PYPORT
ZPRAVODAJ ČESKÉ NÁRODNÍ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII
Věřím, že se vám podařilo zaregistrovat novou hlavičku našeho periodika. Není to v obsahu jediná změna a
věřte, že ta druhá vyvolala tu první. Jinými slovy, snažíme se alespoň zčásti nahradit ztrátu tiskové plochy
věnované inzerci, ubráním z místa, které zabírala dřívější hlavička. Věříme, že tuto snahu pochOpíte.

Vě nujme pozornost Hrám tolymplády 1896v Athénách a podívejme se, které medailisty lze dokumentovat
známým filatelistickým materiálem:
philatelic materials
filatelistický material
FM
Použité zkratky
postage stamps
poštovní známky
commemorative postmarks
PR
přiležitostná razítka
slogan cancellations
strojová razítka
SR
meter cancellations
OVS výplatní otisky
stationery cards
CDV celinové dopisnice
stationery covers
COB celinové obálky
overprint
přitisk

ATHÉNY 1896
Thomas BURKE (USA) - Očastnik běžeckých soutěži a vítěz v kategorii 100 m za rovných 12 sec a na 400
m, časem 54,2 sec, což byl nový světový rekord.
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Byli jsme v Bratislavě _
Slovenská spotečnost pro olympijskou a sportovní filatelii (SSOŠF) pozvala své členy na 18.Iedna
1997 do Bratislavy na III .valnou hromadu. Akce se uskutečnila v pěkném objektu SSTV a SOV na Junácké
ulici za přítomnosti vice než čtyřiceti členů SSOŠF a dalších hostí. Pět účastníků jsem napočítal z Ceske
republiky. Program byl vice méně tradični, tedy s klasickými zprávami o činnosti a doplňujícími volbami do
výboru, plánem práce a rozpočtem na letošní rok. Mimochodem plánovaný roční obrat 250 000.- Ks je
Čistkou tf,5 000.- Ks hrazen z vlastních zdrojů, rozdíl potom z prostředků SOV. Po společném obědě byl
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SSOSF SOV
v Athénách, Atlantě
a Bratislavě s
uvedením výsledků
a popisem filatelistických materiálů. Závěr zpravodaje tvoří přehled všech slovenských poštovních známek
se sportovní tematikou s porovnánim téhož v Ceske republice. Vydány byly i nové členské odznaky.
Příležitostná přepážka bratislavské potty zřízená v předsálí používala ručni příležitostné razítko k
valné hromadě a k 45 výročí OH 1952 v Helsinkách s vyobrazením olympijského vitěze v boxu v Wove
váze, Jána Zachary. Ten byl ostatně take na setkaní osobně přítomen a svým milým povídáním připomněl
atmosféru a boj o olympijské zlato. Nechyběla pochopitelně ani autogramiáda.
Získat bylo však možné i podpisy B.Goliána,volejbalisty, stříbrného z Tokia a
bronzového z Mexica a Márie Mračnové a Jána Mrdze. Otisky PR bylo možno
nechat orazit na přitisky na CDV a COB, případně na obyčejné obálky.
Představena byla i nová, vice než dvěstěstránková publikace SOV
Olympijské hnutie na Slovensku autorů Grexy, Hazuchy, Letenayové, Machajdika
a Petríka. V piném rozsahu dvojjazyčné, slovensko - anglické zpracování s
množstvim unikátních fotografií by nemělo chybět v knihovně žádného zájemce o
olympijskou historii na území bývalého Československa. Rozdělení do jednotlivých
části odpovídá jednotlivým etapám politického vývoje na Slovensku a je zakončeno kompletním přehledem
všech olympioniků se slovenskou národností. Ostatně díky našim přátelům a pořadatelům akce jsme získali
výtisk pro knihovnu Olympsportu, kde je pro členy připravena k zapůjčení.
-iP-

ZPRAVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU
Č NO
4 VĚ
N
369. M.Semecky (Pietro SANTANGELO), Rybalkova 10, 120 00, Praha 2. Známy italský vystavovatel
(vermail) s kontaktni adresou v Praze, nový člen, sbírá -1- 8 -.
370. Štefan čUCHRAN, Hnilecká 920, 04925, Dobšiná, Slovensko, nový člen, sbírá -1 - 9 - 15
371. Tomáš UXA, Slapská 1498, 26601, Beroun, nový člen, sbírá - 2 -.
372. Mikuláš BERNATH, Strečnianská 5, 85105, Bratislava; Slovensko, nový člen, sbirá - 1 - 4 -5 -.
373. Milan KEšNER, Žižkova 511, 39468, žirovnice, nový člen, sbírá - 16 - 35 -.
374. Pasquale POLO, C.P.75 S.Sitvestro, 00100 Roma, Italia, nový člen, sbírá - 1 - 15 -32 -.
375. Jaroslav PŘEHNAL, Lesnická 474, 79803, Plumlov, nový člen, sbírá -16-30-31,
378. Karel SASEK, Ortenovo nárn.2, 17000. Praha 7, nový člen, sbírá -16-30-31,
377. Václav ULRICH, Koječín 26, 58255, Herálec u Havlíčkova Brodu, nový člen, sbírá -16-30-31.
Všem přejeme mnoho úspěchu v jejich tinnostil
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343. Jaroslav KUBÁT ukončil členství v OS na vlastni žádost.
35. Růžena JANDOVA z Velešína, zakládající členka OS ukončila své členství rovněž na vlastni žádost.
274. Umberto STEFANUTTI z Italie oznámil ukončení svého členství.

Objednávky materiálů a příspěvky na Slovensku
Při valné hromadě SSOŠF v Bratislavě byla upřesněna dohoda stran zasíláni materiálů, který pro
své členy připravuje OS prostřednictvím zásilkově služby, organizované B.Poldkem. Objednávkový list,
přiloženy k minulému zpravodaji, zašle zájemce přímo na adresu B.Potáka, který vede evidenci objednávek.
• Pokud se k vám tento objednávkový list nedostal, napište si o něj P.Ondráškovi. U B.Poláka, či P.Ondrášky
lze objednat i publikaci Český a československý olympismus ve filatelii. Cena pro člena OS 60.- Kč nebo
65.- Ks. Všechny zásilky pro Slovensko budou hromadně odesílány P.Ondráškovi, který zajistí jejich
distribuci. Ohradu ve slovenských korunách budou slovenští členově platit rovněž P.Ondráškovi, to se týká i
členských příspěvků pro rok 1997. Pokud jste mu je ještě neuhradili, učiňte tak obratem, poslední termín je
31.března, kdy bude provedena uzávěrka a kontrola. Členské příspěvky pro slovenské členy činí 100.- Ks,
které je nutno zvýšit o poštovné, potřebné pro rozeslání zpravodajů na Slovensku, o jehož výši Vás bude
informovat P.Ondraška. I nadále předpokládáme ročně Čtyři aisle zpravodaje a dvě knihovničky.

Národní výstava BENESOV"97 * 20.- 22.6.1997
Ceská národní výstava se uskuteční v Benešově u Prahy v uvedeném termínu a vy mate možnost ještě
přihlásit svůj exponát a získat tak kvalifikaci pro výstavu PRAGA 1998, případně pro jině výstavy v zahraničí.
V případě zájmu pište ihned na adresu 0.Nigrín, Nová Pražská 1716/2, 25601, Benešov. Všechny členy
však bude jistě zajímat, že při této výstavě se uskuteční i další

AA ENO OL MPSP
Již dnes si zapište do svých záznamníků, že se sejdeme v sobotu 21 června a program máme následující:
8.00-15.00
filatelistická bursa v zasedačce polikliniky na Malém náměstí (asi 80 mod výstavy)
8.30-18.00
výstava v sale hotelu Pošta
10.00
slavnostní zahájeni vystavy
11.00-13.00
setkaní členů OLYMPSPORTU v salonku hotelu POŠTA
13.30
• seminář jurymanů s vystavovateli u exponátů v sale
15.00-17.00 beseda jurymanů s vystavovateli a PALMARE výstavy
Pro zájemce uvádíme, že z Prahy se do Benešova jede nejlépe z Hlavního nádraží, jízda trvá asi půl hodiny,
ale spojení si musíte nalézt sami, do té doby se totiž změní jízdní řád. OS připravuje k výstavě a setkání
přitisk na CDV a razítko s olympijskou tematikou, námětem se nechte překvapit, na shledanou se těšíme již
nyní. Mimochodem.a nechcete u vás uspořádat podzimní setkaní někdy začátkem listopadu? Zájemci píší
předsedovi OS.
by měl každý mít zaplacené do konce března, nezapomněl jsi na to? Neváh011l

CO NOVÉHO JE NEBO BUDE?
Víte, že to je již padesát let, co se konal první ročník Závodu míru? Připomeneme tuto skutečnost
strojovým razítkem, které bude používáno v Praze po dobu, kdy zde bude letošní ročník závod pobývat.
Strojek Postalia, který používá OS byl vybaven novým propagačním štočkem, který připomněl, že do
zahájení ZOH 1998 v Naganu zbývá přesně jeden rok, že to je již dvacet pět let, co se výkvět zimních
sportovců sešel v jiném japonském městě, v Sapporu a že zde bronzovou medaili získala pro naše lyžařství
Helena Šikolová. Pouze jediný den byl zde používán jiný štoček, připomínající, že Eva Němcová,
reprezentantka a bývalá hračka Vš Praha byla vyhlášena nejlepší basketbalistkou Evropy za rok 1996. Dale
můžeme očekávat kromě nově poštovni známky k ME v plavání a skocích do vody z říjnu v Praze i SR k
této soutěži. Odřeknutím původního pořadatele ME žen v odbíjené se náhradním pořadatelem stala naše
republika. Známka se již nestačí, ale podařilo se nám získat příslib České potty k vydání příležitostné
celinově dopisnice k tomuto mistrovství, které se uskutečni v Brně a Zlíně rovněž v říjnu 1997. 1 zde lze
očekávat přítisk a SR. Zřejmé první známka na světě s námětem skibobů bude vydána začátkem roku
1998 k mistrovství světa v tomto mladém a pro nás tak úspěšném sportu. Soutěž proběhne ve špindlerově
Mlýně v březnu, i zde bude další poštovní propagace. Pak již zbývá jenom dodat, že motivem známky,
připravované k ZOH v Naganu bude nejspíše lední hokej. Mimo jiné i proto, že se zde poprvé setkají
nejlepší světoví hokejisté včetně NHL.

Další kolo písemného prodeje ...
by mohlo proběhnout ještě do léta. Nabídněte své přebytky vedoucímu OS nejprve formou seznamu s
popisem (nezapomeňte na zpětné porto), včas budete vyzváni k zaslání. Zájem je zejména 9 materiály
olympijské, kopanou, lední hokej a starší československé sportovní materiály. Známky pouze vyjímečně
nejlépe pouze naprostě novinky.
Víte,že nejvíc členů OS má křestní jméno Jiří (14) * nejvíce členů OS je z Prahy (26) • nejstarší je
,--....
cestný dlen, přítel František PROKEŠ, kterému letos již bude naprosto neuvěřitelných 91 10 Pevné zdraví,
Františkul * 75 let oslaví přátelé Mraček, Kavan a Kassowitz. Jim všem patří naše upřímné blahopřání, ať
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jim filatelie stale přiniti potk",-arli a radost

James CONNOLLY (USA) - získal 1.misto v trojskoku výkonem 13,71 m, 2. byt ve skoku vysokém výkonem
1,72 ma 3.misto obsadil ve skoku dalekém výkonem 6,11m.
ALZEY 1 / 27.- 4.1996 / 30 JAHRE IMOS /James B.Connolly / 1.0Iympia-Sieger 18961
FM
PR
55232 / BRIEFMARKENSCHAU / JAHRESKONGRESS
• Edwin FLACK (Australia) - vitěz v běhu na 800 m (2,11 min) a na 1500 m ( 4:33,2 min`- svět.rek.).
1996
Yv.
Mi -Z
AUSTRALIA
FM
Alfred FLATOW (Německo) - zlatý v gymnastické soutěži jednotlivců na bradlech, stříbrný na hrazdě, v
soutěžích družstev rovněž zlato na bradlech a hrazdě.
FM:
PR
MERSEBURG 1113.- 6. 1996 / ALFRED FLATOW / TIRNEN / 06217/ OLYMPIASIEGER
1896 / TAG DER JUNGEN / BRIEFMARKENFREUNDS
Mi 1864 (1861 -64)
DEUTSCHLAND
1996
Yv.
Z
Gustav Felix FLATOW (Německo) - méně úspěšný z dvojice bratrů Flatowových, zlatý v soutěžích družstev
na hrazdě a bradlech.
HAMBURG 74 / 18.- 6. 1996 / GUSTAV FELIX FLATOW / TURNEN /22111 /
FM:
PR
OLYMPIASIEGER 1896 / TAG DER JUNGEN / BRIEFMARKENFREUNDS
Yv.
Mi 1864 (1861 -64)
DEUTSCHLAND
Z
1996
Robert GARRET (USA) - dvojnásobný olympijský vítěi a sice v hodu diskem 29,15 m a ve vrhu koulí 11,22
m. Oba výkony byly v té době světovými rekordy.
Yv.
Mi
1966
FM: Z ITALY
E.GRAVELOTTE (Francie) - zvítězil v soutěži jednotlivců-amatérů v šermu fleretem
Mi 1498 ( 1498 -501) + 1503 N.D.
Yv. 259
FM:
Z
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Alfred HÁJOS (Ungarn) - dvbjnásobný vítěz prvních olympijských her v plaváni na 100 m v.zp. (1:22,2 min)
a na 1200 m (18:22,2 min).
FM:
PR
DEBRECEN . 1976.VII.4. / TESTNEVELÉSI ÉS SPORTMUZEUM / HAJOS ALFRED /
EMLÉK- / KtALL1TASA
BUDAPEST 4. 1980.VII. 19! AZ DJKORIOLIMP1AK ELSÓ MAGYAR / ARANYERMESE
HAJOSALFRÉD
BUDAPEST 4. 1996.111.191 HAJÓS ALFRÉD AZ ELSÓ OLIMPIAIOSZOBAJNOK /
EMLEKÉRE /1896 / 100 m 1200 m / 1998
CDV UNGARN
60 fil . 1980 Vydáni k výroči 1.0H v Athénách
UNGARN
17 'Ft .1996 Vydáni k 100.výročil.OH v Athénách

Fritz HOFMANN (Německo) účastník lehkoatletických soutěží, obsadil 2.misto v běhu na 100 m a skončil
jako 4. ve skoku do výšky. K tornu ještě přidal bronz z gymnastických soutěží jednotlivců ve šplhu a zlato v
družstvech na bradlech a hrazdě. Soutěži družstev v gymnastice se zúčastnila pouze tři družstva, soutěže
družstev na hrazdě pouze družstvo Německa.
FM:
PR
KULMBACH 1 / '13.-S. 1996 / FRITZ HOFMANN / TURNEN / 95326 / OLYMPIASIEGER
1896/ TAG DER JUNGEN / BR1EFMARKENFREUNDS .

I.

Carl SCHUMANN (Německo) - získal zlato v přeskoku mezi jednotlivci a další dvě zlaté v soutěžích
družstev, na bradlech a na hrazdě. Nebyl však jenom gymnasta, ale zvitěžil také v zápase, bojovalo se jako
ve starověku, tedy bez rozdílu vah.
BERLIN ZENTRUM / Ausstellung Faszination Olympia / 4. - 4. 1996 / Carl Schumann *
FM: • PR
1.Deutscher / Olympiasieger / 10878 / 1896- 1996/ 100 JAHRE OLYMPISCHE SPIELE /
MUSEUM / FUR POST UND KOMUNIKATION
TRIER 29 / 13.- 6. 1996 / CARL SCHUMANN / TURNEN * RINGEN / 54293 /
OLYMPIASIEGER 1896 / TAG DER JUNGEN / BRIEFMARKENFREUNDS
Mi 99 (99 - 105)
Yv. 13 (13)
1968
MAHRA STATE
Z
Mi 131 (131 - 37)
Yv.
1968
MAHRA STATE
Mi 1269 (1269 -73) + 1275 N.D.
Yv. 234
1970
YEMEN A.R.
Mi 1861 (1861 -64)
Yv.
1996
DEUTSCHLAND
1996 Vydání k Mezinárodnímu filatelistickému veletrhu v Essenu
CDV DEUTSCHLAND

OPOŽDĚNÉ PitED A POSILVESTROVSKÉ ROZJÍMÁNÍ BÉDI P,
Máme za sebou rok 1996, jaký byl v naší společnosti OLYMPSPORT, úspěšný, nebo mohl být
zdařilejší? Co se nám povedlo a co naopak přineslo vrásky na čelech mnohých?
Snad vás to neunaví, začnu u sebe. V čem jsem byl úspěšný? Získal jsem čestný odznak SČF
I.stupně, byl jsem poctěn medaili ČOV jako ocenění za práci pro OS. Fajn, mohl bych být na výsost
spokojen, ale zasloůžim si ji vůbec, nejsou tady další přátelé, kterým by ta medaile slušela daleko víc než
mně? Zcela určitě. Mám na mysli Jardu Petráska s jeho širokým záběrem činností. Připravuje návrhy
razítek a přitisků, projednává je, nechává je rýt, zajišťuje tisk a následně celý ten kopec celin a obálek
opatřuje otisky razítek. To není vše, pečuje o chod výplatního strojku našeho i ČOV, montuje a demontuje
propagační štočky podle potřeby, těch činností je samozřejmě ještě víc. Není ovšem jenom on, jsou zde i
další jedinci, ochotni přiložit kdykoliv ruku k dílu, Slováček, Jásek, Kamenický, Smetana, jde však jen o
příliš úzký okruh spolupracovníků, bohužell
Co se mi nevede? V první řadě mi ,plympsportská činnost° a další moje, osobni vytíženi v rodině
neumožňuji, abych už konečně zpracoval výstavní exponáty podle svého přáni. Taktéž nejsem spokojen se
stavem finančního hospodaření OS. Ne proto, že by v pokladních denících byly chyby nebo stav konta byl
tak nepříznivý, důvodem je stale moje obehrané téma. Ne všichni Olympsporťáci a další naši příznivci piní
včas své platební povinnosti. Jen okrajově - někteří mě bombardují svými dopisy, že jsem jim ještě nezaslal
poslední novinky, jiní mi vyčítají, proč zasílám jedno razítko a nepočkám, až toho bude víc, dalši chtějí zaslat
i některé materiály starší, prostě vybavit, připravit, odnést na poštu a odeslat zásilky pro všechny zájemce
vůbec není legrace. Zásilky připravuji po večerech a v době špatného počasí a vždy, když se celistvosti
shromáždí vice, aby poštovné bylo přijatelnější. Doslova vztek a hrůza mě potom jímá, vrátí li se zásilky
zpět, ať již v původnim obalu, adresátem nepřevzaté nebo znovu přebalené. Při torn není nic jednoduššího
než vzít papír, tužku a podat zprávu - nemám penize, objednávku ruším, zašli později apod.
Dbejte prosím pokynů o způsobu úhrady, dodržujte čtrnáctidenní lhůtu á používejte výhradně naše
vkladové formuláře. Bohužel i banka občas zapomene uvést plátce ve výpisu, který od ní dostáváme jednou
měsíčně, i když obnos započítá. Tím se může stát, že se dostanete do kategorie upomínaných neplatičů,
cot ovšem není naši vinou. Mám Ii však od vas kopii dokladu, banka s omluvou reklamaci přijímá.
Co se z mého pohledu podařilo celému OS? Předně.si cením .úspěchů našich členů na výstavě
OLYMPHLEX'96 v Atlantě. Ze sedmnácti jich bylo čtrnáct oceněni) medailově. Oslavili jsme 30.výroči
vzniku OS, při této příležitosti jsme mohli díky pochopeni vedeni CCA vydat 'All publikace Český a
československý olympismus ve filatelii jako grant k blížícímu se 100.výroči založení ČOV a uspořádat
počátkem listopadu mezinárodní konferencí Olympismus a filatelie To je dobrá vizitka naši činnosti.
Co nás ale tíží, v čem jsme byli neúspěšní? V minulém roce jsme třikrát pokoušeli osud s přepravou
zásilek letecky k výročí 100 let OH 1896 v Athénách, Odlet české reprezentace do Anglie na ME v
kopané a konečně Odlet české reprezentace do Atlanty. Pouze poslední zásilka dorazila v termínu zpět.
Velké problémy vznikly v kecku a zásilky se vrátily se značným zpožděnim, o Euru v Anglii ani nemluvě.
Doporučené zásilky se vrátily v červenci minulého roku, ale všechny zásilky podaně pouze letecky, jakoby
se do země propadly. Psalo se, telefonovalo, faxovalo, snažili jsme se my, naši přátelé v Anglii i
mezinárodní přeprava České pošty, ale teprve koncem ledna 97, tedy po osmi měsících, dorazil balík zpět
do českého Brodu. Ne z Manchesteru, kam byly zásilky odeslány, ale z Edinburgu ve Skotsku. Tam se
podle průvodního dopisu dostaly ze Stocktonu, rovněž ve Skotsku, ale kde se tam vzaly, nikdo neví. Dopisů,
urgujících dodání objednaných zásilek, bylo nepočítaně, bohužel některé nejen nepříjemné, ale dokonce
osočujíci! Že tohle všechno znaeně zvýšilo nétkleciy na zajištění docitivku těchto zasiick jo doufěrn

pochopitelné
Momentální situace s úhradami zásilek je taková, le mezi lidem máme nezaplaceno
dlužných částek v celkové hodnotě téměř za deset tisíc korun. Všechno tohle samozřejmě nepřidá na
pracovním nadšení, výbor OS pracuje zcela bezplatně, práci pokladníka i zajišťováni novinkové služby jsem
převzal dobrovolně, ale mám Samozřejmě i práci jinou.
Nedaří se nám aktivizovat členy OS k publikační činnosti, k větši účasti na setkáních i k dobrovolné
disciplině na nich. Na setkání, pořádaná dvakrát ročně v různých městech republiky přijede 25 - 30 členů.
Jsou to jedni a titíž, co ostatní, vždyť je nás vice než pětkrát tolik? Mnozí píši, požaduji rady, hledají pomoc,
ale právě na těchto setkáních mohou nejlépe načerpat vše, v čem tápou. Kromě zpráv členů vedeni jsoU na
programu odborné přanášky, prohlubující odborně a filatelistické znalosti. Co se mi nelibi dále? O male
účasti jsem se již zmínil, ale někteří přítomni si při těchto přednáškách vyměňují svůj filatelistický materiál.
1972 SAPPORO 1997 71 Domnívám se, že jde O neúctu k přednášejícímu, zde by měla nastoupit
I •
dobrovolná discipline členů, pominutí rušivých elementů a soustředění se
šiKoLovik
BRONZ
• HELENA
5•km 1'4
na mluvené slovo. V případě nezájmu samozřejmě mohu opustit sál a
nerušit ostatní. Jsem přesvědčen, že program setkání dává k výměně
.
materiálu dostatečný čas a prostor. Dále nabývám dojmu, že ne všichni
členové sáhnou dychtivě po našem zpravodaji a přečtou si jej. K tomuto
tvrzeni Mě vedou vaše dopisy, obsahující mnohdy dotazy, na které bylo
někdy i vícekrát ve zpravodaji odpovězeno. Posledním dokladem toho je, že
nové objednávkově lístky na novinky, přiložené k poslednímu zpravodaji již
devět členů namísto mně zaslato vedoucímu •OS, ačkoliv v průvodních
pokynech bylo jasně uvedeno, komu lístky zasílat. Kolik je devětkrát tři šedesát za další a zbytečné
poštovné, nemusím jistě vypočítat.
Vyšel 1.clil naši olympijské monografie. Myslím, že je to .příručka, která pomůže rozšiřit znalosti
zejména sběratelům olympijské tematiky. To netvrdím jako spoluautor, to bych si připisoval něco co mi
nenáieži. Byl jsem jen pomocníkem, ten kdo nese prapor k vrcholu může být jenom jeden a k němu se
musí dostat všechny nitky od podpůrného mančaftu. Připravuje se 11. a III.dil této publikace. Žádám vás a
prosím, prolistujte, prohlédněte své sbírky (někteří tak již učinili a díky jim!), možná, že najdete filatelistický
materiál (známky, FDC, celiny a razítka) jiných než našich teritorii, kde jsou připomenuti naši olympionici,
nebo účast naši reprezentace na jednotlivých hrách. Nepotřebujeme od vás nic jiného než zhotovit
xeroxovou kopii! Děkuji! A abych nezapomněl, náš výplatní strojek Postalia je momentálně vybaven novým
štočkem, který připomíná, že je to dvacetpět let, co v Sapporu získala Helena Sikolová bronz v běhu na 5
km, a že chybí rk do zahájení dalších japonských°. zimních OH, že to bude v Naganu, to jistě víte a na náš
štoček se můžete zatim alespoň podívat.
.Závěrem bych vám všem chtěl popřát hlavně zdraví a lepši pocit sounáležitosti a odpovědnosti k
naší společnosti.
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UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY NOVINKOVÉ SLUŽBY
Do minulého zpravodaje OS 4/96 byl vložen malý lístek formátu A8 jako novelizovaná přihláška pro naši
službu. Zájemci již přihlášení a novinky dostávajíct i zájemci noví měli lístek vypinit a odeslat na adresu :
B.POLAK, P.O.Box 47, 15000, Praha 5. Od většiny zájemců jsme zřejmě již lístky vypiněné lístky obdrželi
zpět, někdo je však údajně nedostal. Mohlo se stát, že lístek při přepravě vypadl, neboť byl do zpravodaje
pouze volně vložen, pokud jste jej tedy neobdrželi a máte o službu zájem, napište si o nový lístek na zde
uvedenou adresu. Lihradu částek za zaslané materiály provádějte výhradně zaslaným vkladovým listem
nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení zásilky, za upomínku účtujeme 5.- Kč, při vrácení zásilky nebo jejím
nepřevzetí od pošty účtujeme naše poštovné. Dodržujte uvedené podmínky ve vlastním zájmu, při
neprovedené úhradě další zásilky na vaši adresu buďto neodešleme vůbec nebo pouze na dobírku, což je
podstatně dražší a podle našeho soudu zbytečné. Na dobírku zatím zasíláme pouze zásilky s obsahem nad
1000.- Kč. Zásilky budeme zasílat 2 - 3krát ročně, tak aby jich bylo vždy vice na jedno poštovné!

EVA NĚMCOVÁ - basketbalistka Evropy 1996!!
28.prosince uveřejnil italský sportovní tisk Gazzetto dello Sport výsledky ankety a nejlepší basketbalistku a
basketbalistu Evropy za rok 1996 a nás může těšit, že tímto titulem v ženské kategorii byla poctěna Eva
Němcová, česká reprezentantka. V mužské kategorii je jejím partnerem
chorvatský basketbalista Toni Kukoč, hráč americké profiligy NBA v
,--s,..----iEVA NaMCOVA
proslulém a vítězném teamu Chicago Bulls.
Eva Němcová začala svoji mezinárodní a reprezentační
-).,
basketbalovou kariéru jako .členka bývalých VS Praha, odkud před šesti
ite/ite-P4 . i'I'V
`r l
roky přestoupila do francouzského Clermont Montferrand, kde setrvala tři
roky. Dalši dva roky startovala v barvách Clermont Stad a před touto
7996 k'tťP:. P'
sezonou přestoupila do jednoho z nejlepších ženských basketbalových
-_-0,
_
klubů Evropy, CJM Bourges Basket V letošní sezoně v osmnácti
°TONI KUKOČ A
francouzské ligy tento team ještě neprohrál a podobně
- úspěšně si vede v utkáních letošniho ročniku Evropské ligy. Němcová dává okolo dvaceti bodů v každém
zápase. Již v roce 1989 na ME kadetek byla vyhlášena nejlepší hráčkou v minulém rode se stale nejlepší
střelkyni ME žen v Brně.

d\

C)

Nám již jen zbývá dodat, že tento úspěch připomínáme propagační vložkou ve výplatním strojku OS,
icterá byla používána pouze jedniný den, totiž 13.1edna 1997! Existuje i přitisk podobně jako k otisku s
vložkou k Naganu a Sapporu, takže se můžete těšit!

ZÁPIS Z KONTROLY IIČETNtCH ZAPISt
Dne 21. ledna 1997' byla provedena kontrola účetních dokladů
Se zépisy v pokladním deníku OLYMPSPORTu za období kv ěten
prosinec 1996. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

ZŮstatky finančních prostředků na bankovních účtech souhlasily se stavem v pokladním deníku.
1103, účet. č. 4211817/5100 k 31.12.1996 ... 39.698,20 K.6
interbanka, účet Č. 300.00.73.369 k 31.12.96 ... 34.117,24 Kč
Uvedené zůstatky jsou rovněž potvrzeny jak IFB, tak Interbankou.
Kontrolu provedl člen reviznI,komise
0000cocoocoococoocioccooc000000coococcocooJaroslav Smetana0000

ADOLF ANDĚLtN, Na pláni 1285, 562 06 listí nad Orlicí hledá
přiležitostné lety k CH a ZOH dle katalogu
dr. "Petra Horky /SAF SČF 1993/ :
A 5
A 47
A 73

25.8.1960. Berlín-Praha4Im /OH/
23.9.1968 Praha-Pař
'lž-Mexico City /OH/
20.1.1972 Praha-Moskva-Sapporo /ZOH/

=AN Ing., P.O. Bcx 94, 142 00 Praha 4 nabízí :
- pohlednici z MS v kopané v Pimě /11.
č erven 1934/ s podpisy hráčů Puče, Pláničky, Sobotky a
dalších
- pohlednici ze ZOR Ga-Pa 1936 /PR 15.2.36, olymp. frankatura/, zaslanou do Prahy- s 9 podpisy kanadských hokejistů, včetně jejich čísel na dresech /Thomson 10, Nash 15,
Neville 6, Sinclair 5, Farmer 12 a další!
- pohlednici z OH Mexiko 1968 /PR, olymp. frankatura/, ode-

slaná účastníkem her.
- pohlednici ME v kopané /16.6.1980/ zaslanou- do Prahy s
podpisy všech hričů
- pohlednici ze ZOH Sapporo 1972 /PR 3.2.72, olymp. frankatura/, odesílatel St. Sigmund .
Vymění za prošlé celiny Olympijsk:f kongres 1925, obdobné celistvosti z oblasti „stolní tenis", připadně i za jiné /i
nesportovnI/ prošié celiny ČSR z let 1918-1965. Eventuelně
koupi a prodá.
KOBERA JOSEF, Malovarská 537, 273 24 Velvary prodá knihy

Olympia 1932 a dva svazky 1936 v německém jazyce $ bohatou fotodokumentací, vázané, formát 24 x 31, vy-

davatel CigaretenBilderdienst Hamburg. Dale koupí celistvos-

ti s CVS Helsinki 1952, nebo vymění za celistvosti . Paříž 1924
a Berlín 1936.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

POZOR t

ZMNA ADRESY !

Pan JIM SVOBODA ozn6mil novou adresu :
Ic6 27, 360 01 Karlovy Vary
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Telefon :

ZMNA ADRESY !

POZOR !

Svoboda, Kryms/017/ 3230582 • POZOR !

Uspořádá Berlin olympijské hry? Hry VI. olympiády 1916 se nekonaly.

-0
'o

Manfred Bergman (článek z katalogu výstavy OLYMPHILEX'96 přeložil J.Dobrovský)

Známky bez nominálních hodnot byly pak prodávány jako viněty. DRAfOS také používal viněty k podpoře
olympiády 1916. Do začátku války bylo rozesláno 10 milionů vinět do celého světa.
B. Příprava na olympiádu 1916 v ostatních zemích.
1. Olympijský výbor LISA znovu jmenoval Matthewa P.Halpina vedením amerického družstva pro olympiádu
1916. 2. Ve Velké Británii shromáždili 10.000 liber na hledání nových talentů, přípravu družstva, pořádání
kvalifikačnich soutěží, atd. Cílem bylo částku zvýšit na 100.000 liber.
3. Francouzský výbor pro olympiádu 1916, založený v roce 1913, obdržel dotaci 500.000 FFr k
zajištění dvouletého tréninkového programu francouzského družstva.
4. Rakousko najmulo amerického trenéra.
5. Norsko usilovalo o uspořádání "národni olympiády" v roce 1914, jako přípravy pro olympiádu
1916.
6. Chile a Argentina oznámili svoji účast.
7. V Belgii uspořádal největší sportovní časopis národní sbírku k financování lepší přípravy (než pro
olympiádu 1912) národního družstva.
8. Finsko se rozhodlo vyslat svého národního trenéra L.Pihkalu na studijní cestu do USA.
9..V Indii byl založen výbor pro vysláni indického družstva do Berlína.
Doposud v těchto zemích nebyly nalezeny filatelistické materiály dokumentující tyto
přípravné kroky.
10. Příprava ve švédsku:
10.1 Pod vedením J.Sigfrieda Edstitma byla švédským atletickým svazem založena
trenérská komise (obr.9). Švédové také vydali viněty pro národni podpůrný fond k účasti Švédska na
olympijských hrách 1916 v Berlíně (obr.10). Dalším krokem bylo zorganizování mezinárodních Baltických
her v Malmb v červnu 1914. Němci vyslali své družstvo a DRAfOS pokládal tyto.hry za součást německé
přípravy na olympiádu 1916.
10.2 Švédové pokračovali v přípravě na olympiádu 1916 a když bylo v roce 1915 zřejmé, že
válka rychle neskončí a olympijské hry 1916 nebudou uspořádány, navrhl plukovník A.A.Murray uspořádat
náhradou (Skandinávské) hry ve Stokholmu, aby příprava švédských sportovců nepřišla vniveč. Pozváno
bylo také Norsko a Dánsko. Návrh byl přijat a "švédské hry" (Svenska spelen) za účasti tří skandinávských
států se konaly od 16.7.1916 ve Stokholmu. Je zajímavé, že na žádném oficiálním dokumentu nefiguruje
pan J.S.Edstriim, švédský zástupce v MOV. Bylo snad důvodem to, že MOV neschvaloval tyto hry jako
náhradu za berlínskou olympiádu?
11. Příprava na olympiádu v Rusku. Rusko nebylo spokojeno po olympiádě 1912 ve Stokholmu, kde
získalo jen dvě Stříbrné a dvě bronzové medaile. Národní olympijský výbor proto rozhodl o náročném
přípravném programu.
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11.1 Kyjev 1913 - Již v roce 1913 ruský NOV uspořádal všeruské předolympijské závody a
výstavu v Kyjevě (srpen 1913). K této akci nebyly vydány žádné filatelistické materiály, ale nalezli jsme
odpovídající přitisk na cetinové obálce odeslané do Imperiálního jachetního klubu v Moskvě. Ruská jachta
získala bronzovou medaili ve Švédsku v roce 1912 (obr.11/11A).
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11.2 Riga 1914 - Druhé předolympijské soutěže se konaly v Rize v roce 1914. Nevím o
žádných filatelistických dokumentech k této akci.
I.světová válka definitivně ukončila všechny přípravy k olympiádě 1916. Německy stadion byl uzavřen
8.8.1915, ale do skončení války se konalo mnoho sportovnich utkáni. V jednu chvíli se uvažovalo o
pořádáni olympiády v USA (olympijský den se vztyčením olympijské vlajky se konal při výstavě v San
Francisku v roce 1915), ale de Coubertin a MOV zamítli toto řešení. Olympijské hry a jejich pořadové číslo
tedy existuji, přestože se nikdy nekonaly.
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OLYMPIJSKE LETY.- ATLANTA 1996
Předkládaný seznam olympijských letů, jehož autorem je náš
člen, pan Josef Kobera, není dpiný. V současné době je to
však: nejucelenější přehled, který je nám k dispozici.
Leverkusen Ddsseldorf— Athen
Dne 29.3.96 byl u příležitosti výstavy Centolymbria 96 uskutečněn pozdravný let do Athén. Přepravená pošta obdržela fialové razítko.
Leverkusen - DUsseldorf Athen
Dne 31.3. opakovali pořadatelé stejný let letadlem Lufthansy
a přepravované pošta obdržela modré razítko.
Johannesburg - Atlanta.
Olympijská výprava Jihoafrické republiky
odletěla do dějiště her 30.. června. Z6silky byly opatřeny kašetem s vyobrazením dvou boxerů.
44f Mi

Sydney Atlanta
tN .JEUITE7.2:1.Australské olympijská výpravy odletěla
Jomoznvstn.-di
do Atlanty v několika skupinách společ7.7g. 0LYI.-M4 171.1t
ností Quantas. Pošta přepravená dne 3.
července byla potvrzena kašetem, zobrazujícím oštěpaře.

London - Atlanta
Olympijský tým Anglie se vydal do Atlanty 4.7.96 společnosti
Delta Airlines. Zásilky byly opatřeny kašetem s gymnastou.
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Roy E. De Lafosse
P.O.Box 236
AVONDALE ESTATES
GA 30002-0236
USA
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Vancouver - Atlanta
Dne 8. července odletěla hlavní část kanadské výpravy. Přepravené pošta obdržela modré razítko s vyobrazením vodních
sportů.
Athens - Atlanta
Na palubě letadla společnosti Delta Airlines odletěla 9.7.

do Atlanty olympijská výprava Recka. Přepravená pošta obdržela kašet s vyobrazením běžce s olympijskou pochodni na pozadí
starobylé Olympie.
Copenhagen - Atlanta
Olympionici Dánska odletěli do Atlanty
10. července společností SAS. Zásilky
byly opatřeny kašetem s námětem skoků
do vody.

Oslo - Atlanta
Na palubě letadla společnosti SAS odletěla přes New York 10.7. výprava Norska.
10
Poštovní zásilky byly potvrzeny kašetem
zobrazujícím page, symbolizující snahu získat olympijské medaile.

Luxemburg - Atlanta
10. července odletěla linkovými letad* Luzair a Lufthansy
malá výprava Lucemburska. Kašet zobrazuje tenisovou scénu a
loge obou Společnosti.

Stockholm - Atlanta
Společnost SAS přepravila 11.7. i olympioniky Švédska. Přídavný kašet zachycuje gymnastku cvičící na kladině.

Roy E. De LZfOSSe
P.O.Cox 236
ANC N DA LE ESTATES
GA 30002.0236
USA

Auckland - Atlanta
13. července odletěla na palubě letadla společnosti Air New
Zealand novozélandská výprava do Los Angeles a odtud společností Delta Airlines do Atlanty. Katet připomíná „národní
symbol", ptáka Kiwi a loga obou leteckých společností.

Tokyo - Atlanta
Japan Airlines přepravily 13.7. olympioniky Japonska. Námětem katetu je judo.
Hamilton - Atlanta

Společnost Delta Airlines přepravila 13.7. bermudskou výpravti.
Kašet vyobrazuje scénu z pozemního hokeje.
Malta - Atlanta
13. července odletěla z La Valletty na palubě letadla spole čnosti Air Malta olympijská výprava do Londýna a do Atlanty pokračovala linkovým spojem British Airways. Zásilky byly opatřeny modrým kašetem s vyobrazením cyklisty.
Port of Spain - Atlanta
Ve stejný Aen letěla i výpravp Trinidad Tobaga linkovým letem
American Airlines přes Miami. Kašet rovněž zobrazuje cyklistu.
Bruxelles - Atlanta
13.7. se uskutečnil letecký přesun olympijského týmu Belgie.
Připomíná jej kašet s námětem stolního tenisu.

Madrid - Atlanta
Olympionici Španělska odletěli do dějiště OH 13. července společnosti Iberia. Kašet s gymnastkou doplňuje přepravené zásilky.

Santiap de Chile - Miami - Atlanta
Olymptodký tým Chile letěl do Atlanty přes Miami rovněž 13.7.
Atlet-výškař je námětem kašetu.
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Odlet početné výpravy německých olympionika
se uskutečnil v několika etapách letadly společnosti Lufthansa.

Kairo - Atlanta
Na palubě letadla společnosti Egyptair odle- .,7
těla egyptská olympijská výprava dne 14.7.
Přeprava byla potvrzena kašetem ve zlaté barvě, představující hlavu faraona.
Helsinky - Atlanta
15. července odletěla do New Yorku na palubě letadla
společ nosti Finnair finská olympijská výprava a odtud společností Delta Airlines do Atlanty. Kašet zobrazuje kanoistu.
Hong Kong - Atlanta
15.7. odletěla olympijské výprava společností Korea Airlines
do Seoulu a odtud do Atlanty. Přepravené zásilky jsou potvrzeny kašetem, představujícím čínskou džunku.

fl
Barbados - Atlanta
Společnosti American Airlines letěla 15. července přes Miami
výprava Barbadosu. Zásilky byly opatřeny kašetem ve zlaté barvě s atletickým námětem.

San Marino - Atlanta
Olympijská výprava San Marina odletěla 15.7. na palubě společnosti TWA. Zásilky byly potvrzeny veleným kašetem s logem
maskota OH.
fl
fl

Bahrain - Atlanta
Ve stejný den odletěla i malé výprava Bahrainu společnosti
3ritish Airways. Kašet modré barvy zobrazuje jachtink.

fl

Dublin - Atlanta
15. července se společnosti Delta Airlines přesunula do dějiště her olympijské
výprava Irska. Kašet na zásilkách mé némět cyklistiky.
Vaduz - Atlanta
Letadlo společnosti Swissair přepravilo
15.7. olympioniky Lichtenštejnska. Zásilky byly ve Vaduzu opatřeny červeným kašetem s olympijskými kruhy a symbolem Atlanty.
fl

fl

CZI

Amsterdam - Atlanta
Na palubě letadla společnosti KLM odletěla
15. července nizozemská olympijské výprava. Kašet v modré barvě představuje jezdectví.
fl

fl

Georgetown - Atlanta
ITe stejný den odletěla i výprava ostrovního státu Caymanských
ostrova společností American Airlines přes Miami. Kašet vyobrazuje jachtink.

Frankfurt - Atlanta

fl

Dne 15. července použila pro přepravu velké výpravy Německa
společnost Lufthansa své největší letadlo B 747-400. Zásilky
byly potvrzeny postélkou a zvláštní karty mají ještě kašet
společnosti.
Atlanta - Frankfurt
Zpáteční let z téhož dne obdržel kašet Lufthansy.
Paramaribo - Atlanta
Výprava Surinamu odletěla 15.7. společnosti Surinam Airways
do Miami a odtud linkou Delta Airlines do Atlanty. Kašet zobrazuje baseball.
Reykjavik - Atlanta
15. července odletěla i meld výprava Islandu letadlem společnosti Icelandair do Baltimore a odtud s Delta Airlines do Atlanty. červený kašet představuje maratón.
fl

Nadi - Atlanta
Společnosti Air Pacific a Delta Airlines přepravily 16. července přes Los Angeles výpravu Fidži. Hnědý kašet společnosti je rámován ukázkami tradičního uměni pacifických ostrovů.
Peking - Atlanta

fl

17. července odletěla společnosti Air China velká čínská výprays. Kašet v...barvě lila, pouze s čínským textem, zobrazuje
gymnastu.

Lisabon - Atlanta
palubě letadla společnosti Portugalia odletěla 17.7. také
portugalská výprava. Nejprve do Madridu a odtud s Delta Airlines do dějiště her. Kašet zelené barvy s tematikou veslováni.
Buenos Aires - Atlanta
Výprava Argentiny letěla 18. července. Kandidatura pro uspořádáni OH v roce 2004 je uplatněna i v kašetu.
Castries - Atlanta

Sportovci karibského ostrova St. Lucia letěli 18.7. $ American Airlines a přepravená
pošta obdržela modrý kašet s námě.

tem plaváni.

i,gofeittlitk,
Zahájení OH, 19. červenec, připomenula le:
tecká společnost Lufthansa kašetem, ktet A--_.•,
rým opatřila v tento den všechny přepravovand zásilky.
= c
Wien- Atlanta
g
Rovněž u přfležitosti zahájení OH byla 20. ;-..,
července přepravena linkou Austrian Airli- 0/
41,
nes pošta do Atlanty a opatřena fialovým
4kašetem.

Frankfurt - Atlanta
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Tokyo - Atlanta
Ve stený den provedla stejný let i společnost Japan Airlines. Zásilkylpyly potvrzeny zeleným kašetem společnosti
s
obrazem maskota her.
Kuala Lumpur
25.7. byl uskutečněn stejný let i společnosti Malaysia Airlines.

UNO New York - Atlanta
29• července následoval let společnosti Delta Airlines:- &I-Silky s modrým kašetem, zobrazujícím baseball. .
Atlanta - Sydney
Při příležitosti zakďnčení OH byl uskuteěněn 3.8. pozdravný let do Sydney, dějiště OH 2000. Zásilky byly opatřeny přiležitostným razítkem, přes které otiskla společ nost United
Airlines kašet s hokejistou a logem her.
Vynechány jsou lety CR a SR. Vim, že existuji lety Polska,
Rumunska, uvítal bych informace o letech z východní Evropy
i z Pobaltí.
Pokud může někdo z Čtenářů poskytnout jakékoliv informace,
potom pište panu Koberovi do Velvar.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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ůkli?

Nepochybuji, že ano, ale určitě leště nevíte, že se v tomto malebném městečku poblíž Sokolova a Chebu
uskuteční ve dnech 13.- 21.9.1997 další filatelistická výstava, která se nám nabízí k získání kvalifikace.

Podle záměrů pořadatelů by se mělo jednat o výstavu s hlavní nápini námětového charakteru a s možnosti
zařazeni i dalšich výstavních tříd. Svojí koncepci by měla být určena zejména začínajícím vystavovatelům s
jejich novými exponáty, ale rádi přijmou i exponáty již ověnčené .filkatelisticicými vavřinri Co kdybystě tedy
už konečně zkusili přijít se svou kůží na trh. Je to tak akorát, zaslat přihlášku a do srpna ten exponát
stihnout dát dohromady. Pokud se rozhodnete, že ano, stačí napsat si ó přihlášku na adresu:
Pavel Šveňha, 17.Iistopadu 477,43151, Klášterec nad Ohři.
Samozřejmě, že kdo vystavuje if Senešově, může tentýž exponát přihlásit do Klášterce take!

Puma' immi S1b12S1í
Slovenská pošta rovněž propaguje
olympijské hnutí. S názvem Kaloka'gatia - antika oživená na Slovensku
vydala celinovou dopisnici se symbolikou lidského oka s nápisem „K ůspechu nie je potrebný doping". Pošta
Trnava I používala při této příležitosti ruční příležitostné razítko s vyobrazením stylizovaného běžce a textem Mesto Katokagatie pozdravuje
mesto Olympiády Sydney 2000
Městem Kalokagatie se má Tmava
právo nazývat proto, že zde byl jako
jeden z prvních na Slovensku pod patronací SOV založen olympijský klub
stejného jména. Ostatně jeho péči
zřejmě byla používána i dvě předchozí
olympijská razítka, připomínající slayně kapitoly slovenského olympionismu,
totiž Josefa Herdu a ZIoltána Halmaje.

Mgr.g.nmIcx,
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• Sportovní střelba na OH - vivoi disciplin.
Střelba jako sport podle jednotných mezinárodních pravidel se vyvinula z užitkové
(bojové a lovecké) střelby. První závody ve střelbě se začaly pravidelně konat již v•
15. stol. V19. stol. začaly vznikat v různých zemích střelecké kluby, u nás od r. 1886,
v r. 1897 Česliň obec střelecká.
Historie moderní sportovní střelby je úzce spjata se vznikem a rozvojem OH, i
když velké mezinárodní střelecké závody existovaly již dávno před vznikem
novodobých OH. Přesto, že Mezinárodní střelecká unie (UIT) byla založena až v
roce 1907 (jako Mezinárodní unie střeleckých federací a asociaci - rozpuštěna v roce
1915 a v r. 1921 znovu ustavena pod dnešním názvem UIT), L mistrovství světa
(MS) se konalo již v r. 1897, ME v r. 1955.
Prvních 28 MS až do r. 1931 každoročně ( s vyjimkou 1915-1920). V období 1933
až 1939 se konalo MS po dvou letech. První MS po Z. svět, válce se uskutečnilo v r.
1947 a do r. 1954 se MS konají pravidelně po 4 letech.
Sportovní střelba je od L OH pravidelně na programu OH (s vyjimkou r. 1904 St.
Louis - USA a r. 1928 Amsterodam - Nizozemí). Počet zařazených disciplin se však
často měnil. Na I. OH bylo na programu S disciplin (rychlopalba, libovolná pistole,
velkorážná terčovnice, libovolná puška, armádní revolver nebo pistole), pak jejich

počet postupné stoupal ( v r. 1920 dokonce 21 disciplin včetně družstev). Měnily se i
terče (velikost) a další podmínky dle pravidel UIT.
Do roku 1980 se ženy mohly účastnit střeleckých soutěží společně s muži. Kongres
MOV v r. 1980 schválil do programu OH od r. 1984 i 3 samostatné discipliny pro
ženy (malorážka 3x40, vzduchová puška a sportovní pistole). Nyní mají ženy ještě
samostatně v programu vzduchovou pistoli a double trap.
Počet účastníků z jednoho státu v disciplině byl omezen na 2 sportovce (proto se
již nekonají soutěže družstev). Navíc musí účastníci spinit výkonnostní kriteria
stanovená UIT ( tzv. QP - kvalifikační místa). Vedle toho jsou stanovována
účastnická kriteria Českým olympijským výborem.
Pro OH 1996 v Atlantě (USA) získali sportovní střelci ČR 17 QP.

(feast našich střelců na OH.
ČSR se poprvé jako samostatný stát zúčastnila VII. OH 1920 v Antverpách (Belgie).

Nad olympijským stadionem poprvé zavlála olympijská vlajka a poprvé byl složen
slib závodníků. Ve výpravě (123 sportovců) tvořili střelci početnou skupinu.
Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo z armádní pušky (APu) vleže ( 300 a 600 ni) 8. místo. Nedostatkem je, že organizátoři těchto OH nevydali kompletní výsledkové
listiny a k dispozici jsou jen neúpiné opisy!
Další, VII. OH 1924 se uskutečnily v Paříži (Francie). Výprava ČSR čítala 128
sportovců a střelců reprezentovalo 17. Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo R.
Jelen, M. Hlaváč, J. Sucharda, J. Hosa v disciplině dvojstřel na běžícího jelena.
Českoslovenští sportovní střelci se zúčastnili až XI. OH 1936 v Berlíně (Německo),
protože v r. 1928 v Amsterodamu (Nizozemí) střelba nebyla v programu OH a v r.
1932 v Los Angeles (USA) střelci ve výpravě ČSR nebyli (z finančních důvodů
odjelo jen 7 sportovců ČSR). V Berlíně závodilo ve 3 disciplimich 8 našich střelců a
nejlepšího umístěni dosáhl Jan Gasche v rychlopalbě, když se zařadil na 14. místo.
Zajímavostí je účast Františka Pokorného v LM vleže i v rychlopalbě !
První OH po 2. světové válce organizoval Londýn . (V. Británie) v r. 1948.
Československo vyslalo 77 sportovců, ale sportovní střelci chyběli.
OH se v r. 1952 konaly v Helsinkách (Finsko). Mezi 106 sportovci ČSR bylo i 6
střelců. Z nich se nejlépe umístil František Čapek, který vybojoval výborné 4. místo
na baterii.
Na nejmenším kontinentě - Austrálii se konaly XVI. OH 1956. Organizátorem
bylo město Melbourne (jezdecké soutěže uspořádal Stockholm ve Švédsku). Tyto hry
přinesly našemu sportovnímu střelectví první medaili. Zasloužil se o ni Otakar
HOŘÍNEK v disciplině LM 3x40 celkově 2. místem. Dosáhl stejného nástřelu jako
Bogdanov (SSSR), ale tehdy rozhodovala poloha vleže a tu měl Hořínek horši.
V disciplině LM 60 vleže byl O. Hořínek na 4. místě a na baterii získal Fr. Čapek 6.
místo.
OH v r. 1960 se konaly v Římě (Itálie). Na střelnici Umberto se našim střelcům
nepodařilo navázat na úspěch minulé olympiády. Dušan Houdek obsadil 4. místo

v LM 3x40 (dosáhl stejného celkového výkonu jako třetí Zrihringer z Německa).
V disciplině VT 3x40 vybojoval Vladimir Stibořík 6. pořadí, V LP 60 byl 7. Václav
Kudrna a v rychlopalbě získal Jiří Hrneček 8. místo (startoval i v LP !). Na 10.
místě skončil O. Hořínek (LM 3x40).
XVIII. OH se uskutečnily poprvé v Asii a to v r. 1964 Tokio (Japonsko). Mali
výprava 4 našich střelců přivezla první pistolářskou medaili za 3. místo Lubomíra
NACOVSKÉHO v rychlopalbě. Ve stejné disciplině byl Ladislav Falta na 9. příčce.

V Mexico City (Mexiko) se konaly XIX. OR v r. 1968. Střelnice Campo Militar
nesplňovala dle názoru odborníků potřebnou kvalitu. Nám však přinesla první
zlatou střeleckou medaili na OH, když Jan KURKA vyhrál disciplinu LM 60 vleže!
Druhý v pořadí Hammed měl stejný výsledek, ale o 1 bod horší poslední položku (10
ran). Dařilo se I rychlopalnikům, když L. Nicovský obsadil 7. a L. Falta 10. místo.
Na těchto OH byla poprvé zařazena broková disciplína skeet (bez naší účasti).
Mnichov (NSR) byl pořadatelem XX. OH v r. 1972. Po několik let výborné
výsledky rychlopalniků potvrdil Ladislav FALTA ziskem stříbrné medaile! Smůlu
měl Petr Kovařík, když v LM 3x40 dosáhl stejného nástřelu jako bronzový Lippoldt
(NDR). Pátá místa vystříleli Karel Bulan (VT 3x40) a Jai Vogler (LM 60 vleže),
Hynek Hromada obsadit 6. místo v LP 60 a na 9. příčce skončil Vladimir Hurt
v rychlopalbě. Poprvé byla do střeleckého programu OH zařazena disciplina běžící
kanec (BT) na 50 metrů.

Rok 1976 byl ve znamení XXI. OH v Montrealu (Kanada). První brokovou
medaili na OH získal pro Ceskoslovensko Josef PANACEK v disciplině skeet.
Dalším našim střelcům se na střelnici Acadia příliš nedařilo. Zajímavostí je, že
v disciplině LM 3x40 získala stříbrnou medaili 33 letá zdravotní sestra Margarete
Murdock (USA), když dosáhla stejného celkového nástřelu jako vita, její krajan
Lanny Bassham ! Ženy až do OH 1984 mohly střílet jen v kategoriích mužů a toto
byla první střelecká medaile ženy na OH. Byl zde zaznamenán I první pozitivní
dopingový test u střelce (P. Cerutt z Monaka - trap).
Moskva (SSSR) byla pořadatelem XXII. OR v r. 1980. Na střelnici v Mytiščich se
dařilo našim brokařům. Josef Hojný (trap) se rozstřeloval o 2. - 4. místo a po boji na
něj zbylo to nevděčné 4. pořadí. Stejnou smůlu měl Pavel Pulda (skeet), když po
rozstřelu o 1. - 5. místo skončil rovněž čtvrtý!
XXIII OR se konaly v Los Angeles (USA), ale naši sportovci se nezúčastnili. Když
USA a některé další státy bojkotovaly OH 1980 v Moskvě, došlo k odvetě SSSR při
OH 1984 v USA. K tomuto nesmyslnému, politicky motivovanému rozhodnutí se na
nátlak státních orgánů připojily i ostatní tehdejší soc. Státy (mimo Rumunska)
včetně ČSSR. OR 1980 a 1984 byly po sportovní stránce znehodnoceny a doplatili
na to především sportovci. V programu těchto OR se poprvé samostatně představily
ženy ve třech střeleckých disciplinich (StM 3x20, VzPu 40 a SP 30+30).

/pokračovéni./
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SPORT NA ZNÁMKÁCH
Dr. PRIMO NEMOLO, PAEDSEDA IAAF
V roce 1995 vydala Libérie při příležitosti 5. MS v atletice,
konaného ve Švédsku, zajímavý aršík. Jsou na něm vyobrazeny
známé olympijské vítězky
Marlene Ottey
5th IAAF World Championships in Athletics

z Jamajky a
Heike Drechi-

LIBERIA $1.

ler z Německa.
. -,••:;!-ĎN.
o těchto hvězdách již bylo
tr.
napsáno mnoho
a tak bych se
chtěl zmínit
o muži, kterého vidíme
Nt ALP. OTTEY
/1E1,, OFIECtiSLER
na aršíku v4l3
August
1995.
GOTEBORG,
SWEDEN
pravo dole.
Jedné se o
'předsedu Me.
,
-—
zinárodní amatérské atletické federace /IAAF/ ,
LIU.EVI
.PRIMO NESIOLO
iswr PRESIDENT
která byla
založena ve
Stockholmu v roce 1912 a sídlí v Londýně. Dr. Primo Nebiolo
se narodil roku 1923. Vždy byl vynikajícím italským sportovním funkcionářem. V roce 1959 byl předsedou organizačního výboru letni univerziády a předsedou 2 zimních univerziád. Významnou funkci v IAAF zastává od roku 1981. Byl též místopředsedou FISU /Mezinérodni federace vysokoškolského sportu/. Cd
roku 1973 je členem exekutivy italské sportovní a olympijské
organizace CONI. K dalším jeho významným funkcím patří od roku 1982 předsednictví v Asociaci mezinárodních federaci letních olympijských sportů, která sídlí v Monte Carlu.
Myslím, le není vůbec na škodu zmínit se o významných osobnostech ze zákulisí světového sportu.
St. Kamenický
Italská poštovní správa pokračovala i v loilském ro,ce tradičním připomenutím národního fotbalového mistra sezony 1995-96,
ITALIA

750

AC Mildn, vydáním známky 750 ITL /náklad 4 mil./, FDC s razitkern 1. dne vydání.

Hry Středomoří, které se uskutečni v letošním roce v Bari, byly rovněž připomenuty jednou známkou 750 ITL !náklad 3 mil./,
razítkem 1. dne vydéni a FDC /reprodukce na předchozí stran6/.
66. ROČNÍK MMM V KOŠICIACH
Na štarte Medzinárodného maratóna mieru bolo 942 pretekárov.

:4-Mt

-•Q

!tledzinťirociný marnt6n mieru
OSICE
Gene, 2.. Se

Výsledky :

muži: 1. Goegebeur /Belg./

2:17:41,2 hod.

Pipa /Dukla B.B./

2:18:28,8 hod.

7.

ženy: 1. Tazetdinová /Rus./ 2:44:28,2 hod.
3. Balošáková /ŠKP B. 2:50:07,0 hod.
Bystrica/
V polmaratóne bolo nasledujace poradie :
muži: 1. Wilson /Australia/
ženy: 1. Vahlensieckwig /Nemecko/
vozičkari: 1. Ivanov /Rusko/
2. Škornik /CB/
Mgr. František Sopko

MARATN
Nejznámější vytrvalostní běh na světě je nazván Podle osady
Marathon v řecké Atice. Odtud dle pověsti řecký vojín po vítězství Peků nad Peršany 490 př.n.l. běžel se zprávou do Athén, kde po její oznámení klesl mrtvý k zemi.
Poprvé se novověký maratón běžel, na návrh Francouze Michela

Bréala na I. OH 1696 na trati Marathón-Athény v délce 40.200
metrů. Od VIII. CH 1924 se už běhá 42.195 m, jde o vzdálenost
od terasy Windsorského zámku ke královské loži na stadiónu
White City v Londýně.
Mezi známé a slavné maratonz patři Me0.národni maraton míru
v Košicích, Bostonský maraton a maraton v japonské Fukuoce.
-Zajimavým filatelisticklm ma-4,41:—p
1 02.04.90 UN MARATHON NISTOrli ..'
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teriálem, který
M
'
N
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A couzské strojoĎ:
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- vé razítko, kteBREST Cr.:
.

ré bylo ‚používáno 1. dubna 1990 v 3restu při výročí 1500 let maratonu.
St. Kamenický

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžováni, které se konalo v
dnoru v italském zimním středisku Sestriere, připomenula
Italská poštovní správa 1. dnora vydáním dvou známek, razítka 1. dne vydetni. a FDC.
sESTRiER,
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Na zdejším poštovním dřadě byla dále potiživéna nésledujof
příležitostná razítka : prvá tři od 2. do 15.2., Čtvrté
1.-15.2.1997.
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FOTBAL

Fotbalovou rubriku našeho pilného dopisovatele, Standy Kame-

nick4ho, otevřeme dnes několika doplňujícími informacemi jeha
knihovničky Č. 21 ,ČESKOSLOVENSKÝ FOTBAL" :
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POŠTOVNÍ KLUBOVĚ DOPISNICE, POUŽÍVANt SK SLhVIA PRAHA VE DVACÁTÝCH A TkCATÝCH LETECH
'-v47Wrm'T=1

1961$- Při oslavéch 60. let čs. kopané bylo používá„ 12 A iy
no kulaté ruční příležitostné razítko
Datum vydáni : 29.10.1961
* /9. X. 1961
*
Barva razítka : Černá
‘clb
Druh použití : Autopofta
80/44-

1969 - K jubileu 50. let Slovanu CHZJD Bratislava
bylo vydáno ruční příležitostné razítko
Datum vydáni : 6.3.1969
•
Barva razítka : černá
Športový klub Slovan Bratislava byl založen v roce
1919 jako I. čs. ŠK Bratislava. Od roku 1939 nesl název ŠK, později Sokol, Sloven, dnešní název mé od roku 1990.
V celostátní lize působil od roku 1935, dvakrát mužstvo sestoupilo /1948-49, 1985-88/. Mistrovský titul získal Sloven v
letech 1949-51, 1955, 1970, 1974-75 a 1992, čs. pohár 1962-63,
1968, 1974 a 1982. Z mezinárodních pohárů hrál v PMEZ a v
PVP. Největším úspěchem bylo.vitězstvi v PVP 1969.
Nejslavnější hráči : A. Bulla, Š. čambal, B. Laskav, A. Ondruš, P. Dubovský, V. Schroiff, J. Popluhér, J. Luknér, J. Pivarnfk, aj. Trenéři : J. Hucko, J. Vengloš, M. Vičan,
J.
Gallis.
Barvy klubu : modré a bílá. Stadion : Tehelné pole pro 50

tisíc diváků .
TROCHU HISTORIE NEUŠKODÍ

Sběratelčin námětu kopané je už dlouho známo, že první fotbal
se hrál v cyklistických a veslřských klubech a spolcích.
Tento nesporný fakt nám jedinečně potvrzuje maaarskd příležitostné razítko, použivand 29. listopadu 1996 v Budapešti
při příležitosti 100; let kolébky ma\/ 6 A,
Ne?‚darského sportu.
-fi-LENÁRIs ,
•
Za zmínku stojí také staré historická fotst Et.
1996 "v'f''°4
b alová tribune - vlevo vzadu.
co,RsPoRT 86
rtt,?' 100 ÉVES 4cďck

Z HISTORIE ANGLICKNO FOTBALU

,
Před ME 1984 patřili Angličané k horkým favoritům, ale překvapivě z jejich kvalifikační skupiny postoupilo Dánsko, když v
utkání pravdy zvítězilo ve Wembley golem A. Simonsena z penalty 0:1. Předtím hrála Anglie a Dánskem 2:2, s Nckem 3:0 a 0:0,
Lucemburskem 9:0 a 4:0, s Maaarskem 2:0 a 3:0.
Nvalifikaci pro ME 1984 zahájili Angličané vítězstvím nad Jugoslávií 2:0 a 4:1, dine hráli s Irskem 3:0 a 2:0, s Tureckem
8:0 a 0:0. Závěrečné turnajové boje se
a
uskutečnily v SRN a pro Anglii dopadly
l'....v,.gicky. Po počáteční prohře s Irskem
v" nésledovaly další prohry d Holandgkem 1:3 /Robson/ a hlavně nečekaná pro-

hra se SSSR 1:3 /Adams/. Bylo to jedno z
nejslabších vystoupení anglických
fotbalistů na ME.

,ArldriaM 1 992 1/11"a114 /1111eAvédslcusetinglii
příliš nedařilo. Vyhrála sice 7. kvalifikační skupinu., kde se utkala s Polskem 2:0 a 1:1, Irskem 1:1 a

0we

e

1,

m,A00
1:1, Tureckem 1:0 a 1:0. V závěrečném turnaji se Angli-

čanům již tradičně nedařilo a ve skupině A skončili na posled(D

Iť

rya za nemovitost

Směnime Vaše
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EV86 oze Ky 00ieKti

Martin Hofman

KOMPLEX KONTAKT
Realitní, obstaravatelský, informační a obchodní servis Řfčany, tel. / fax 0204/ 4111, 4344
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uím místě, když hráli s Francií a Dánskem 0:0, prohráli se
Svédskem 1:2. A tak příznivci anglického fotbalu mohou zatím
jen doufat, že k titulu mistrů světa 1966 přidajf angličtí reprezentanti i titul mistrů Evropy. Šance pro to byla - ale to
už je jiná kapitola.
/ konec /
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NOVINKY SPORTOVNÍCH REIZITEK
Dnes se podíváme na finská sportovní razítka roku 1996 :
Valkeakoski
Mistrovství Finska v lyžování, použ. 27.-28.1.
Hgmeenlinna - Dálkový lyžařský běh, použ. 24.-25.2.
Lahti
- Dálkový lyžařský běh, použ. 24.-25.2.
Salpausselkg
Závody ve skocích na lyžích, použ. 1.-3.3.
9 A.ussEtiť4
VAIKEAKOSKI
27.1.1996

A H T/
24.2-96

4,EENL/ k
24 2 96 'V

Finlandia hiihto

Finlandia hiihto

Pori
Volejbalový turnaj POWER CUP, použ. 6.-9.6.
Rautavaara
- Orientační běh Mehtt-Jukola, pout. 15.-16.6.
Tampere
- Mistrovství Finska v atletice, pout. 4.-777.
Hdmeenlinna - Mezinárodní šestidenní závody, pout. 12.-17.8.
liiiMEENLINNA 13.8. 1996
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ing Jaroslav Petrásek, P.O.Box 13, 282 23, Český Brod
Vítězslav Šlechta, Stamicova 3/47, 623 00, Brno
Mgr.RadekJasek, Havlíčkova 271, 281 23, Červené Pečky
ing Zdeněk Slováček, Resslova 2257, 530 02, Pardubice
00) Praha 5
dípI4ech. Bedřich Polák P.O.Box 47,
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