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V ieiošním .oce by se dožii Csrndesáii let náš nelúspěšnějšisportOvec 2C. sloleti a ones Už ; jedna

z ne]vělšich atielických iegend svě|a

á*iciť &aivpeb

Česitá pošta S,p přiri,avila na 11 září 1.1, 1,1,,dání §říiežLios|ne poštovníZnárnky 1spoltj s FDC) a
pi]Draviic několik ku|tJrnici a spoiečenských ai,ci Přecně ic byio přiležitostrá
.!ali raži,iko (Ve sPo!upráci s KF C7-51) k,!elé pošta Kopalvnlce 1 použjV.Jia na poštovn; přer"ažce
-|ecj-]i]ickén
V
fi]uzeu Ve výločni den na.Czení 19 září a pak ]ešiě 2a. a?1 9. ?oa2

roi:é město KOírR|VNlCE

Vsobotu2'l.zářisernj lskuteč.il BěnroinýniK.aieŤEř}lieZátopkaaVR.žncVSkémVaiaŠškér|

muzeu v přírod5, 16"," Emil Zá|opek pochován na Valašskéírrs]avíně, proběhla tentýž den pielni siavncsi,
zó úc€sti nranželi(y Erniia Dany Zátopkové
PoštOV.}a v Rožnor,ě pod Radhošiěm použivaia př]iežtcslné ručni IaZit{o cd 1 června jo 30 zá:i
i PR b,vio tot.žné S iim loňsi(ýn porze s nas|avitelriŤL ietošnin; dat],,

l

ZPRÁVY Z VÉDENÍOLYMPSPORTU

LetoŠnioodzimnísetlré.li.9.LY.fr,l'E§EQ8TUseuskuteČnitentoklátVBr.ně'Datum.ktenýbyste

. -el pl-.arcu@lale1o

seikan, Je

ráaŇátotusouet o nádraží ÚAN Zvonařka v Brně, pan lng,Večeřa,
přímo na
djky .jehož pohostinnosti se budeme nrít kde seiít, §třechu nad hlavou totiž ziskáme
nád€ží
auto§i.]scvém nácražív 1,patře spráVní budovy "u drspečerů".Ceslu na autobusové
máme k
Zvonařka Vám, nepřijedete_ll do Brna přimo auiobusem, poradi každý Brňák|
^Mistnost
výměnná bur2a
do j0 30
ci"p*i.i oc a óo oi ia c0, využijeme ji následujícim způsobem : Od 8 c0
,10,30 začne via§tní setkáni
priá""i" ú přebylxy určitě sj zase něco jiBeho odnes€te domůl V
proqru.ouou
iásti s obvyxii'm obsahe!,l.}, dc lderého se pokoušime zaiistit i autogramjácu některehc
-olynlpion]ků,
.óolánou s l*.eóou. Jecna z pošt v biizkost] bude použival oVS nebo SR k
! áĚ.xy"i
setkáni Na'seii<ani .uemé i

rai<ouské práteie

z

nově ustavené asociace rakouských o|ympuskýci:

sběratelir Na Shiedarou se s vár,,il těší o|garizátoři 3 celé vedení oiympsportu,

v rámcl ve]i.ého přečislovánise změnila itelefonní óisla na předsedu clympspofiu
NEW - NOVÉ : tel. 321 §223S9 - mobil 605927097 , fax 222319577
e-mail olVmp§port@iol. cz
jeliž adíesa je
Věiím, že již]sle si zvykli i na inteinóiovcu §i!^ánku Oiympsportu.
;

nová teiefony.
Dcšio-|] u Vás ](e zméně e_rnailcvé adresy, oejle vědět, pro příp,ad potřeb,y uvltáme ]
je :
Přispévky do zpravoda.je Zasíiejle př]!"no na a(iresu redaKtora lvana Vápenky, 1eho e-mail

pav.vapenka@§eznam.cz

,

ádre§a v tiráži zpravodaJe,

5jgvý 9-1naii oznámil Vojta Jankovič z Bratislavy <yEnLojJ_c,@n9ita,§!>
adresu : Stromova 38, 831 01 Bratislava, Siovak Republic
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Rcvněž má novou

"pakovaným
v.co_.
Éotáka v nemocnici. Všechny §ídečně zdraví, omtouvá se a bude se snažit mateíiály

doběrozeslat,Vzniklásituačeinásvelicemrzíadouíáme,žetl)budeskutečněbfty,Věřim,
]nejbližšídoběrozeslat,vzniklásituaceinásvelicemrzíadouíáme,žetl)budeskutecnébfty.veffm,
:nejbližší

:

4o i z2 yf,5 všechny mu mohu popřát brzské uzdraveni
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80.yýročínarozeni Emila Zátopka připomenu|a nejen Česká pošta Vydáním příieŽitostne poŠtovní
znamxy, aie i pošia V jeho ro;išti, r, Kopřivnici, Zde k témužVýioči pouŽiVáli r"uČni piileŽitostné
razítko. A protcže v tom měi i o}ympspoň p|,siy, podařilo se nám připravit s iouto známkou a
znríněnýrn razítkem příležiiostnou oÉáiku (nlkol!v celinovolj), přepravenou p.ozdravnýn letern do
finskéhá otaniemi, předměstí Helsiik kde b;rla v roce 1952 ubytována V tamější o1ympilské vesnici
českosj.venská o]vi-.]pijská výprava Obáika buCe samozřejmě scučá3tíČlBnská novinXcvé sluŽbY

L

Y
{ g

7,zaři ?ao2 V resiauraci Rendez - Vous v Bratisiavě oslavjl V kruhu přátel své
šedeúténarozeniny člei OIyrnpspodu a spiritus ágens bratrské slove,]ské
olympi]ske asocíace

přitet Ervin SmaŽák.

NeúnaVný propagátor oiympijské 3 spO(oVni filatelie na Slovensku, organizátol o]ympi]ských
íilatelisúckýcn výstav, sběletet. vydavatei vys|avovate! a j;stě bychom mohli ješlě d]ouhc
En- le. ,;ménem svýr]i, vedení oiympsDoňrj

ji:€Ť'r"a1-

".o
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č]enů,do té druhé šerjesátky

všechno

l
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Dyia lt4ezinárocní filateii§tická výstaya, kterou z pověření polského svazu fiiate]i§tú irspořádal kjub
3:e s:ú Ve starém hiStor}ckém městě Piock při přjležito§ti konání 34.ročniku MeZlnárodních her-škojáků
-9i s3 ZÚČestni]y repreze.tace třicetičtyř zemí, na íilátefistickou výstavu pňjalo pozvání celkem ievět
'aie:3ii.kych národaich svazů mezt nrmi rSČF, Z3štltlr převzalj pre§ldent:MoÝ DlJacoues Rogge a
]-3s:e'i Poiské republiky Aieksander Kwasn)evski. Podie polské kategorizace friate|istických výstav se
.i:.a. o \,ýsiavu l!, stupně tedy podle naěeho hodncceni o národní VÝstaVU § meziná].odní účastj
3ie!'3:y b;v|y prakticky Všeohny Výstavní iřidy, nejvíce zastoupená by|a iednoznačně třída námětcvá a Zde
:í'" .Žzn něným Mezlnárodním hrám školákŮ a současným Osla,/áíi 40Výroóí založen| po|ské obdoby
las€.o oiy,Ťps9ortu, Klubu olympúczyka, je pochópitelné. že nejvíce bylo exponátů S tematikou sportovrí.
ce ren ]lch v soutěži byio okolo čtyřiceti. vý§tava samotná se vyznačovala; jednci] novinko.r a na ní ]sme
s9 p3?Íieli Piávě my Součásti Výstavy totiž bylo i první mezistátni utkání ve spoňovni a olyrnpi]ské filate]]i
90-sko _ ČEsko. nad kteryim převza] patronát polský olympij§kÝ výbor na mistě zasioupený panem
§za]ewiczem a je p]'0 nás cti, že ve střední a Východní Evropé jsme byii první, kdo podocný
''l::e]eíTi
:.aS3;
ňcdnocení filatelistických exponátŮ vyzkoušel. Utkání proběhlo jakc soucá§t slavnostnihO Zasedání
( -]- c]ír'lpiJczyka za přitomnosti :ástupce Polského fi|atejistického svazu, pana Adama Korcze a dalších
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;cjsKc zněl v po;něru 30
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Dcho.ia zi,]ěie o hodnoceni pěti exponátů pro kažoédrúžstvozákladem
Určení Výs|edk!_j bylo hodnocení iury způsob Vyhodnocení byl púvooně
navžen d,,,cjí. Podle poiského návrhu byi VÝsleóek §tanoven jakc proslý
součet bocjú, přiiělených ]ednctiivým exponátům. Náš návrh předpokládel
Zi§k jednoho baoLj, za kádý medai|o,rý stupeň Tedy bronz 1 boi
postiibío 2 body atd., až velké ziáto 8 bodů. Po vzálemné ciohodě byl prc
Vyhocnocení použli poiský zpŮsob Celkově tecy po|ští přátelé ZViteziii
399 : 378. Pcdle námj navÉenéhoZpůsobu hodnoceni by VýStedek prc

'',g'3g-1945

,

Roman

. Dcvoite ml připojit mé poznámky k jednotlivýc|r exponátům obou družstev, i když budou 1]stě
rc:ě,,Jc subjektlvní a i rny, Většlnou býVali sportovci vime, že podle pravidla čisic jedna má rozhódči

žcyc<y pi,avdL; a není-ll tornu iak. platí automaticky pravidlo čislo jedna,
Kap;tán poiského družstva R Kiczek p|-edstavil exponát Letecká oiympijská pošta, K Vidén] bylo
:]aaČ.émnoŽStví leteckých Zásilek, asi deset listů byio věnováno letům V roce 1936. Zrníněny a ukázány
C-3{i,.i(}r nej§ou přípojné lety, V další částijsoujiž niateriály poválečné, převažují samozřejmě íety novější,
:\PJiáiu ]eks' Chybí ně;aký úvod. je nepřenieoný. Jury přeiadila exponál Ž nár.rrěiov-é třídy do třidy
a:,-J'],aleiie (v Sydney Bi bodú),
Letecký sport v Polsku v létech 1918-í939 Z.Korzseně obdžel velkou cenu výstavy, ve|kou ziatou
-'Ě33]i 3 9i bcdŮ (v Sydney 85 boCŮ). l zde doš|o k přeiazení ž námětové tiídy do třicjy aerofiiatelie, Už to
sé-. ie podiVne, nevÍ-li VystavóVatei pro jakoU třidu exponát připravule? Vystavený mateiiái byl ó\,šem Velmi
:.]-e Kva]ltj' samozřelmé prakticky výbradné polské provenience Vadila ml řada fotag|aíii které v exponátu
''eŤa'i C_o dě]ai některé popisy, za kteÝch nebylo patrné. jde,li o popisy tematickě, čř;aké Ne:sem 1uryrnan
9'; aer'.f]iatelii. iattŽe si 1enom dovolujl Vy]ádiit sVé míněni. že hodnoceni bylo Doněkud přehnaná.
.

OlYmPijské hry 1972

y Mnichově byly

.
,ě;šlla
pcš|ovních dokládů neproš|ých mnono FDC. něko]ik

předmětem zťílmuZ.'iec\a Kiasioký rroderní mate.iál
]rstů s VýstřižKy výplátnich otiskú s ''o''
lo.jnc|3i] na mŮj vkus nevhodná úprava, Pczlace!á medaile ]e přehnaná a ,;ienÁané by se mi zdalo i ve|kě
s';'io': Ce|ý náZeV expcnátu H Polece zní Letni olympijské hry _ hjstorie. tradice á současnost, Už z
.ěhc se ždá že si autor ukousl příijš veiké scijsto. ke klacúm patří dcbni pián expcnáld iada zajímavých a
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,,úh fi|ateiistichich materiálů, málokdy vídaných v o(ponátech §třední a vÍ9hodn!. Části naŠeho
je
iontinentu. Na nextórýctr listech však zcela chybí tematické popisy, texty jsou pouze fdatelistické. 1 0 listŮ
je
věnováno oH 1936, takže nevyrovnanost rozloženi tematu je zřejmá. Vetké zlato jé nesmy$l, i kdyŽ
podepřeno cenou za nejlepší tématický exponát v soutěži.
posledním pols§m exponátem je'Sporrovní kronika let'1939 - 1945 R.Babuta. Exponát neobvYklý
svým námětem a iaké řadou vysiavených materiátů, Výbomé tematické zpracování, nejúPlnějŠÍkolekce
otýmpijských vydání polských kóncentraóních táborů, n€atem je snad jenom příliŠ'přeplácaná" Úprava s
m'noňá rámee§ v textu, ňavic ještě se stínovanými podklady. To, že tento exponát dostal Pouze Ve|ké
stříbro (v sydney 80 bodů) §Vědčí jednoznaóně o kvalitě jury.
'K
česrýin exponátům také několik poznámek Vyhnu se hodnocení exponátu §ve!9 (V Sydney 82
bodů) a začnu §větem íotlalu S.Kamenického, Kompletní přeplacování exponátu s€ vydařilo, proť §ydney
(66 bodů) j9 hodnocení jistě tim, co autor ďekával. Škoda, že popisy zůstaly v češtině,nékteqý světový
exponátu slušel lépe.
iazyk by'Dalbim
členem našeho družstva byla M.Jusbýnová s exponátem o hokejový primát, Jury evidentně
s hokejovou ternatikott, které pátří §Vou kvalitou k tomu, co V
nedoceniia V exponátu VystaYené mateňály'poprvé
V této íormě Vystaven v Karlových Varech, je zpracován v
hokejové tematice lze vystaviL Exponát byl
češtiáě a pfi srovnání s áalšim hokejovým exponátem, vystaveným v Plocku by rozdil Vzhiedem k materiálu i
k zpracování měl být minimáině dva stupně.

Půl století v mírovémpeletonu l.Vápenky je exponát již dostateČně známý z řady výstav (Sydney
70 bodů). Autor zpracoval dané térna podle moderních zásad námětové filatelie, VyhledáVal souvi§losti
nezbytné ke kvalitnímu rozvinutí tématu, prostě jedná se o exponát, jakých bychom chtěli mÍt v námětové
íilateíii vice. Zejména při porovnání s daiším eiponátem na stejné téma, Kerý na výstavě by| a kteď bYl
hodnocen stejně, vyniká naprostá neodbornost qýstavní jury v ranku námětové filatelie.

Z.sioiáček na wéin exponátu Pod olympijskou ylajkou neustále pracuje, tentokrát zařacjil od
poslední výstavy několik nových materiálů a část přépracoval. Nutno však přiznat, že něKeré Části PŮ§obí
nevyrovnané a Že i textová část by někde zasloužila poněkud doplnit. Celkové hodnocenj tohoto exPonátu je
jistě radostné, kalíje ovšem řadajiných veIdiKůjury, Keré ponékud nahlodávají míněníojeji solidnosii,
Polská pošta připornněla utkání

ruóním příležito§tnýrn razítKem

vyobíaženímzakiadatele

§

Klubu
diouholetého příte]e
olympijczyka
če§kých fitateii§tů. jakož i b}'yalého ředitele

3

po|ského kuiturního siřediska

v

ptaze,

pana Éabiana Bury, jehož jméno přijal Klub
oiympijczyka do svého názvu, Krorně toho
byla použíVána daiši přiležitostná razítka k
Vlastní výstavě, ke hr-ám škoiáků a ke 1;?0.
výročízaložení Vesiařského klubu mě§ta
Plock, Použivány byly i dvě příležitosinéR
eBki
náiepky ke hram a k Výročípřepravy lodní
pošty. Závěrem možno konstatovat, že se
jednalo o velmi pěkncu výstavu s řadou
zajírnavých exponátů, boh'užei poněkud pokaženou hodnocením jury v oblasti námětových exponátŮ, pro
které zřejrně nebyla dostatečně hr'alifikovanou.

;

Rl+-ffi

lng.Petrásek

komisař Výstavy
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NOVÝ KATALOG DOMFIL
Znárná španálské ,/ydavátelstvi íl|áteIiStických námětovýCh kalálogú DcMFlL púsiilo do svěiá

noVý katelog, lrĎený sběrateiům ciympijské lématiky- Tedy přesně řeČeno sbéralelŮm zimriiCh
olympijských her. Na vydání se prostředniclvim FlPo pcdílel i i\,4ezinárodni olympi]ský Výboí Autcreri
.je Znárný španělský sbératel Jordi Domingc iGimeno, předmlUVy obslarali J,A.samaíanche a

,

l\il,Bergmann.
ZnáíŤlky jscu řazeny podIe jednotlivých zimních olyrnpLjských her celobarevně reprodukce
,ršech známek jsou zrnenšeny na polovinu. Jako píyní jsou uvedeny známky pořadatelské země, poté
v chíonologickém uspořádání následuii známky všech zainteresovaných žeíní,bez ohledu na světadil
čistováníZnámek, ie speciálrí Domf]lové, u kažclé známky jsoU VŠak uVedena ÓÍsla Yveň, Scott a
Micnel Ceny jSou samoZřejmě již v euro, a|e také V UsD. Použitý přepočel je asi 1 euío = 0,90 USD.
V sedi-T]nácti různých jazycích jsou podrobně popsány graílcké vysvěilivky (bóhuŽél nil..oliv ČeŠlině),
\1.,: j.,J .c,l,, riei, eť.é 3 náZofné,

Kaž.éhry jsou doprovázeny i barevnou íeprodukcíoílciálního plakátu her, Do Přehtedu
,j,;,.],,::-ls;,s,:i:]ra.;iaiV}adnl izv,šeJChaliacojeniaVI]l,pops3n}avyobrazĚ4},jsouivycana
..:šl:.-, :e,.,], - in 'ía:3iag tvcří úplnou a velíni dokonalou pomůcku prc sběťate]e této tématiky. Na
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je uvedena přehtedná tabulka medailově úspčšnýchzúčastněnýchzeml s
uvedením počtu jednotiivých získaných medailí i úóastnikŮ z popisované země,
Jednotlivé známky jsou doprováZeny piktogíamy zobrazených sportů, což činíkatalog Velíii
Přehledný. Vhodnými doplňky je ivyobrazení známek se zimní olympr1skou tématikou, ze kenýáh není
Patrné, ke ktenlm ZOH patří a hlavně pak závěrečný reistřík všech známek, rozdělenýóh podle
1ednot|ivých druhŮ sportu. Zobrazeny jsou na závěr i známky se zimně óIympiskou temirikou, ze
kien'ch není patrné, ke ktery'm zoH patří a známky a celiny kandidátských zemí pro ZoH 2006.
Folmát katalogu je asi 17 x 24 cm, cena není uvedena, ale pohybuje se ok,o]o 55 eufo.
ostalně katalog je součástídnešníaukce pod Ďs.položky 22s.
záVěr kaŽdých her

_jp_

ZLAT"ý

vĚx

_

THE GoLDEN AGE

P|eCstavte si zajimavou knihu formátu A4, tlustou téměř tři centimetry, na křídovém papíře v barevném
Tak ]eště dodám, že je dvojjazyčná, tedy V angtičtině a ruštině. Chybí již jen údaj o
::- :e]ejím autorem jedlouholetÝ přítel olympspoňu a snad mohu říci, že imÚj piitel osobní, obyvatel ukrajinské
-:ěss_.' \lsevolod Furman. Troufám si ivrdit, že v současnédobě jeden z nejpilnějšich autorů té tématiky, kierá ie
-/

_s.'Ť plcvedenÍ. Máte to?

-.:-:

;,še::i ní:zká, totiž tématiky olyrnpilské.
\ázev knihy je ob§aŽen v iitulkU této póznámky, Její samoiné i,ozděleni ;e provedeno do několika čásii,
:,3 1e 3kousi exkursi do c|ympijské hisicrie. Mimóchodem jsem se zde dozvěděi, jaký vztah má k olympismu

::s.,

-roební sklacjalel Mysliveček. Víte? První kapitola má název olympúský poiibek pošiy a ie věnována
:, .,: o.vmpUským emisím, zejména té první řecké a věcem SouVisejicim.
Jtulá kapitola je zřejmě nejrozsáhlejší a probii"á průběh Her 1,olympiády pěkně popořádku cien za dnem,
,:]j s a]kUnentací souvisejicích laktů a § odkazy na poštovní materiály, které často zabíhají někam, kam by
:::^J c,.'ripijský sběrale| nikdy nezašel. Bohužell Tedy pro toho sběratele. Tieti kapitola je nazvána Poštovní
rr_,'S.3 ZabýYá se výŠÍpoštovníchpoplatků V době hér, možnými druhy poštovních zásilek, probematikou
-.tra\'.] cSVětlené záhady problematiky rozlišovacich číseina razítkách athénské pošty, Vše více než bohatě
::,l-::ericvánc spoustou vynikajicich reprodukcí. Najdete zde i vyčerpávajici přehled doplňujících poštovních a
,:

=:

.,l , :,- :,'eln ícn razitek, použíVanýchpři použitíolympijských známek s přetisky, jako kolky apoá.
iiázev ČtVňékapitojy jsern si přeložil ;ako V jiných souvislostech a problemalika první olynlpiády ]é zde
:':l,':na V souvis|ostech pozděJší emi§ni tvorby různých poštovnich správ ve vztahu k oH 1896 ttájleoule
,=]:! |ebo chc€ie-ii, jakáSj íetrospektjva olympi]ských her až do Atíanty 1896, zastoupená vždy těmi
^:_:a. Ťá\,ě.jširni položkami jednot|irlých her,

P:c sběratele olympijské těmatiky, a|e nejen pro něho, je kniha vynikalicím pičhlede!-n faktografie,

::::,:ilch

úda.jů

prc VystáVovatele a ukázek takových olynrpijsko-filatelistických artefakiů. které většínouni|:dy nevidél.
S:..' :3 i3, cpráŠit škoíníazbuku nebo vědomosti angličtiny. Ceíkenr 450 stťan, cena 75 USD byla sponsorována
: ^a:: i'=rr KarpoveP,,}, Významnou oscbností světového šachu rovněž
a
znáft-lým

íilaíelistou,

_jp_

Zába&y a šarády ve spoftovní filatelii
Jsou věci jasné a známé, věci o kleých se

Ví, a]e existují také skutečnosti, kteréje třebá tepNe
objevit netn chcete_li, které na sVé objeveni teprve
čekají,Někdy mohou být jenom zajímavé, Jiné však
mohcu být podstatné, závažnéa využiieinétřeba
překvapivě ,jako novinka v nékterémfilateiistickém

expQnátu,

Řiká se tomU hledání

filátelistických

Z té pnrní kategorle byl třeba dotaz
Marie Justýnové na autorku ko;-espondence z
souvi§lostí-

berlinské oíympijskévesnjce

,

z

minulého čis]a a

VysVětleni, kt€ré póskytl Vojto Jankovič.
Jinýírr probiémem z téžekategorie rnůžebýt
foiografie si]áka vlevo, kteíou doprovází lext: "JoS.
Dostál. vitěz olyíŤ]p herv Pařiži". V Paříži se konaly

a 1924. Ta iotografie se hodi svým
tr-cv:celim spíšk tomu pozdě,]šírnu termínU. aje kdo Ví? Faktem je, že íotografii
Ť s icia;en-, předal některyi z členůOS na setkání. Ukazoval jsenr 1i jiŽ spcusté
licjí , a njc. Ani známý olympio|og Pavel
tr\,-p]síe hry dvakr,át. V roce 1900

/ t,

\

:j'r :

:tliŤ_{§,E?ffiS!§.

:

B]

,

,

,':

-fi ',l

€L€9Ťil

Hladík neuspěl sé svými prarneny, Zkoušim to tedy tákto, vlte někdo něco o
býi? V lévémdolním lohu lze rozluštit cosi

;:n,

,!'3fělliŠíř,T[[u*l-*'

Do ié díuhékategolie patří opět příspěvek jednoho

z našich členúna

,

Takovým foímulářém je tělegrďni blanket. V naši ukázce jsou k vidění hned
dva. Tan Většíje formátu A4 a zobrazeně spoíty j§ou : lÝař z pohárem jako
i .; ů§třednl motiv, v dolní ěásti poiom letectvl, auto a motozávody, dvojkajak,
',:'. debtkánoe, jachting, skoky do vody, cyklistiká, leni§, §třelba, běh, kopaná a
} --1 l
lední hokéj. Poznámka v levém dolním rohu textové části : Tiskopis 770 Lx 9
č.(lv_1$7r nás informu.je o dobé vydání formuláíe. Ten menší formulář j9 formátu A5, zobrazen je oštěpař a
označpnííormuláře je : " Ti§kopis č 777 Lx 9 č.(lV-1 §37r. Ví však někdo nějaké rlalšípodrobnosti? Má někdo Ve
své sbírce originály? To, co se mi dostalo do rukou, jsou jenom kopie a toještě nijak kvalitní. Podobných íormulářů
se spoíiovnítématikou exi§tuje z obdobl pívnírepubliky zřejmě vice. Vím ještě nejméně o jednom, ktený v
propagáčni ěsti nabízí: "Sledujte mistíov§tví §větia v lednim hmkeyi prostřednictvlm rozhlasu!" Z mládické
nerozvážnosti jsem jej kdy§i prodal ,..

--;+-'

Dalši záhadou je problém vedle zobrazeného razítka. Mistrovství svéta v krasobruslení
,í§39
v Praze konalo, Bylo to pouze mistrovstvi
se skutečně v pohnutém obdobi února
světa V krasobrusiení žen, muži a §portovní dvojice mělj své misrtovství V Budapešti,
Zajímají-li Vá§ Výsledky pražskésoutěže, tedy vězte, že zlato vybojovala Megan Taylor z
velké Británie, §třibrná Skončila Hedy Stanuf z USA a bronž zbyl na Daphne Waiker,
opět z Velké Británie. otázka zní, co je 10 za íazílka, V žádném doposud vydaném
katalogu příležitostnýchraz ítek není zmíněno, Matrice je zřejmě gumcvá, otisky Z ochoty
jsou mi známé pouze na Vý§třižcích še známkami mjnimálnich hodnot a existují v baÍvě
červeně nebo modré. Má nékdo celistvost skutečně prošlou poštou? Ví o nich někdo
néco podrobného?

A to ještě neni všechno. z oiťobíl. íepubliky existuje něco podobného ze šachovou tém3tikou. Vjděl jsem
otisk přlležitostného lazitka s domici}em pošty Praha, propagujícim konáni šachovéolympiády, V Praze Se
šachová olympiáda konala V roce 1931, ZVítěziIi Ameriěané před Poláky, naši vybojovali bronz v sestavé .
Opocenský, Ftohr, Gilg, Rejfíř a Skalička, Razítko vsak je opět záhadou, nikde není publikováno, zrniňuje §e o něm
snad jenom Paroubkův katalog zé šedesátých let bez bíižšihoVy§Větlení. Ví o něm opět nékdo ně,jaké
podrobnosti?

rrýsravn PREíúIÉRApŘisRAtú zoaz
od 2.9. do 15.9 se v zámečku Ernestinum v Přibrami konala filatelistická Výstava pro exponáty bez
kvalifikace a pro prvovystavovaiele. Možncst představit své exponáty měli samozřejmě i ólenové Oiympsportu,
bohužel Výsledný eíekt byl Velmi malý, V námětové třídě j§me mohii virlět ze spoňovnich exponátŮ pouze dva. Clen
olympspoňu JíříVaněček z Nejdku vystavil exponát "Rychleji, výše, silněji" a pan lvo Voiný z Haviřova exponát
"Šachya jejich neJVě|šínistřl ve filatelii". Na úvcd oJužno podotknout, že oba zřejmě prvni pokrjsy obou
vystavovalelů oůsobívelmi sympaticky. Oba exponáty získaly shodně velkou stříbrnou medaili, Jury pracovala již
podle nově upravených výstavních řácjů, kde rozdělované body jsou pňřazovány pouze podle čtyř kritériínamisto
půVodních pěti, s detailním hodnocením ]Ury nás seznámuje tabulka :
kritórium
Zpracováni a filatelistickÝ vÝznam
Filateíistické znalosti
stav a vzácno§t filatelistického materiálu
Prezentace a úprava

cělkem

maxlmum

Vaněček

30

25
19

aE

20
4
68

30

í00

Volný
17

4
65

Šachový exponát p.Volného postrádá staíšia starý materiál a obsahuje řadu óbálek s přiležitostnými
ražjtky Z ochoty. Dopsat ,la obálky nebo dopisnice adresu adíesáía by jistě nebyi Velký problém tak, aby ceiistvosti
působily "filatei]§tičtěji" i'odobné ;e Závadou, že obsahlJje dosl Velké piocento známek Šejchátúa vŠelÚakých
postsovétsioich pseudc:arní, jejichž emisni politika ]e podezřelá a je lépe se jejich píoduktŮm vyhýbtst, VŠeobecně
je v expcnáiu ořespiíliš známek a máló fiIatelistického neznámkového rnateriálu. Příliš žádanénejsou totiž v
ex,)onéil] an; FDC, zejména nepíošiépcšiou. Doplnit by bylo potřeba celiny, výplatní otisky a dalši druhy razítBk,
PqJie názvl ex3o3á:! přiteje Vaněčka "Rvchleji, výše, silněji" je zasvěcenému 1asné, Že ide o exponát
o'ymplskÝ,
ýša{ rebv|c ;asné. prcč zrovna tento název á ne třeba "Pod olympijskými kruhy", 'V záři

il.ě

(54)

: ,'.-]

s|iého chně". či iřeba "Olympijské vzpominky"? Tírn chci zoůraznit. že vojba názvu exponátu ie velmi
z Zde Jsem posi,,ácjál Shodu názvU s obsahem exponáiu 0pět by exponát potiebovaI coplnit VZácréJší
-":=,.:, neněia by se cUblovat [aZiika, místo v expDnátu nemá JakkojiV krásná pohlednice opakováni téže
:-:--.i je rovněž chybou (vydáni NDR i985), stejně;ako využiváni přítjsku na cDV k oH 1928, zat]m ca PR s
-'::.3n lyí]nasty Váchy na téžeCDV Vůbečnenl zmíněno. Tím naráim obecně na shodu rraterlá]u stextem,
, .:-: :, pciiebovaia vylepšit. stejně jáko dokonaie.lši Využiti a odliseni textů filateijStických
a l9Xtú námětových
Popnré se na tétó Výstavě měli diváci mcžnosl seznámil S nap],Ostou nov;nkou na filalejistíckých VýStaváCh
: =:^:-arcvÝmi exponáty Výsiednýdojembyl poněkucsmíšenýamŮ]pocitj€1en žeVySiaVCVateiénepochopill
::.'e ,iTysl a cíi těchto €Xponátů. Ty riají naÝodit Větši lůrnorodosl obsahu ]ednotlivých exponátú a hiavně maji
: ;: * ::|csi Vystavii takové exponáty, které svým rczsabem šestnácti iistů p|rc_v]GeTáVa|í ZVC]en
Navic le
:'.:. ,e:aněňovat jednorámoVé exponáty s 1inou novinkou na l,]ašich Výstavách, totlž s exponátv třicy "open"
-=:": ::ce:e-]i "socraj philately". Vlednorámových exponátech lotiž nemají co děiát nefalatelisiické materiály. Tec1,
:::-: :3:iedy. foiografie ani jjné artefakty nefi|atelis|ického pŮvodu,
Pravdou je, že problémy s iěmita exponáty Ďaji i jurymani, protože Se zatín,} tepNe Vytvářejí hodnotící
,-:3- a p|o jurování těchtc exponátŮ, Výstavní iád FlP se teprue připrevuje a vse je trochu Ve stádiu diskusí,
'.'.:2 ]e s9 za iyto exponáty zatim neudě|uji, 1ury v Příbrami řešiia situaci uděiováním drahých kamenů, tai<že bylo

.-.!,..

- ::-r :,skai rubin, srnatagd, diarrrant apod.
sré štĎstj na ioí]to poli zi(Ljsili popívá Marie Justýnová s exponáterr sokol a ialateiie a lvan vápenka s
:,:]-aieŤ ToUr de France 1998 Exponát Marie jusiýnové získal 63 bodů a práVě jemu ]ze VYtknO,,Jt poijžiti
-i,]:,;:irref;iatelis,tickýchartefaklůahlavněpřílišširocepo]atýnazev

Vžd},t'natéria"sokoistvo"bybyiúmožné

,,, :' i .xDonát o regu|érních pětj, či ještě více rámech. Jako jednorámový exponát by bylo vhoCné věnovat se
::-::..o_1oíru sokolskému sletu nebo některému klátkémi.J useku sokolské hjstorie, Takže třeba "Všesokolský
. :; ']2]'- rebc "Sokoistvo za Rakol]§ko-Uher§ka'' apod
]Va:]VápenkaZes!ůj exponátToUrdeFancei998obdržej 69bodů- Nazevsám jižsignalizuje žeVěncval
. , ], i:i3rnost právě jednomu ročníkutohoto nejznárnějšího cyklisiického záVodu SVěta a t0 udělal dobře. Byj to
:-2.ě tei !,cčník,kteŇ proslul řadou doplngových skandálů a afér. lvanovi se podařilc Veimi cjcbřezařacjit ceiou
'::- '.íi]9rafických souvislosti, vvhledat navažujicíVZtal-]y e naiezt a použit rŮznorociý filatelistický maieriál,
_::S ... cc]rnem by asi pŮsobily o něco méně Zaplněné listy, aie to již je véc názoru, podobnou slabjnou trpí moje
,

,,::-a:.::\P

-:p-

Nepriarna filatelistická dokumentácia .- OH í896
pri

hrstorických športových uoalcstjach ínálokedy máme možncsť ooužlt'priamu fiiáteiistjckú

::"lreriiclu

konkrétneho pódu]at|a. resp disciplín aiebo dokonca icb ůcastn;kcv Fjlatej;§ii si pomáha]ú
-::^l*: ,leptiamymi mat€Iiáimi
{denná pečiatka s presným oňom konanla sút'aží,úelincvá pohtadn|Ce s

miesia konania} a retrosp€kiíVnym j Znémkami, príježitostnýnri peč]atkami a CVS cs:avu;úcimi
l'Í'tazov alebo ináč zau]írnavýCh účastnikov,V torn druhóm pripade sa váčšinoujeáná o
::l;znaČnégraflcké alebo 1eXtOVé zachyienie podobizne osoby aiebo miesta konan;a Tekýchto máierlálov
,. S'J3aslcsti
tichlo p|ibúda a pomáhajú zberatelom vyknývai'hluché njesta.
Z pohladu odborného výskurnu sú Vš€k zaujinavé aj dokiady priamc dokiacjajúce dané íakty avsak
-;-alÚce exPlicitné vyobrazenie. pripadne rnateriaiy, ktore s cjoŘ,:mentovanou té'mou nemajú na pr-vý
:f*'acj taKrier Žiadnu sú\'islost' Preto zastávajú ple váčšinu zberatelov nepoznané a nezaraóulú icň dó
srl.ej zbrerky, zberate|'a vystavovate| ktoný ich objaví ziska zaujjmavé dop|nenie svoiej zbier"ky a v pripade
,r3:2vei]a V exponáte rnÓŽe Zaradením,,netradičných" rnate],jáiov ZíSkal'body za odborné znalosti a
s{ijŤ, Takútů orax mÓžer:le pozorovat' u váčšinyvysp€jých exponátcv je to
''
1eáen z ai| bútov, ktoFým sá
l'j, ŠulÚ.od tých beŽných, zhromažďu;úcich notorjcky známy a tzv, prvopiánový
rnaleriá,, Avšak na tÓ, aby
Z53'3tei vhodný rnateriál n"ohol zaradil'musí mal'hiboké oóborné znalosti o svoje1 téi.ne Zo svo;ej vlastnój
sl;usencsti viem, že má zmysel precháczat'dokonce viastné zbierky al iných námetov. pretože-neusláié
:'9ribcvenie poznatkov o ob]asti ..ni iJrnožňuje zaraďovat'ncvý rnateriá], pietcže vienr nájsl,nové doteraz
".:,še"éS-vls,ost,
, , --:'aze;';Ím

::,ir'ch

Pekným príkladorn takejto nep.iamej dokumeútácie Sú priležitostné pečiatky použiVané pri pri]ež]tosti
:'et,adf}^orýmPUskýCh a špoílovýchexponáicv World Exhibiiion ot o|ympic S[crt Starnps & iocumerrts
::''151696-']996 G'eckapoštasi or|ginálnyrnspósobompripomenulámužov,ktorí
sanajváčšmr príčlnii
: konanie l. oH V At.n.ih e tých. ktori sá staii p§Ý"'i olymíji]skými Vitazn,}i. Nezobrala poJednoi!lvcoch ale
v3noVala kaŽciej krajine. Z kto!-ej v!taz pocháozal lednu pečiatku. Námeiový zberatel
iýn ziskal možnosl,
a3k,..jrneniovania toho ktorého špoÉUa ]eho Vilaža fjialeljstick},].n dokiadoŤ}
n";.á 1,,iu5,ur"^".
Álstlá|ie Dánska a Švalóiarska. orjkiai oocháizal iel jeden o]ynrpi]sxy viiažizaujímavé
"
LCÚ 1896)

Zoznam príiežitostných pečiáok k výstave Athens 1896

-

1996:

25. 3,
26. 3,
27. 3.
29, 3.

1996 _ oíiciálne otvorenie Výstavy
1996 - Deň Dimitrosa Vikelasa (prvý pred§eda MoV)
1996 - Deň Píena de Coubeňina (zakladater novodobých OH)
1996 - Michael Brea] - Spyro§ Louis - maíatón (otec myšlienky zaradenia maratónu do progíamu
a prvý olympijský vít'az)

-€ftu

'"šffi'

oH

@@ffi

28. 3.1996 - Den amerických
ťymplských Vílazov - atletika {T. Burke, T. curtis, E, Ciark, W. Hayt. J, B.
Conolly, R, Garrett), sire|ba (J. Paine. s. Paine)
29
19€6 -. Deň greckych olympr§kých viťazov
_3
- atletika (s. Louis) , šerm (L, Pyrgos, l, Georgiadis),
sirelba
(P. Karasevdas, G. Oifanidis,.l.._Frangudis),
cyklistika (A. konstanioii], ápĚ,t,'gy*nasiit" 1i.
Mltropulos, N. Andriakopulos), pláVanie (l, Malokinis)
v.iťazoÝ - zápasenie (C. Schuhmann), športová gymnastrka
14.
'
ř39:.i...'1s^_P:ln"rqŤi9l,,o|ymplských
latow, U, §chuhmann. H, Weingartnef a druŽStVo brádlá a hrazda), tenis (F
Traun)
Deň Írancúzskych olympúských vít'azov šeim (E.'H_ Gra)elotte}, Óyklistika (p.
j_?S
Masson.
L.
3Lj_
r lameng}
1

.

4. 1996 - Deň anglických olympijských Víí'azov Vžpieranie (L, Eliioi), těnis (J. P,
Bo|and)

- Deň rakúskych
?3. 4,
1 ]9P
1996.

olyrnc:jslo/ch Vít'a'ov - cykljstika (A, Schmal), p|ávanie (P Neumann)
'
Deň maďarského oIynrp;;!Xéno vitaza
-itauanie'ln N"10.1
'
4. 4, í996 _ Deň austráískeho olympryského Vii.aža
-;tletika (Ě Flaik)
5, 4, 1996 _ Deň dánskeho olvmpi1skeho vit'aza
- vzpieánie iÝ. .lensen;
6, 4, 1996 - Deň švajčiarskerioolympi.jsxeho
gymnastika (L. Zutter)

"it".rlsp"Jo"}

Vojtech Jankovič

(56)

co

KDY, KDE,

(Mistrovství světa v olympíjských sportech)
:\a s3tkání v Holicích jsem slíbil, že připravím pro členy Olympspoňu dokurírentac] mistrovství světa
, 3]';npijských spori€ch. Dnešním dnem začinám svůj slib plnit na s|ránkách našeho zpravodaje, Snad se
.:crcu povede doplnit k tomu i veškený fjlatelistický materiál, případně zpracovat podóbný přehled i pr^o
"] si.3vsivi Evíopy.

cb§ahuje datum konání (ne vždy koresponduje S datem soutěží, protože pořadatel do doby konání

''.i]ec

:}:itai i sjavnostní zahájení apod.), misto konání (pokud možno v českémpřepi§u, v závorceje uveden stát
.{-ale stavu při pořádání) a někde i poznámka o rozsahu soutěží.Přes veškerou snahu najdete někde
r';,|*:kovaná místa, neboť se mi data nepodařilo zjistň. Velice rád UVitám Veškeré Vaše opravy a doplňky.

25.3.
1991,24.3.
1992,21.3,
1993,23.3.
1994, 26,3,
1995, 25.3.
1996, 23,3.
1997, 23,3,
1998, 21. - 22.3,
1999, 27. - 28.3.
2000, 18. - 19.32001 , 24. - 25.3.
2Oa2,23. - 24.3.

ATLETiKA

1990,

-,. a,,1 CTLiV

í976, 18.9.

É( NEo LYMPlJ sKÉs alsartÍruv

1980, í4. - 16.8.

Malmó (SWE)
50 km chůze muži
sittard (NED)

3000ma4O0mpř.ženy

NA DRÁZE
1983, 7,

-

14,8.

1987,28.8.

-6.s.

1991, 23.8. - 1.9.
1993, 13, -22.8.
1995, 4. - 13.8.
í997, í. - 10.8.

í999,21, -29.82001, 3. - 12.8.

Heisinky (FlN)
Řim 1ttn;
Tokio (JPN)
Stutiga,1 (FRG)
Góteborg (§WE)
Athény (GRE)
SeVjlla (ÉsP)
Edmonton (CAN)

PULMARATÓN

- 20,9.
3.10.
24-9,
-1995,
1,10.
199e, 29_9.
1997, 4.10,
1998, 27_9,
1999, 3.,í0,
200a, 12 11"
200,1,7.10.
2002, 5.5,
1992, 19.
19s3,

í989, 3. -5,3.

1991, 8.

-

10.3.

í993. í2. _ í4.3.

1995, 10. - 12.3.
1997, 7- - 9.3.
1999, 5. - 7.3.
2m1, 9. - 11.3.

lndianapolis (UsA)

Buriapešt' (HlJNi

Sevilla (ESP}

Toronto (CAN)

Barcelcna (ESP)

Paříž(FRA)

Maebaši (JPN}
Lisabon (PoR)

.1974,

16.3.

t975, 16.3.
1976,28.2.

19T7,2Ú3.
í97T.25,3.

1979,25.3.
1980,9.3.
1981,28.3,

í982,21.3.
1983,2o.3.

1985,24.3.
'984,25.3.

1986,23.3-

1987,2.3.

1988,26.3.
1989, 19,3.

Oslo (NOR)

Montbeliard (FRA)
PaIúa de Mallorca (ÉSP)

Košice (SVK)
Curych-Uster (SUl)
Palermo (lTA)
Vei-acruz (MEX)
Bnstol (GBR)
Bruset (BEL)

slLNlČNl ŠTAFETA DRUŽSTEV

maratónu)
1992, 9. 1994, í6, 1996, 13 1998, 1B, *

10,5.
17.4.
,14
4.
19,4.

PŘESrcLNÍ BĚH

í973, í7,3.

Tyne§ide (GBR)
BrUSel (BEL)

i994,

v HALE

í9a/, 6. - 8.3.

AiX - les - Bains (FRA)
Anfuemy (BEL)
Boston (UsA)
Amorebieta (EsP)
Btrdapešt'(HUN)
Durham (GBR)
Kapské Město (RsA)
Turín (iTA)
Marakeš (MAR)
Belfast (GBR)
Vilamaoura (PoŘ)
Ostende (BEL)
Dublin (lRL)

Waregem (BEL)
lvlrrnza (lTA)

Rabat (fulAR)
chepstów (GBR)
Důsseldorf (FRG)
Glasgow (GBR)
Limerick (lRL)
Paříž(FRA)
Madrid (EsP)

Funchal (POR)
Litocho[o (GRE)
Kodaň (DEN)
Manaus (BRA)

slLNlČNíBĚH žEN NA

KM

San Diego (USA)

1984,1í.11,

10 km
Madrid (E§P)
i0 km

Gateshead (GBR)
Lisabon (POR)
ívíonteCarlo (MON)
Adelaide (AUs)
Rio de Janeiro (BRA)

1opA o lí

i9B7,21.11,
1
1

988, 20 3.
989, 23.9.

1990,14,10

Dublin (1RL)
Nieuwegein (NFD)

1991.13 10
Po zavedení MS

(57)

15

1983,4.12.

1s85,2.12.

Řim 1trn;
Gateshead (GBR)
New York (UsA)
Lisabon (POR)
Neuchatel íSUl)
VaršaVa (PoL)
Auckland (NZL)
Stavanqer (NoR)

(trať v détce

v

půlnaratónu

se

již fiekóná.

, LAVÁNÍ

9,9.
.7.
28,8,
7,B,
23.8.
l991, 4 - i3,1.
1994. 1.-11.9
997, 1, - 2.1 ,
1973, 1, 1975, 18. - 27
1978, 18, 198?, ?9.7 , 198fj, 13. ,1

1

1

- 18,1,
16.,29.7_

1998, 7.

20a1,

KRÁTKÝ BAZÉN e5
i993, 2. - 5.12.

2.
1997 , i7. - 2c.4.
1999,1,-44.
2000, _t5_ - 19,3.
1

995, 30,1

2aa2,

3.

1

-

.

-

3,

1

7.4

RycHtosI^/i
1938, 6. - 7.B.

Bělehrad (YUG)

1948, 13, a 16,8

Cali (COL)
Beriín (FRG)
Guayaqui1 (PER)
Madrid (ESP)
Penh (AUS)

1950, 4,

-28-9.

Perth (AUs)
dálkové plaváni
Peňh iAUs)
Fukuoka(JPN)

lQa^

1973,
1974,
1975,
1977,
1978,
1979,
1981,

rr,)

Palma de Mallorca (ESP)

Rio de Janejro (tsRA)
Gót€borg (SWE)

-

19§6, B. _

1974, 28.B,

9

-

B,9-

1975, 19, - 31-B.
1sr7;, 20. _ 28.B.

1978,j,-5_11

1979, 28.B, - 9,9,
1981, 27.8. - 6.§_
1a!) ?? _ ro a
1983, 28,s. - 4,9.
19B5. 26-8. - i.9.

4,986, 11_ ,- 21.8.
1987, 24. - 30.8.
1989, 2_ - 10,9.
1 990, 27. 10, _ .1. 1 1
1991, 1E, _ 25_8,

1993,29.8.*59.
1994, 10,

-

18.9_

ooÁ ?n .)a a
1996,6 -]i_8.
a

1

997, 3l,B.

-

íqQŘ A - l?

7.9.
o

1999, 22, - 29.8.
2000, 3. _ 8,5.

2001, 18. 2aa2, 15. *

26.8
22"9.

?6. -29,7
16. _ ?o.10.
_

30.7. * 3.8,
1, _ 4.s.

11.

,15.

-

i3,8.

19,8,

,1986,

20, _ 24,8.
20, - 23,8.
1989, 23. _ 27 .8.
,1987,

íqoó

sharm El sheikh (EGY)

,, -rA

a
991 , 21. _ 25.B_

1s93, 25,

-

1995, 15.

-20.8.

29.8,

1994,21..- 25.s.

Luzem (SUl)
rnUži

i1

ao

30.7. _2,B.
198?,29-7._1,81983,23, -31.7.
,]9B5,
15. * 18-8.

Hongkong(HKG)
Athény (GRE)
Mcskva (RUS)

1

9.9,

14J

1971,26,-2g.B.

VESLOVÁNÍ
1962, 6.

6.8.

195B, 15, - 17.B,
1963, 23. -25.B.
1966, 19, -2,1,8,

Řím(lTA)

PLAVÁrýl V aTEVŘENĚ vaDĚ
2ooa,29.1a *411, Honclulu (U§A)
20C2,23.

-

1su,24. ,26.7

19s7,21__24.8.

,1998,2-*69.

8ied (YUG)

st.catharjíies (cAN)
Luzern (sUl)
+ 1,[,{S ženy
Noiiingham {GBR)
Amsterdam (NED)
Lake Karapiro (NzL)
Bled (YUG)
N,lni.hov (FRG)
Luzern (SUl)
Duisburg (FRG)
Hazewjnkel (BEL)
Nottingham (GBR)
Kodaň (DEN)
Bíed (YUG)
Barrington (AUS)

1999, 26, - 29.8"
zau, 22. - 26.8.
2aú2. ?.9.8_ - 1_9.

MARATÓtý
1988,.,..,..
1994, .,,...
1QQR )A
-aa o
1999 31,7. - 1.8,

-

3,9.

2001,1. _2.s.
2002, 27. _ 28-9.

V!deň {AUT)

Račice (CZE)
lnCianapoiis (USA)
Tampere (FlN)
Motherwell (GBR)
neolympijské disciplíny
AigUebelette (FRA)
Koiin nád Rýnem (GER}
St.Catharines (cAN)
Záhřeb (CRO)
neolympijské disciplíny

VCDNÍ SULaM

1949, 3rJ. _

31 .7

.

1951,28. - 29,7,
1953,26. _ 27,7.

,1955,

1957,

29_
27 .

-

31.7.

_ 28,7

.

1959,25, -26.7.
1961, 22. _ 23.7,
1963, í0. - 11,8_

1955,5, -6.8,

Luzern (sul)

1967, 8.

Sevllla (ESP)

1

s69,

197,1

réNo!sTlKA

(58)

-

9,7.

4,8,
, 19. - 20 6.
3.

szegéd (HUN)
lcilán (íTA)
Poznaň (POL)
SeViila rEsP}

Nottingham (GtsR)

1,J90, ... ... .
1992,,,,__._

2000, 2.

Vaxholm (SWE)
Londýn (GBR)
neolyrnpiJ ské disc; r] i ny
Kodaň (DEN)
Macon (FRA)
Praha (íCH)
Jajcé (YUG)
Berlín (GDR)
Kodaň (DEN)
Bělehrad (YUG)
Tampeíe (FlN)
Mexico city (MEX)
Bélehrad (YUG)
Sofia (BUL)
Bělehrad (YUG)
Dui§burg (FRG)
Nottingham (GBR)
BěI€hrad iYUG)
Tampere (FlN)
Mechelen (BEL)
Montreal (cAN)
Duisburg {FRG)
Plovdiv (BUL)
Poznaň (POL)
Paříž(FRA)
Kodaň (DřN)
Mexico City (MEX)
DUiSburE (GER)
Daňmouth (CAN)

Kodaň (DEN)
Brisbane (AUS)
Amsierdam 1NED)
Vaxholm (sWE)
Kapské t1,lěsto (RSA)
Gyór (HUN)
Dartmouth (CAN)

stockion íGBR)

Zamra (ESP)

Ženeva (SUl)
steyer (AUT)
Me,"ano (lTA)

Tacen (YUG)
Augsburg (FRG)
Zeneva (SUi)
Hainsberg (GDR}
spittal {AUT)
spittal (AUT)
Lipno (TcH)
Bourg St,Maurice (FRA)
Merano (lTA)

-24.6.
- 29.6,
1977.20. -24.7.
979, 6. - 8,7.
13E1 , 22,
- 24.7.
19t3, '17. - 19.6.
19E5. 14. _ 16.6.
] 987, 17. - 19.7,
'3:3, 23. - 25.6,
]391 19, -23.6.
:933. 7. - 11.7.
1,o95, 29,8. - 3.9.
1997, 25. -28_s.
1999 9. - 12.9.
2Ja2, 20. - 25,8.
1973,23.

1975, 28.
1

3JEZD

1,1A,

1959, 1.

-

16.7_
6,8.
1971,22" -23.6.
1973,21, -22.6,
1s75,24. _ 25.ó.
1977, 29. _ 31 .7.
1979,2. - 3.7.
19B,1, 17- - í9,7.
1983, ,14. - 15,61985, 8. -- 9.6.

Moutathal (sul)

1967, 15. 1969, 5. -

Skopl.je (YUG)
Spittal (AUT)

Jonquierre (CAN)
Bala (GBR}
Merano (lTA)
Augsburg (FRG)
Bourg st.Maurice (FRA)
Savage River (USA)
Tacen (YUG)
Mezzana (lTA)
Nottingham (GBR)
Tíes coroas (BRA)
Seu d'Urgell (ESP)
Bourg St.Maurice (FRA)

2.8.

']9a3, 'i3.

-,]4_8.
i 9:5, 10. - 11.8.

2'|.

2000,

1. _ 4_6.

10.
17.
13.

- 18.6.

- 16.6.

-4.7,
- 28.8,
1S9B,,l4,-16.6.
1998, 21 . - 24-5.

DlvoKÉVaDĚ

í961,26,7.

- 12.7.

1987,
1989,
1991,
1993,
1995,

Treignac (FRA)
Hainsberg (GDR)
Spittal (AUT)
Spittal (AUT)

1.

2002, 30.5,

-

2.6-

ŠpindlerůvMlýn (TCH)
Bourg St.Maurice (FRA)
Merano (lTA)
Muotathal (§Ul)
MaVíoVo {YUG)
Spittai (AUT)
Desbiens (cAN)
Bala (GBR)
Meíano (lTA)
Garmisch-Partenkirchen
(FRG)
Bourg St.řr4aurice (FRA)
savage River (USA)
Bovec (YUG)
Mezzana (lTA}
Bala (G8R)
Landeck(AUT)

GarmiscPartenkirchen

(GER)
Treignac (FR.á,)
Va| Sesía (lTA)

3cvě]ui kanoististiky, o ktených §e u nás nepíšea je těžkésehnat data soutěží,
r.A,,Jc;sTlCKÉ-PÓLo
1934 sheffield (GBR), 1996Adelaide (AUS), 1998Aveiro (PoR),2000
.......,,2a}2Essen {GER)
sTlCKÝ JACHT\NG
(SWE), 1961 Hayling lsland {GBR), 1965 Waldhausen
í969brafharn Water (GBR),
13;1 cXe]ó§:{jnd_(SWE), 1975 Hay]!]g]slaj1d (GBR), 1978 Fiskebodá{FRG),
Úirion 1usn), rsai
tsw'el,igai
Plymouth (GBR), 1990 Steínhudermeer (FRG),'í9g3'Řichn onJ
tCer.rl, 1996 port
:]?i]:ii,(:Y!),^1987
>:e, ers íAUs), 1 999 Stockholrn (§WE)
<:.,,J o

l

i 9-13 Vaxholm

pavel Hladík

imiračcvánípříšíě)

Jak je to s hlédaným pňležitostním razitkem z roku í956 "BRATISLAVA-

AUTOPOSTA

Medzínárodný volejbalový turnaj o pohár oslobodenia miesta Bratistavy 6.-8.M.

Á§tltř.
* '8.1y.l95í, *

].j{xil$ďruilnÍmu
0milPffifr&ll
lt§ltBuIl§lTí

Všichni, kteří dlouho sbíraji sportovní razítka vědi, že období

|et1950.až 1960 vyprodukovalo některé hodně zakopané poklady.

Fandové kulatého nesmy§lu z celého svéta hledajl tehdy vydaná razltka
k hokeji, košíkové,házené a také i volejbalu. V nadpisu jsem uvedl
bratislavské volejbalové razltko, kleré uvádí již katalog p. Nébeského z
,í971, po
roku
a
Kerém mamě řádu let pákám. Pokud vim, nemá j€ nikdo
ze zběraíelŮ tohoto námětu ale jeho vyobrazení uvádí katal€ Vólejbalu
přítele Pilze.

Velmi íád uvítám každou informaci, kontakt je
uveden v OLYMPSPORTU,

,.__.
i\terv
r,'

laké něč;J-n přispěl, přikládám kopii podobněho ztraceného pokiadu
ziskal na 5, Sběrateli, Je to stolní tenis, tenis nebo pálkovaná? pokud vim,

Aby9h,

,_
Js€'--)

viasii,Jjí s' tuto sklcu všichni.

Ing, Diviš Václav

l'io\

Nabidky zasii
na adresu (

PoDZ|MNíauxce 2oa2
>1,:rráti.:::li,l,;:.:;:::1,1;:,11

PoB 13,2822

cZE

'Min 50 ks uistřižkú se sokoiskýmireithl, hlavna ČsR l
1 ' }S so\o|srych !,gněl UsÁ, R-u a čsn, neň"ie remL

3

USA

:P ze

:

5_š.U,|_c1

50 Kč

qam

100 Kč

slelu v chicagu 1 933 s ialosim kašetem, 555

! u,9ryt99_- "l1l!a.ňíaičniho sokoislva 1986

ý

50 Kč

curychu

16 Kč

íoo Kč

8:CzE ]8Pk7 sie(u,1920s}Uxolisky sR ktémqž
g:CZE j2 ks BP, 1 ks aernobilý a cDV, vše ke
1926, vignéia Tyršúy dům, sleiové sR z cvičiště
'lelu
Karlo\ry

40 Kč
60 Ké

Vary 1, 4.7,1932 ké §lelu, 554
modFým

)DV;J/1, slelový plakát 1938

sR ze cvičiště, 555

a

20 Kč

545

20 Kě
60 Kě

)DV 7'113 cvičenížen í

14cZE lcDV71l5, cvlčenižei

60

]1,

§c.u E_.9ltrylýgl plhledú ke

sletu

'i9€

30 Kč
14 Kč
,l0

1932 555
ssii Fugner, osfilhranými PR a přiležiiostn"" n

]i99ti it|"lťEryy i€
ks FDc, každá ;iná Vše slet 1g48

Kč

"ir"pkq

É..l"_r

16
r

g3E

18 Kč
20Kč

zimné sletove hry, r 7 2 €. jako Ř!!, 555
23 azE ) s serlj sleioťá ?legoíie s PR Praha, slelové úsliedi s.s.,ls l a pxo
Ř! l, 55.5
.
ic se nFlgneí a PR Preha |V,Stiedoiiolské;' Ú sletu 1938, i2.638

20 Kč

|

26]DEU

@k-š"t Epílin Řei.h.ňň*láid

l

ly

10o Kě
60 Kč

1

33:czE

zr"r.v';l" a
ou" sssr LÚiIr
":
Fis,15 ? 1935.445
::]1."_|.J9 i( 9ajťa, Ul)mpscne Wnlersplele, 17,2 l936 lskokan na lr{ich}, Zn rychlobruslai,55§
3orRe h u" §n c1*"", rrl",lr gl*". sp"ň d.h,*L rztirl,
37 slE o *4 a PR k M9"]a9Yli195j, Fa|un 13.2 195l
,555

sls-'

_.1!51I9l

jR

tj|N_BP,.nl

La!,,

3

9p.

ry{9,§eiost.ální

41 PO| P se zn , PR žaiooane zz
F l2,nu1 ,"_ou. a* lnnsbruck. Besuchel ory.es"n"
43

czÉ.,3 ks cDV

a

i_!:

ar+ !]]].cajr653

*

spi._r"

ls6a

en 1"ono," n1,

F ,q1!]_j9,99]"r!!,:!l99|
_
_

a

_j9_Usp..L,ej-

jltJ

V

i,ŠŘ,**l*lo.u,á

sli

r

k

Zo

i

1

964,

::

a

si:s,

sig,

55

6RE "'

5iiaÉ

_i"a.

"::

ae,ogram

tl

w"r,t"
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;o

xi

-2o

,;l",.a

_4o

rrb*re

ÉF,o.1tam t

cD\

] n.',

80 |el

la23'er, o,ohni v o
íJlLd|L o,Jť lls\

-

--

ynp.

o",",

ul

(60)

,rr,

,,5l

20-Kč

30

r"usaine

p

Yi

40 Kč

ssi-

. -'

n doíí_ovs,lakoR,aPRl suál""o :s.r r s1 sss
w: *é Oivmon,Ieilssi u

+

60 Kč

Kč

-

Kč

(i

]l TČ
-;, *"

-- Z

]"]
;1

l

iÉ1

jfii.!ĚtT*:*=iHm_ __É
.:r,sM:"'

o

U
N

30 Kč

?0 Kd

PP |, alť P dL,o l_F ho(leY ilend t6 2 r 9uc .-ls

Y _c9Y .y.!9!,*]9i
5.!!9 jryjt,|".e,d

pér.e

lednim bokeji 75,555

19ll! Y9ti*r Ár, - iŘ n"il*-"t

N

-9Kč
60 Kč

--

55_

__13tu_1_1l|_!9!9ry!,1^,,,"99111ory.p".Ňsjpiřrgiisa-iz
!r,lun.hen,3.i 75, Ms

j"p,ez"nt".",

-

G

,0 K;

1957 Z Tábora a 8ma, LUX oi]siry

naš

o o
o o

50 Kč

40 Kč

spartakiáda, 5.?5a, 555

Ňs r lpo*n,, !55, poogr5y
ztl-,i* .us " r";*., *

Ý,58 ui"

50 Kč

O

ó
,9

80 Kč

zaody

3!9"li1]"§

O z
úý

o,_

26 Kč

ks o s Pt.Píaha, |ll dělryln_"j:Ť'pjd"§.z19&'l"ť

a ]

..

ó

9l

:q.ži]P seat

r?

<.<

§" SR 9{19 j, ?i .l:n, ol]mprsóe SneŇ á;63,"id i"i;a3 k.hr 5i5
] :jlYj,lí, DR Pr?ha l , 24 6 í 907. 535
:?:.," :!|_j 1:r]_u,t1l9trl
.tlP.U
]9 n J BU.Ý
907 so(,É.á ,žda, Dp. Fr"ha za,o r so7 5ž5
30|CZÉ i"' BP Nová Vlnohiaiská;o!olo* -jru!1:lťťěrilck3 o|.ým9láda lž,
31lczE o
- 3o-€-192ahlrji; p"r"r.. sn]*sss
1"

J

ď
}

x

1c Kč

-

l

Kč

50 Kč

staryi smokoYec,

*
it391199i* ot zls:l s:s -ie
F (rvro). PŘ Ě"d""siuom
i6

(č

60 Xč

6]_. min, 20 ks cellstvosli a {i,§lřĚků, pamětni hsty, vše *kolská temai;ka
17lcZE ]BP s PR Praha, autopošlaJ95,38/ ld
18CZE ]ose5R P.aha25]{, 6626 sletsokoiú 1926 435

l9","1q9 9.tl!9l9 rR

a na in,

http:/lweb.teieco

10 Kč

l!_s1 j?cJo9|"!99!9ÚŠ.z,m,oiiti.lic-r..laŠ-ok"e*l]izoi7 R-U Veimt Eacmá vlgnora *e tv,stetu soi.oril't sol

13lczE
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ejle do 20,11.

)Iimpsport,
3 Ceský Brod
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stadiony 1í
STADE DE FRANCE {sAlNT DENI§)

Vroce 1988 bylo rozhodnuto, že poslední MS vkopané ve 20. stoleií budevroce 1998
pořadat Francie. Francouzi začali okamžitě s přípravou k vybudováni nového, moderního siadionu. Na
reálizaci velkolepého plánu §e podileli hned čtyň architeKi - M. Macary, A, Zublena, M. Regembal a
C. Constantini. Siad]on byl Vybudován dva kilometry severně od Paříže,Ve čtvňi saint Denis, celý
areál ležína 60 000 metrech čtverečních.Pod elipsoYitou §třechou, která je ve výšce 42 metrů nad
ploáou a dří ji 18 mohutných, 60 metrů Vy§okých sloupů, se nachází 80 000 mist k §€zení. Hfiště
má rozměr 119x75 metrŮ. V pňpadě potřeby je možno přeměnii stadion i na olympijský § átletickými
dráhami, v tomto případě by jeho kapacita kle§a na 75 000 míst. Samotný Stade de Fíance, včetně

a patří knejh€zčím,
nejmodeméjšíma nejlep§ím fotbalovým chrámům ná světě.
Provoz byl slavnostně zahájen 28, ledna 1998 přátel§lrym zápa§em Francie - Španásko 1 : 0
{0;0). Hrají s€ zde mj. finálové zápasy Francouzského poháru, tím premierovým by| zápas R. C. Lens
- Paris Saint Germain (2:1}, §tadion hostil také finále Li§y mistrů 24.5,2000 - Real Madrid - FC
Valencia (3:0)- Na Ms 1998 v §aint Denis hrálo několik zajímavých záp69ů mj. BrazíIie - §kotsko
(2:1), Holand§ko - Belgie (0:0), ltálie - Rakousko {2:í}, Francie - §.Arábie (4:0), osmiíiná|e Nigerie
Dán§ko (1:4), Argentína - Anglie (2:1), čtvrtfináie Francie - ltálie i0:0,4:3). Zatím nějvýznamnějším
utkánim bylo na Stade de France finále M§ í998 meži Francií a Brazílií (3:0}, kdy Fráncie pópfvé
získala titul mistra světa. Česká reprezenkce na §tade de France ještě nehrála.
St, Kamenický
celého aíeálu, by! vystavěn vneuvěňtelně krátkém ča§e 42 mesícŮ
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TuRi
JiŽ uPiYnu]e XVll, MS 20C2 s€ dá s rnenš; nadsázkc; nazval mistrovsivím velkých překvapení.
aleb vzpourou ma'ých Jednim z nejpřílemnělších překvapeni byic podceňcvané Turecko Hrá]o aktivně a
vynikajíci kolrbrračni fotbal, L'lělc vÝbornou stře36uou řacu, po Brazíli! as; nejlepšína tulnail a 5kyglet6
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Kdo to ví, odpoví .,,
V m]nulěm čísle2, na stíaně 40, byia uvedena výzva všem členůmolympsportu, zda nékdo VÍ, kdo
byla Máňa šedivá, která odeslala dopisnici zoH 1936 v Berlíně, Redakce oMžela tři odpoyědi od ČlenŮ
Pavla H|adika z Hollc v Čechách, Mariana Lindera z Bratislavy 6 Vác]ava Slavíka z Poděbrad, Redakce
jim upřimně děkuje za příkiadnou SPoiupráci, kterou by si takto piedstavovala i V dalšíchpřipadech od
ostatních č}enů.

Uvedené příspěvky jsou natolik zajímavé.že1e uveřejňujeme od všech přispivatelŮ

v nékteďch detailech opakuji

i

když se

:

Marie Šedivá, naíozená 12.10.1908, se uvedených OH zúčastniiajako aktivni závodnicĚ v šelmu.
Tehdy měly ženy jěn jednu §outéž - šerm flereterrr V kvalifikačnískupině dosáhla téchto výsledků:
Reuschcvá FRA 5:3, Llóydová U§A 5:2, Lachmannová DEN 1.5, oelkersová GER 1:5, Christiansenová
BEL 2:5, tedy dvě Ví!ěZstvi a tři polážky. Ve své skupině tak obsadila páié místo a byla z dalších bojů
vyřazena_ olympijská soutěž se jí nevyvedla, a|e že koncem třicátých let patrila k světové špičcepobýrdila
VítěZSivímna druhém mistrovství SVěta V šerrnu v roce 1938. které se konalo v Piešt'anech. Dodne§je to
jediný titul mistra Světa, kierý získal česhý šermíř. Jeji případné dalši mezinárodní úspechy Zhatilá dfuhá
§věiová válka. Závodilaza Soko| Vršovice a v letech 19"4 - 1937 byla mistryní republiky.
Dovolíe mi ještě někoiik poznámek k reprodukované celistvostí, Jak bfralo donedáVna pravidlem,

nebíly ženy Ubytovány v.olympr;ské vesnici společně s rnuži, připadně měly ubytování mimo vesnici, To byl
i připad Berlína 1936. ženy byiy Ubytovány V tzv. Frauenheimu {Frjedilch - Friesen - Haus), což byl
komplex spojěných budov v sevefnim cípu Reichssportfeidu, tedy pět minut chŮze od Olympilského
siadionu. Fo skončeníolympijských her byl nově vybudovaný objekt určen pro ubytcvání stud€ntů Německé
říšskéakademie p.o tělesnou Výchovu. V pokynech pro Ubytované je pamatováno i na poštovni s|užby.
Došlézásilky si mohly záVodni§e vyzvednout třikrát denně v přijimací hale, kde byly umístěny i poštovni
schránky, kteíése vybiraly čtyřikiát za den Ne,jbližši pošiovní.úřadbyl na olympijském stadionu (Olympiastadion), který mél úřední hodiny od 8 do 21 hodin- Razitkem lohoto úřadu je opatřena (zřejmě,
z reorodukce nelze jasně vyěist) i uvedená zá§ilka. Dalum na razitku (31.7.1936) dokiádá, že pozdrav byl
pos|án ještě před zahájením olympijských her.
Pro všechny, kt€ří potřebuii védě! nécc o našich olynlpic:nicích, doporučIJji knihu ,,Kdo byl kdo.
Na§ olympionici" vj/danou naYJadatelstvim Libi v roce 1999- Najdete tam opra|/du všechny. P, H.

Mária Šedivá, nazýVaná v šerm. kruhoch Mánička, májsteíka
§veta z r. 193B v šerme fleuretom žien. ,Mánička' bola pred 2. svetovou
Vojnou majsterkou Československa V rokoch 1934, 1935, 1936, 1937. Po
2.'svetovej Vojne Ň§obila ako tíénerkav Slávii VŠPraha. Vychovala
viacero reprezentantiek a majsteriek Československa
Na Kongrese FlE V r 1936 Sa iozhodlo o poriadani maj§tíovstlev
sveta.

1 MS sa

konali

vr.

1937 v?artži. Vdňoch 15,5.-255-1938

usporiadali 2. MS v Piešt'anoch. tde Šedivá zvit'azita vo f]eurete žien
(Vtedy ženy nešermovali kord a ani šabtu). sút'ažmala len 9 ůča§tničokz
3 krajin (2 Z Fíancúzska, 1 z Belgicka), Vojna už bola predo dvermi,

Umieitnenie: 1. Šedivá, 2. slabochová (Č§R), 3. Adrjams (Belg), a.
Haustejnová (ČsR), 5. Reuche (Francúzsko), 6. §ajdová (ČsR). SLlt'až

druž§tiev sa nekonala. Chýbali výborné Nemky, Maďarky, Rakúš€nky a zo
špičkypňš]a ien Addamsová z Belgicka.

Žlat musim konštatovať. že 2, a ani 1, M§ nie sů íilatelisticky

dokumentované.
Pred Olganizovaním Ms sa poriadáli šei-m, sút'aže na oH, kce
šerm pósobí od 1. O|i v r. '!896 a poriadali sa ME kde sút'aževo íleurete
mužov boli od r 1926. v ko[de mužov odr.1921. *bli mužov odr- 1322a
vofleuretežien od r. ,l929 každoročne,okrem olympijských rokcv, Od r. 1937 sa Poriada}i len l,,'lS.
píe zaujímavost'uvedier.r výsledky OH 1936: ,1 lloně Ellek (Maďarskc), 2. He|ene t\,!ayer (Nemecko), 3
,í MS v FŽ: i, Helene Mayer (Nemecko), 2 liona Ellek (MaďarskO). 3.
Ellen Preiss (Rakúsko) á aj výsledky
Ellen Preiss (Rakúsko). Umiestnenie našioh pretekárok na týchto súí'ažiachmne nie je známe, A.zda Vrát'a
Janda.
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Keď som sa pustil do,Máničky", tak uvediem aj výsledky ostainých zbraní a našich účastníkovna 2.
MS v Piešt'anoch.
Fleuret muží(24 účastníkov)l'l. Guaragna (Talian§ko), 2, Bocchino (Tatiansko), 3, Gardere (Fíancúzsko).
Naši; semifinále:í. §kupina 6. Rybka 2 viť,/4 por,, 8. Je§en§ký vzdal, 2,skupina:7.Vohryzek 1/5. 8. Kirchrnann
1/5, skupiny:4. skup. 5, sokol. Druž§tvá (5 úč.):1. Taliansko,2. Francúz§ko, 3. ČsR.
Kord muži (32 úč.}l1, Pecheux (Francúzsko), 2, E. Mangiarotti (Taliansko), 3. schmeE (Francúz§ko),

Naši:semifinále:2.sk.:8.Kakos0l/,skupiny:l.sk.:5.Vohryzek3/4,2.sk.:5.Rais3l4,3,§k_:7.Kunt25,
4, sk.: 7. Fo€ach 25. Družstvá (5 úč.):1. Francúzsko, 2. Švédsko,3. Tatiansko, 4. Holandsko,

5.

československo.
Šabťamuži (24 úč.}:1.Montano,2. Masciotta, 3. Pelenno (všetci Taliansko),4. Magyar, 7. Frass {oba,la
Ceskosiovensko). Naši: semifinále: í. §k. 7. §okol 25, 2. sk. 7. Kunt 016, skupiny: 2. sk: 6" Klausnižer 0/4,
4. sk.: 5. Kakos 1/4, Družstvá (5 úč,):í. Taliansko, 2. Francúzsko, 3. Holandsko, 4. Rumunsko, 5.
československo.
Na záver prikladám jednu §pomienku, ktoru zaznámenal jeden z organizátorov Jaroslav Klika:
Podle názorů všech odbomíku mus€ía V soutěži dam zcela bezpečně Vyhráti Vyn]kajici belgická šermlřka
Addams. Hodinu před půlnocí,kdy tětšina žurnalistů odpočívala při ,dvou deci'a cikánské hudbě, vřítil se
do ústřední tiskové kanceláře reportér, který měl ,službu" v sále a celý bledý zvolal: ,Pánové je zlel stálo se
velké nešĚsií.Šedivá| Šedivá!" Nedopovědel. Zbytek štábu §edmé velmoci zvedl se od telefonů nebo
p§acich strojů a ptal sé vyéšen ; Co je se Šedivou, je zraněná?' Odpověď zněla:
neni, ale ona
"
"Zraněna
t0 asi vyhraje. Už to natřela Addamsové, a první misto ji asi nemíne! - Co teď budeme dělat, už je většinou
po uzávěrce listů , a my jsrne všichni podali svým tistŮm zprávy o jistém Yitěu§tví Belgicanky Addamsové."

Z podkladov,,RoČguxv ČesxÉuoŠrnriŘsxeao suAzu", ýyd. 194a, spracr,val M.

L.

Maňe Šedivá - šermiřka. reprezentantka ČSR v šermu v období před 2.světovou vá|kou, č|enka
Sokola, začinala a by|a jedním ze rakládajících členůodboíu šeímu Sokolá ve Vršovicich v roce í926,
PNníjeji soutěžíbylo mistrovstvi ČSR v roce 1928, kde byla čtvrtá. První iitul ČSR v šermu f]eretem získala
v roce 1932 a udržela jej další a roky- Na óH v Ber]íně 1936 se jí nedaiilo a v šerínu flereiem vypadla
V 1.ko|e- V roce 'lg38 na mistrov9§í svétá v šermu V Piešt'anech, se staia mistryní svéta V šermU f]eretem,
Po skonc€ní aktivní činnosti se stala trenérkou šermířek ve Slavii Praha, Její dvě největší ]ásky byly Sokcl a
šerm"

Paznatky o této naši téměř neznámé olympioničce a mistryni svěťa v šermu jsem čelpa! z publikace
,,PamáL4ik českoslo,věnslré tětesné výcho|y a spottu", Vydané V raCe 1947.

N

ama filatelistická dokumentácia

-

l

ka

ímavost'

Pii hlbšom štúdiu a1 na prvý pohlad nešporlových maieriálov móžeme často natrafiť na zaujímavé
doklady vynikajúco dokladajúce t'ažko dokumentovaterné fakty, Použitie lakýchto materjálov dokazuje
vystavovatelove filat€listické zna|osti a hibku popisovanej problematiky (témy), A práve toto je jedným z
kameňov úrazu nel'edného námetového exponátu, keď sa autor snaži vystavovat' len Všeobecne (notoricky)
známe rnateriáíy,
Ako príkiad móžem uviest' na prvý pohlad síce pekný, ale nijako sá k špoňu neviažuci objednávkový
oVS a pritlaóou firmy Dorschmidt z Ústí nad L€bem (15, 1. 1935). AVšak podla ponukovej strany
spominanej objednáVky je jasné, že V rámci svojho Výrobného programu sa majiteí Karei Dúrschmidt
sú§treďuje aj na výrobu lyžiatskych Voskov, konkrétne ponúka bežecký vosk "Dura - Vosk na lyže",
zaujimavým je aj adresat. ktori7m je pešípluk Čs, armády v Bratislave, kde sa predpokladalo nasadenie
beŽeckých lyžía tým i §potreba iyžjalskych voskov. Zostáva len zistit'presnejšie informácie o tejto fiíme a
pripadné napojenie na ďalšie aj doteraz existujúce chemické spoíočnosti,kior,icn.je V okolí a§i Viacero.
l|stok s

z uvedeného Vyplýva, že lístok s oVS ]e Výborným dokladom k téme beh na lyžiach, resp, výroba
Iyžiatskych Voskov. Keďže druhá ča§l' lístka je odtrhnutá, móžeme predpokladat', že adresát ju využiI a
rninimáine vzot-ku vosku si aj objednal. Ak Sa nám podari dokázat'aj tento fakt, píipadne inou formou zistit',

Že Peši pluk Vosky použíVal, možno uvedený materiál použii' aj
voierskaj tenatike,

v

námetovom exponáte Venovanom

Vojiech Jankovič
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Pipájaín
Tak posuzuje se vcsk na lyže -

Dura

citáciLt zo zadnej strany !íst(a:

!

oznámiti, že Váš vosk 6
mě| jsem několikíái€ přiležitost vyskoušeti Váš vosk. Těšímne, mohuli_Vám
piitom zdá s€ mi
óť"yoon é klouzá a že *oz"oluj"pii aÁ"ém nanešeni použíiiveimi dobře i na sioupáni,
Vosk jest

"Nyni

levnou,
cená piimérenou a zvláště opróti'zahraničním výrobkům, kle|ím se jako§tně vyrovnává,
lyže
u.r*i'uýo"tny cl]ž nelze o vsech ostatních drúzích tvrditi. Po vetřéní rukou nebo korkem, klouzají
a čerstvémsněhu, pro l{eíéáo
hladce, ánjž Ěy vybočovaly.e s*eru. ioto vypozoroval išem pfi práškovém
druhy mohu tudížvosk nejlépe doporučiti.'

Fryvaidov, dne'l7. 1, 33
můj Dura _ vosk na
Taková a podobná uznání oMržel jsem i minulé zimy opět ve velkém poětu, důkaz, že
použiván pro
rvie v áli'sredn svých dobrých iliastnosti a prkniv_e ceny jest všeobecně.oceňován a
?
překupníka to znamená tuoiz'listý a dobný výdelek. Mohu v úzku počitati s Vašemi cj,_objednávkami
již dnes udělil objednávku na zkoušku;
Ány"É v;. mohl pň potřebě inÁejoisrouirti, prosím Vás, a5yste mi
dcdaci lhůta žcela die Vašeho přání !

s dokonalou ůctou:
V příloze

Karel Dúrschmidt (podpis)

1 objednávkový lístek k lask. po§loužení-

(os)

A/l ,lru,,

lnnhturtn*s1artu!
Ponalu ještě dcznívajíve fotbalcyé veře.Jnosti nadher.lté chvíie a zážitky
z [1S 2002 a jlž tu rnáme prvni razítko propagulicí přiští [4istrovstvi sVéta
2006, k|gré se bude konat V Německú. Ve Franxfuňu nad Mohanem se 8.
čerÝna 20C2 kotai 41, Den ótevřených dveři kde se Frankfurt n/M
piedstavrl ]ako jeden z desetl měst bucoucich pořádaielů MS 2006 a jako
Vážný kandicát na pořadateie olympijských her V rcce
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itiZERCE
Prodám téměř kolT}pletní §bírky "" ZN. LoH J9§2
zemi), Seznam zašlu ťá požádáni
Ladislav Janoušek, telefon 6a4 414879

-

1956,

LoH 1960 á LoH 19M

(V§e bez pořadatelských

HIadám: Celistvost' s príležitóstným razitkom z MS v še|me J973 - Góteborg a hotandskú celistvoď z OH
1928 -Amste!-dam, sprílďitostnýrn razitkom a priležitostnou Známkou Holandsko Mi.206,2+1. šermiar
{može byt kombinácia s inými známkami. správn§ Vyplatená} a s.i ďalšie.cetistvo§; so.šerm. motivom.
íáaňan Unóer. klinského 25. 851 01 Bratis|ava, Sloyens&o, E-mail: linder@srna.aav.sk
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Kvalifikace čqskÝch§portovních expon
istav k 23,g.2002)

Mezinárodní výstavv FlP a FEPA:

Zlaté:

Jiří
Jiří

Horák

velké střibrné, Hor,ák

'Automobii"

2002
2000

"Motccykl"

0statni soutěžní výstavy:
velké pozlacené, Fia.ák J'ři

"Moiocyki v životě čiověka'
2c01
"Historie tělovýchovy a SpoňU V česk Zemích do 193s" 2a02
2002
Sjováček Zdeněk "Pod olympijskou Vla.jkou"
2ca2
Pczlacené: Kamenický stanislaY"svět fctbalu'
2aa1
Justýnová |',larie "o hoke.]ový primát'
1999
Justýnová Itlarie "Českcslovenský olympionismus"
'Půl století v mírovám pelotonu'
2001
Vápenka lvan
"Od Athén po Melbourne'
2000
Veíké stříbrné: Kobeía Josef
'od prvcpočátku lyžování po současnost"
2000
Svoboda Jiří
"Rych}eji, Výše, silně.J]'
2002 P
Vaněček Jiří
"Šachya jelich největš; ínistř] ve fiialelil"
2ca2 P
Volný lvo
1997
stiíbrné: Hvižd Jaromír "Cs motortz"nus"
200a
Kanrenický Stanisia,r "Jeho Excelence anglický fotbal"
'Panorama ol},mpijské hisiorje"
2aa0
Slavík Václav
1999
ŠlechtaVíiězsiav "Fotbalové Vzpomínáni''
"Panorama o|ympilské historie
1999
'leiké postříbřené.Slavík Václav
Petrásek

Jarcslav

VysVětlení:

slouží prc přehted, jakou kvaliírkac] jednotlivé exponáiy ziskaly V tematické třídě, bez ohledu o jaký
typ výstavy šlo. Uváději se exponáty s nejméně velkou postřibřeno! medaili a to jen jednou,
přednostně ve skupině VýStaV. kde byl dosažen lepšívýsledek. Rok udává poslední Získání uVedené
n]gdai]e, 1997 zriamená, že byla získána V leiech 1994-,1997. VýSiedky třídy Pron,]otion r,a
mezinárodních Praga i998 a Olymphilex 20c0.|sou zahrnuty Cjo ostatních výstav Pořadi ve skupině
mecai:í je abecední, Protož€ Velké postříbřené medaiie nejsou již Ve Výstavním řácu uvácjěny (pouze
pcstřibiené medaile: slouží iaio skupina jen prc infoímaci a nemůželiž být doplňována, Taio
Vystavovalglé by si nlěii kvalifikaci zlepšit na VýstáVách Premtera
Kvalli]kace získaná na výstavě Premréra 20a2 je oznaĎena za rokem pismenem P,
Niejnižši kvalifikace. kterou bude .ncžno pcdie VýSiaVníhó řádu up|etnit na reg;cná|ních VýStaVách, je
střibmá ;"nedaile, na národ!-rich Výstavách pozlacená řnedaile. Prc ostropa Jihlava 2003 Se bude
Vyžadova1 ve}ká stiibrná medaile z náIodniCh, celostátních a mezináj'odních Výsiav a pozlacená
mecaiie z Výsiav ostatních, Pro mezinárodní výstavy jsou požadované kVaiiíikace uvedeny
V p,opozic'Ch,Platncst Ziska, é hVa,|llkáce je ']0 ro{Ú,
pra Českcu nánětavou spc/ecncsí SČF seslaý,i/ a daplňh), á lměry provádí-, jiří Horák Chaberská 41,
18?. Oa

Paha

8

slovenskí členovia_olvmspoňu ako vv§tavov
Medzinálodná Výstava sLoVENSKO 2002 (patronát FEPA)
P osuský - Pre slávu špodu - coubert|nove roky (1E94-1925) G (90b.)
P- osu§Ký - Pre siávu športu _ Coubertinovi dedičía(i925-1945) ,. . LV {Bsb,)
V. Jankovič - Cyi<llsiika - štyri §Vety pedálov .., LV (Bsb.)
l. Banás - jžEceckÝ a dostihový špoít-.,- Ls (75b.)
F, Sopko - Hry z Olympie - hry zo všetkých najslávne]šie ,,., LS (75b )
E Smáák -Hádzaná.,,_ SB (65b,)
SVetoVá VýStaVa FiP PHiLAKOREA 2002 V Scule (FlP):
P. Osuský - Pre slávu športu - Coubertincve loky (1894-1925) .... G (90b.)
V. JanKovič - Cyklistika * štyísvety pedálov ,,., V i83b,)
l"{edzlnárodná výstava At4PHlLEX 2c02 V Arnsterdamé {patroná1 FEPA).
štyri sveiy pedálov . . V (83b )

V Jankoý]č - Cykljstlka -

Ná!,odná Výsiava 5 mecjzinárodnou účast'ouPLOCK 20c2 V Plocku (Polsko)

E smazák-ZoH.
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Ps

.j Mariaček- Ladový troke1
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Pc vice lak dvci: leiech vám 9ilbiižu]err,e návrl nz aelinovoi,] ccotsnici s přítisken. připlavovanou
českol pcš1o,,l. s.p k nieziná!,cdaí íiiateíis|ické výsťavě OLyMFHlLĚX 2000, DoPislrc Vvtisíle F.Stfiie
iiiaigl'. př
a rně]a DÝt v erodeji ciínrc v Syclney. PC intervenc] FíPo (rVezinárocní fede;-ace C1},rnDljské

Mo9,

bt,i

.,ž'vyiišiěnli 631169i, nákiac skanován, Důvod: Použiiéolyrnpr.lské

Do oneši,]ího číslapňspěli čtenové :J. Petrásek,
J, Horák

P

Hledík, M. Linder e V. sláVík
Všem za lo upřímně děku]enre á redakc€

l,

kruh_v bez \'ěcorni i,'1OV

Vápenka, V.Jankovič, V. Diviš, § Kamenrcký.
5e těšíná dalšípříspěVky i

od V á s

,

Uzávěrka oříštíiiočísiaje 'l, prosióce 20C2

oLYfolP§PoRT

Piecs9da
\4istopředseda

Sekretái

Fo<lacjnix
?aa2r.:.a:

nE.JarosiaV PetráseK P o BoX i3,282 23 ČeskÝ Br.Jd
Ladls]av .janouše{. Bryksova 94c, 199 0C P!-aha 9
,110
0C Praha 1
Váciav Diviš, Truhlářská 20.
Becřich Po'ák.d t., p_o Bcx 47. ^,5a 21 Pla|,a 5
ivan Váp€nka Na Zárryšli 8 15C 00 Plaha 5
na leno aoresu zasi]eile veŠkerépi!soevky

