem programu bylo zvláštní vystoupení českých orelských
žup Rozmach Orla". Večer pak byl napiněn pro všechny účastníky sletu kulturními programy,
6.července, zahájen slavnostní mší ve svatovítské katedrále na pražském Hradě. Odpoledne
proběhlo druhé cvičení na Strahovském stadionu. Opět zahájení fanfárami, po kterém následovalo zvláštni
vystoupení, nazvané „Tri doby české". Cvičili muži i ženy. Skladba představovala symbolický příchod
sv.Cyrila a Metoděje na Moravu a naznačovala boj příchozího křesťanstva s pohany, dobu sv.Václava a
dobu poroby a vítězství lidu za pilot republiky. Další cvičení proběhlo za deště, ale přesto nebylo
přerušeno.
7.červenec je věnován národopisným skupinám. Civodem se konala mše v kostele svignáce na
Karlově náměstí. Dopoledne pak byl vypraven z Vrchlického sadů průvod krojovaných skupin. Program na
stadionu zahájilo vystoupení Slovenských žup, nazvané Osvobození Slovenska". Skladba vyjadřovala
porobu Slovenska pod maďarským útiskem a boj za svobodu a tvořeni samostatného státu s bratrskými
Cechy a končila holdem statrif vlajce a modlitbou za vlast. Následovalo defile závodníků a závodnic ze
závodu Unie a orelských závodů. Zavěrečný večer na rozloučenou se konal v pražské Lucerne.
Za pomoci ing.J.Petrase sestavil Bea P.

ME 2000 v kopané
Příjemné a nečekané překvapení připravila Turkmenistánská pošta pro všechny sběratele českého
fotbalu. Vydala atraktivní aršík s vyobrazenou současnou českou reprezentaci. Na aršiku vidíme všechny
naše největší hvězdy. Chybí pouze .P.Nedvěd, kterého zastupuje M.Baranek. Hráči stojí odleva v tomto
složení : J.Koller, K.Poborský, R.Bejbl, K.Rada, d:Suchpárak a P.Smíček. V podřepu jsou zleva : P.Berger,
M.Baranek, V.Šmicer, T.Ikepka a J.Němec. Snímek pochází z posledního kvalifikačního utkání pro ME
2000, kdy Česko porazilo Faertké ostrovy 2:0 (1:0), brankami Kollera a střídajícího Verbíře. Utkání se hrálo
9.října 1999 v Praze na Spartě před 22 000 diváky. Podobny snímek české reprezentace z aršíku je take
v knize Se lvíčkem na prsou na strand 600 (je od jiného autora z jineho úhlu). Knihu vydalo nakl.Riopress
v roce 1999.
V tomto aršíkovem formátu vyšlo i zbytých patnáct účastníků letošního Mistrovství Evropy.
-sk-

X,Yw'
/7,77,
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Staďiony (3)
Zhruba od roku 1948 se maďarský fotbal začal dostávat na vrcholvropského, ale i světového
fotbalu. Legendární jedenáctka, pod vedením Puskáse, Kocise, Boszika, Hidekutiho, Czibora a jiných
velkých postav maďarského fotbalu, odehrála rekordních 34 mezistátních zápasů v sera bez jediné porážky.
Přes tyto úspěchy však nemělo Maďarsko kvalitní fotbalový stadion. Národní stadion Millenáris byl postaven
už v roce 1886k oslavám tisíciletého příchodu Maďarů do karpatské kotliny. I když byl několikrát přestavěn,
během bojů o Budapešť v roce 1945 byl silně poškozen a tak se ani neuvažovalo o jeho obnově. Až
úspěchy fotbalové reprezentace dokázaly, že k dobrému fotbalu patři kvalitní stadion. Práce se ujal známý
architekt Károly David, který navrhl projekt a price začaly v roce 1950. Práci urychlilo nadšeni desetitisíců
pracujících ze zisku zlatých olympských medaili na OH 1952 v Helsinkách. Stadion byl pojmenován na
NEP STADION — Lidový stadion.
Na zahajovací utkáni 20.srpna 1953 přijelo mužstvo Torpeda Moskva , které se utkalo s maďarskou
reprezentaci, hrající pod hlavičkou Budapešti. Hrálo se před vyprodaným hledištěm, před 100 000 diváky.
V původních plánech se ještě počítalo s úpiným zastřešením stadionu, ale k tornu nikdy kvůli finančním
problémům nedošlo. Pouze v roce 1977 přibylo umělé osvětleni a kapacita byla snížena pro 70 tisíc diváků.
Slava maďarského fotbalu začala časem upadat a tak se stadion podařilo zapinit pouze Louisi
Amstrongovi v roce 1963 a rockové skupině Queen (1986). Nép stadion sloužil nejen fotbalu, ale i atletice.
V roce 1966 se zde na tartanu, který byl prvním v socialistických zemích, konalo Mistrovství Evropy
v atletice. 0 rok drive, v roce 1965, probíhala na stadionu Universiada a konečně v roce 1998 se zde
podruhé konalo ME v lehké atletice. Z počátku šedesátých let se zde hráli i mezistátní zápasy Maďarska
v basketbalu. •K nejslavnějšim fotbalových zápasům, hraném na Nép stadionu, patří vysoké vítězství
Maďarska nad Anglii 7:1 (23.5.1954), které vzbudilo ohlas na celém světě. Čs.reprezentace odehrála na
Nép stadionu několik zápasů, poprvé zde hrála 24.10.1954 a prohrála 1:4. Světovou pozornost vzbudilo
vítězství ČSR nad Maďarskem na NO stadionu 20 května 1956 ve výši 4:2 (2:1). Tímto zápasem skončila
Po třinácti letech neporazitelnost Maďarska na domácím
Nép stadion se dá dokumentovat bohatým filatelistickým materiálem, z nichž alespoň několik na
ukázku uvádíme.
S.Kamenický
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Sportovni legendy naznámkich

Žijící osobností na
známkách vedle prezidentů,
králů a královen jsou jen
výjimečně. Mnohdy tak pošta
zvláštní
přijmout
must
rozhodnuti o této výjimce.
Finská pošta tak učinila
doposud v posledních dvou
letech jen dvakrát, a to u
takových sportovních, legend,
jakými určitě jsou Mika
Hakkinen a Tomi Mákinen.
roce
•
V loňském
Ť5.1edna vydala Finská pošta
aršik, nominálové hodnoty 3,FIM, věnovaný mistru světa
formule
v soutěži
1
M.Hákkinenovi. Titul získal
v roce 1998. Arštk byl v rode
1999 vydán v rekordně krátke
době a stal se „hitem° mezi
sběrateli známek se sportovní
tematikou.
Letošního
roku
15.1edna $e .konal v Monte
Cariu galavečer, na - kterém
trofej,
krásné
převzali
skleněné poháry Mezinárodní
automobilové federace (F1M),
finští sportovci pilot formule
1 Mika liákkinen, který se
opět v roce 1999 stal po
dramatickém závěru mistrem
světa a take automobilový
jezdec Tommi M5kinen.
Finská pošta se
rozhodla tentokrát věnovat
take aršik čtyřnásobnému
světovému šampionu v létech
1996-1999. Aršík vyšel
3.března 2000 v nominální
hodnotě 7,-FIM. Na aršfku
jsou tentokrát dvě známky po
3,50 RM. Náklad artiku byl
2,5 milionů kusů. Tisk byl
realizován
ve
Francii.
Výtvarně
spolupracovali
6usann Rumpu a An
Lakaniemi. Vytvořili zajímavý
pohled z.kabiny pilota, takže
máme dojem, že sedime
v závodním automobilu a
pohledem ze zadního sedadla
vpřed vidíme nejen pilota, ale i
jeho spolujezdce. V tomto

případě Rista Mannísenmáki. Dvě perforované známky nahoře na
spojce, jakoby spojuje stylizovaná finská vlajka s typickým
světlemodrým křížem na bílém pozadí. Na druhé známce je celkový
pohled na červený závodní automobil, kdy na kapotě je nápis
TOMMI. .1-tornf část aršfku má tento text: Rally World ChampionTOMMI MAKINN, a poté jsou uvedeny roky 1996,1997,1998,1999,
kdy závodník získal tituly. Roky jsou stylizované do jakoby
kostkované černobílé vlajky. Na levé straně nahoře mimo známky na
aršíku je vidět smějící se závodnik •Mákinen, dívající se
s optimismem do budoucnosti.
Vladimir Gregor

FORMULA:
ILD CHAMPION 1998
MIKA HAKKIN N:
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mistrovstvi světa y ledním hokeji 2000
Po letošním mistrovství v ruském Petrohradě, opět tak úspěšném pro naše mužstvo, připravil
Olympsport, po vítězném finálovém utkání se Slovenskem, příležitostný štoček do znehodnocovacího
strojku a samozřejmě i přítisk na CDV (OS 4/00). Tentýž štoček využila i filatelistická firma QARTA na
přitiskové CDV (B-Postfila).
V místě konání MS v Petrohradu byla k dostání COB (bohužel dlouhého formátu) s přítiskem v !eve
části a příležitostným ručním razítkem. Slovenská pošta, po vynikajícím umístění svého mužstva, připravila
-enrovněž CDV s pritiskem (PR).

CESKA REPUBLIKA

MS V HOKEJI 2000
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Z nových OVS

V minulém čísle jsme přinesli informaci o nových otiscích výplatních strojků, mimo jiné I o OVS u
společnosti TELECOM — oficiálním partnerovi ČOT v roce 2000 a uvedli tabulku všech mist užití a nám
dostupných vyobrazení OVS. Dnes tuto informaci doplňujeme o další čtyři otisky, které nám zaslal R.Jásek.
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V Harrachově v Krkonoších středisku rekreace a zimních sportů začal Městský dad, zhruba před
rokem, používat otisk výplatníno strojku s novým logem, které propaguje budoucí mistrovství světa v letech
na lyžích v roce 2002. Reklamní štoček, do svého výplatního strojku vyrobila pražská firma Xertec. Logo
vytvořili student Uměleckopriimyslove školy v Jablonci n.N, někdy v•roce 1-995 a původně bylo využito ke
Světovému poháru v letech na lyžích 1996 a rovněž i pro potřeby kandidatury na MS 2002 na kongresu F1S
v Praze 1998. Toto OVS bude využivano do doby, než bude schváleno oficiální logo MS.
MS v Harrachově - městě letů na lyžích se bude konat ve dnech 7. — 10.března 2002.
.NtSTROVSTVI SVĚTA•

Za informace děkujeme
starostovi města V. Cajthamlovi
a redaktoru Harrachovských
novin Z. Novotnému
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Závěrem ještě o jednom příležitostném ručním razítku, které do OVS nepatří,
ale je i letošní novinkou. Ve dnech 23.-25.června se konaly již VI!. Národní letní sportovní hry zaměstnanců Ceske pošty ve Sportovním centru v Nymburce.O jednotlivých
disciplínách jsme již psali v našem Katalogu k výstavě OLYMPSPORT "99 na str. 77,
letos byly rozšířené o novou disciplínu - cross.
Tak jako každoročně bylo používáno ruční razítko, které zajišťovala pošta
Pardubice 2 a take byl vydán přítisk (typ B-Postfila) na CDV.
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MEZINÁRODNÍ LYžAkSKA KOMISE 1910 -1924
Koncem devatenáctého století se v lyžařském sportu velmi rychle začala rozvíjet závodní forma
tohoto sportu. Pořádání závodů však vyžadovalo jednotná pravidla. Na konci století však právě tato pravidla
byla v jednotlivých zemích různá, sjednotit je mohla jen mezinárodní instituce, obdobná mezinárodním
federacím, které v jiných sportech již existovaly. O duchovním otci mezinárodní lyžařské organizace není
zcela jasno, dochované prameny se v tomto směru značně rozcházejí. Zaznamenejme v tomto okamžiku
návrh Josefa Rčsslera-Ořovského (29.6.1869 - 17.1.1933) z roku 1899 na zařazení lyžování do programu
OH 1900, při čemž lyžařské závody OH se měly konat v českých Krkonoších. Návrh však sklidil pouze údiv
přítomných.
Výroční zpráva Svazu lyžařů v Království českém z roku 1913 uvádí svědectví Josefa RčssleraOřovského, který m.j.napsal: První impuls k založeni mezinárodní lyžařské federace jsem přednesl v roce
1906 na palubě lodi Thalia, kterou řada sportovců i funkcionářů včetně české olympijské výpravy cestovala
do Athén na Olympijské mezihry. Přítomni byli m.j.švédský plukovník G.V.Balck, kapitán Fisch, pozdější
předseda MOV, pan Edstrórn a fade dalších přátel. Další jednání v tomto směru jsem vedl v Londýně na
olympijských hrách 1908. Zde byli přítomni kapitán Thompson z Velké Britanie, Švéd Halien, někteří Švýcaři
a řada novinářů v čele se Švýcarem, panem Tannerem." Praktická cesta však byla nastoupena až v roce
1910' Na pozvání Norského lyžařského svazu se sešel 18.11nora 1910 v Kristianii (Oslo) Mezinárodní
lyžařský kongres, který řídil Nor Carl Roll. Přítomni byli zástupci deseti zemí, tech, Francie, Německa,
Norska, Rakouska, Skotska, Španělska, Švédska, švycarska a Vence Britanie.
Kongres zvolil Mezinárodní lyžařskou komisi (ISC), jejím sídlem se stela norská Kristianie. Do
vypuknuti 1.světove války se uskutečnila další zasedaní: 20.- 21.3.1911 ve Stockholmu, 23.- 25.1.1912 v
Mnichově, 20.- 21.3.1913 v Bernu a 27.- 28.2.1914 opět v Kristanii. Právě zde zazněl poprvé oficiální
požadavek na zařazení lyžařského sportu mezi sporty olympijské. Po válce se již uskutečnily pouze
kongresy: 10.2.1922 ve Stóckholmu a 5.- 6.2.1923 v Praze. Právě pražský kongres rozhodl o torn, že v
průběhu Týdne zimních sportů V Chamonix, 2.2.1924, který byl dodatečně, opět na popud Josefa RóssleraOřovského, uznán jako I.Zimni olympijské hry, bude založena Mezinárodní lyžařská federace FIS.
VIllyžařskěho kongresu v Praze se zúčastnili zástupci jedenácti zemí, mezi nimi poprvé take
Američané. Předsedou kongresu byl zvolen Josef Réssier-Ořovský, československo zastupovali déle
Dr.Jan Synáček, předseda Svazu lyžařů republiky •Ceskoslovenske a Ing.VI.Pavlousek. Bez hlasovacího
práva se zúčastnili GIVůnsch a M.Rotter. Na kongres, který se uskutečnil v Praze, navazovaly 8.- 10.2.1923
v Novém Světě-Harrachově Kongresové mezinárodní lyžařské závody.Za účasti 69 závodníků zvítězil v
běhu na 50 km Nor Einar Landvik před dalšími třemi Nory, na pátém místě skončil nejlepší československý
závodník, J.Adolf. Přítomnými účastníky kongresu byla vysoce hodnocena zejména organizace závodu a
jeho technické zabezpečení. Pod vedením Josefa Scheinera bylo poprvé zajištěno telefonické spojení podél
celé trati. Pro československé organizátory skončil kongres naprostým úspěchem a potvrdil schopnost,
uspořádat velkou mezinárodní sportovní akci, kterou v roce 1925 byl pražský Olympijský kongres.
Pro filatelisty je samozřejmě mimořádně zajímavé, že pošta v Novém Světě
používala ve dnech 7.- 11.2.1923 ruční příležitostné razítko Ltypu: NOVÝ
SVĚT * NEUWELT / čSP I VILLYZECKY KONGRES *
VII.CONGR.INTERNAT.DU SKI v černé barvě. Výskyt tohoto razítka na
celistvostech je velmi řídký, skutečně poštou přepravené zásilky se téměř
nevyskytují a jejich vzácnost je značná. Známých je několik kusů celistvostí,
kde toto razítko je použito jako příchozí na obálkách odeslaných z Prahy do
Harrachova. Vznik těchto otisků lze zřejmě přičíst na vrub samotného
Josefa Rčsslera-Ořovského, který byl sám vášnivým filatelistou a otisky jsou
provedeny pravděpodobně díky ochotě poštovního úředníka, neboť se jedná
o zásilky odeslané obyčejně, na které nebylo povinnosti pošty provádět
otisky příchozích razítek. Ještě neobvyklejší jsou skutečně odeslané zásilky
z Nového Světa s tímto razítkem, dopis odeslaný doporučeně nebo expres
autor neviděl.
Novotisk tohoto razítka, provedený z jeho originální matrice je součástí přílohy III.dilu monografie
český a československý olympismus ve filatelii, který vydal OLYMPSPORT ke stejnolmenne výstavě v
loňském roce. Všechny tři díly monografie lze objednat na adrese B.Polák, P.O.B.47, 150 21 Praha 5. •

Nezapomínejte na svůj zpravodaj OLYMPSPORT a zasílejte redakci i své krátké
příspěvky it

( 46 )

Odešla motocyklová legenda
8.dubna 2000, ve věku 72 let, zemřel František šťastný — ,,motocyklista století'. Patřil mezi tzv.
obojetné, neboť začínal jako cyklista a slavným se stal až jako motocyklista. V roce 1961 byl vicemistrem
světa v silničních závodech a jako jediný český jezdec dokázal vyhrát čtyři závody Grand Prix M S.
V roce 1948 se účastnil I. ročníku cyklistického závodu Varšava —
Praha (pozdějšího slavného Závodu míru), kde skončil na 45. místě.
70 LET
Připomeňme si jeho sportovní činnost listem z exponátu Pěl století
LIASARYKOJACK.R.Pill
BR NO
v mírovém pelotonu " a také propagačním štočkem ze znehodnocovacího
strojového razítka,uživaného letos při 70.výrod Masarykova okruhu v Brně.
O
ece 4%0 v

-

Populární motocyklový závodník František
Šťastný začínal svou sportovní dráhu jako
cyklista. V roce 1937, jako junior, se účastnil
závodu o pohár Achilles a v roce 1938 soutěži les.všecyklistických her v Brně. Startoval
i v I.ročniku ZM, kde si po kolizi vypůjčil kolo
od diváka a dojel na konečném 45.mistě.
Clspěchů dosahoval až od roku 1954, kdy poprvé zvítězil na stroji JAWA ve Velké ceně
ČSR v Brně ve třídě 250 ccm. Byl i soupeřem
mnohonásobného mistra světa Mika liailwooda, za kterým skončil ve třídě 350 ccm v Tourist Trophy na ostrově Man v roce 1962 na 3.
místě.

3084
0 rb

POŠTOVNf DOPISNICE

ZÁVOD DRUŽBY NÁROD Ů

Č ESKOSLOVENSKO •

m EZINARODNI ZAVOO MOTOCYKLO
VELKÁ CENA ČESKOSLOVENSKA
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DOPISNICE

Program O .71- 2000 v závisfosti na české reprezentaci (počet uveden v závorce)
ATLETIKA (25) - Sydney Olympic Park (Track a Fleld-Olympijský stadion, Race Walks Course
a Marathon Course)
22. Aft - 1. října
15. září - 1. října
BOX(2) - Darling Harbour Sydney Exhibition Centre (hala 3)
25. září 30.září
CYKLISTIKA(10) - silnice - Moore Park
23. září - 24.září
- MTB - Fairfield City Farm
- 21.záři
19.
- dráha - Bankstown (Dunc Gray Velodrome)
FOTBAL(18+1) - Moore Park- Sydney Footbal Stadium, Sydney Olympic Park-Olympic
Stadium (Melbourne Cricket Ground, Brisbane Cricket Ground, Canberra
13. WI - 30.zaří..
Bruce Stadium, Adelaide Hindmarch Stadium)
GYMNASTIKA(3) - Sydney Olympic Park (Sydney Super Dome)
13. září - 26. září
- víceboj
22. září - 23. září
- skoky na trampolíně
září
25.září-30.
JACHTINK(2) -Rushcutters Bay . Sydney Harbour - Třída Finn
16. září -22. Lin
JUDO(3) - Darling Harbour, Sydney Exhibition Centre (hala 1 a 2)
KANOISTIKA(19)- Penrith Lakes - Penrith Whitewater Stadium, Penrith Lakes Sydney International Regatta Centre
- slalom
16. zaři - 20. Mil
rychlostní
26. ziff - 1. října
PLAVANÍ (9) - Sydney Olympic Park - Sydney International Aquatic Centre, Main Pool
plavanf
16. záři -23. září
•
- skoky do vody
22. al - 30. WI
- synchronizované plavání
24. WI 29.záři
16. září - 25. září
STOLNI TENIS (2)- Sydney Olympic Park - State Sports Centre
STŘELECTVI (9) - Cecil Park - Shooting Centre
16. záři - 23. září
TENIS (7) -Sydney Olympic Park - Tennis Centre
19. záři - 28. září
TRIATLON (4)- Sydney Opera House
16. záři - 17. září
VESLOVANI (1) - Penrith Lakes- Sydney International Regatta Centre
17. zaři - 24. září
VOLEJBAL (6) - Bondi Beach, Beach Volleyball Centre - pláž
16. září - 26. září
VZPÍRANÍ (2) - Darling Harbour Sydney Convention Centre
16. září - 26. zaff
ZÁPAS (3) - Darling Harbour - Exhibition Halls (1 a 2) - řeckořímský
24. záři - 27. září

Ke všem FM vydaným k olympiádě v Sydney se vrtíme v příštím Čísle našeho
zpravodaje

Uzávěrka příštího aisle je 30.zaři 2000
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