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ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNI FILATELII

Velmi zdařilou akcí byla naše spolupráce s Českým svazem ledního hokeje v závěru loriskáho roku. Český
hokej slavil 90 let svého vzniku (11.12.1908) a tak naše asociace připravila dva přitisky na COY a ve
spolupráci s českou poštou i dvě razítka
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ZPRAVY Z VEDEM OLYMPSPORTU
Noví členové OLYMPSPORU -či.č.OS
397
398
399
400
401

MATĚJKA Václav, Jasanová 1303, 40003 OW nad Labem
-1-6-24HURBIš František, Osvobození 411, 68751 Nivnice
-14BYSTROV Alexandr, nárn.Republiky 7, 10010 Praha 1
-9MANIKIAN Vic, Wentworth 3317, AK 99508 Anchorange, U.S.A.
-1ROZL1LEK Jaromír, Mikoláše Mše 1606, 56501 Choceň

Všem novým členům přejeme příjemné pocity z jejich členství, mnoho úspěchů při budováni sbírek a exponátů!
Opravte a doplňte si ....
152
KUPKA Pavel má správně PSč 74722 Dolní Benešov
369
Pod jménem SEMECKÝ Miroslav nutno zaznamehat tchána našeho italského člena Pietro Santangelo
z Padovy
Blahopřejeme k letošním
tinim
20. února
Dieter Gerrnann
60 let
22. února
Vojtech Jankovit
35 let
Naše řady opustili
346
362

KOMERS Pavel
KAVAN Emil

Pokud jste je znali, věnujte jim prosím alespoň tichou vzpomínku, mrzet
nás může zejména to, že přítel Kavan už svoji připravovanou knihovničku
o milovaném pozemním hokeji nedokončí.
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většina členů řádně v termínu zaplatila, přesto však zůstává ještě 22 spořivých, kteří s úhradou stále Čekají a
příspěvky doposud neuhradili. Dva z těchto dvaadvaceti sice úhradu provedli, ovšem nikoliv zaslaným vkladovým
listem, ale hotovostní platbou jiného typu (zřejmě z vlastního Ulu) a ty, pokladníku mudruj, kteří dva z těch
dvaadvaceti to byli? Z výpisu banky to nepoznáš! Co pokladníkovi zbývá? Urgovat všech dvaadvacet a pak si od
těch takyplatičů' ještě nechat vynadat! Co nás to stojí? Dvojí poštovné, zbytečně zaslané vkladové listy také
nejsou zdarma a hlavně nervy - a zbytečně! Jestliže už někdo máte tu neskonalou potřebu zaplatit přímo ze svého
účtu, tedy laskavě v dopise zašlete pokladníkovi o torn zprávu s uvedením čísla účtu, ze kterého jste zaplatili!
Všichni členové vedeni OS pracuji dobrovolně - tedy zdarma a plat"' své příspěvky jako každý jiný
'dent Prosím tedy, abyste jim jejich práci zbytečně nekomplikovali! Předpokládám, že chybějící příspěvky jsou již
na cestě a oba zlepšovatele se pokladníkovi ohlásil
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je další pokladníkova bolest. Pravidla jsou jasná, komu ne, může je prostudovat pečlivě v průvodci OS na straně
20. Presto i zde jsou liknavci, kteří se rádi nechávají upomínat. Neváhejte, plane obratem, jste Ii momentálně
insolventní, dejte to pokladníkovi vědět a oznamte mu zpoždění platby, s termínem jejího uskutečnění. Ohrada je
pro nás dokladem toho, že jste zásilku v pořádku obdrželi, zaujmete-li pozici mrtvého brouka, můžeme se
domnívat, že zásilka nedošla!
Věříme, že se již nevyskytne nikdo další takový, jako je dlouholetý člen OS, úspěšný autor a sběratel,
Karel MAUER z Brna. Jeho dluh je dlouhodobý a činí více než 1000.- Kč.
Vedení OS se na výborové schůzi podle stanov rozhodlo Karla MAUERA z řad tied' vyškrtnout.
Rozhodování to bylo těžké, bohužel nebylo možno situaci vyřešit jinak, i když za cenu zřejmé ztráty dlužné částky.

J44 44404 4144617
Další číslo našeho zpravodaje obdržíte až po květnové výstavě a42tPsPOR799, budeme se snažit dodržovat
čtvrtletní cyklus, tedy březen, červen, září a prosinec! A redaktor zpravodaje vám vzkazuje, že dobrých
příspěvků není nikdy dost a hodí se i drobné zprávičky a noticky. Takže vezměte pero do ruky a dejte něco take
k dobru!
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loo. výRočf čov a ae1kpspoR799
V letošním roce oslavuje český olympijský výbor sté výročí od svého založení. To je příležitost i pro
filatelisty, aby obohatili své sbírky příslušnými materiály. Bude jich celá řada a některé již dokonce spottily světlo
světa. Výplatní strojek čov má od 15.2.namontovanou propagační vložku, která uvedenou skutečnost textově
připomíná a podobně je od stejného data vybaven výplatní strojek OLYMPSPORTU. Zde ovšem je k uvedené
skutečnosti připojen obrázek většině z vás asi neznámého pána. Jeho jméno je Václav RUDL, řekněme si tedy
krátce, kdo to Václav RUDL byl.
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Václav Rudl se narodil v Praze 31.1edna 1874 a patřil mezi nejvýznamnější české sportovní funkcionáře
své doby. Spolu s Jiřím Guthem-Jarkovským a Josefem R6sslerem-Ořovským spoluzakládal český olympijský
výbor a v letech 1900 - 1913 pracoval jako jeho první generální tajemník. Současně byl jedním ze
spoluzakladatelů a pozdější gen. tajemník AC SPARTY a jeden ze zakladatelů české atletiky a kopané. Zasloužil
se o českou účast na olympijských hitch 1900 v Paříži a byl také vedoucí celé výpravy. Pracoval též jako trenér
atletiky a kopané a v obou sportech založil u nás jako součást AC Sporty dorostenecké oddity. Zemřel velmi brzy,
11.6.1913v Brandýse nad Labem.
K oběma otiskům výplatních strojků existují rovněž přitisky.na celinových dopisnicích, na kterých jsme
zajistili jejich otisky pro členy naši novinkové služby. K otisku COV jsou na přítisku umístěny stylizované
olympijské kruhy, přítisk pro otisk OLYMPSPORTU obsahuje faksimile osobních poznámek Gutha-Jarkovského,
obsahující seznam některých složek, institucí a osob, které hodlal pozvat k první ustavující schůzi čov již v roce
1896. Uvedeni postupně jsou : Podfipný, Scheiner, Klub Sparta, Klub Lawn-tennis, Klub šermířský, Redakce
Národních listů,Redakce Politiky, Redakce Zdraví, Klub cyklistů, Redakce Světozoru, Guth a kupodivu i pozdější
prezident Masaryk.
Dopisnice s pražským OVS bude v dodávce OS podaná pouze obyčejně, českobrodské OVS bude na
dopisnici i v „fr úpravě, se starší „Ft' nálepkou OLYMPSPORT.
1899- 1999
Hlavni část oslav proběhne v květnu i za účasti řady zahraničních hostí, zřejmě
za přítomnosti prezidenta MOV Juana Antonia Samaranche. Ústředním dnem oslav bude
slavnostní zasedáni čOV v Karolinu v úterý 18.května 1999. Tento den bude pošta
.„, dig:X(1[11:P
PRAHA 01 v Kaprové ulici, jako nejbližši místu
100
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konání zasedání, používat ruční příležitostné
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001.
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strojku
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až
do
PRAHA 01 • 18.5.1999
vypotřebování příležitostnou „R" nálepku se znakem
čOV a nápisem „100 LET čov.. Zájemcům dodáme tuto R nálepku na doporučených zásilkách na obálkách
s hlavičkou čOV s frankaturou známky s Josefem Rtisslerem-Ořovským as OVS čov v dále uváděné subskribcí.
Jednou z mnoha akci na počest uvedeného výročí bude i Národni oborová filatelistická výstava
Gt4ptPspeM7-99, spojená s Mezinárodní výstavou filatelistické sportovně olympijské literatury.

9993

Patronát nad výstavou převzala Mezinárodní filatelistická federace F.I.P.O. při MOV.
Pořadateli této výstavy jsou kromě OLYMPSPORTU i Svaz Českých filatelistů a český olympijský výbor. Dalšími
spolupořadateli potom jsou Muzeum policie, česká pošta, česká olympijská akademie, Klub českých olympioniků,
vedeni Klubů mladých filatelistů v Praze a řada dalších.

Výstava se uskuteční ve všech prostorách Muzea policie, Ke Karlovu 1, Praha 2
ve dnech 17.- 22.5.1999.
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AI budete hledat na výstavu cestu, doporučujeme metro, linka C, stanice náměstí I.P.Pavlova a odtud
asi 300 metrů směrem k Nuselskému mostu, na jehož pravém předmostí se zmíněné muzeum nachází. Ostatně
pamětnici vědí, že jsme zde již absolvovali dvě výstavy v létech 1983 a 1985. Pokud pojedete autem, je třeba jet
Po dálnici ven z Prahy a dostatečně včas před Nuselským mostem odbočit z dálnice doprava a vzápětí doleva,
čímž se dostanete přímo k bráně muzea.
Podívejme se nejprve na to, co pro vás bude na výstavě připraveno. Samozřejmé je, že prvořadým
nabízeným artiklem budou filatelistické exponáty. Bude se na co dívat, protože přihlášeny Jsou prakticky všechny
nejlepší exponáty sportovní a olympijské tematiky z celé bývalé republiky a některé exponáty i z jiných států. Ve
třídě mládeže budete mít možnost posoudit, jak je to s úrovní našich budoucích následníků, třída promotion
ukáže, jak na torn jsme s nově vznikajícími exponáty a otevřená třída nás seznámí ctím, že sbírat se dá nejen
filatelie, ale i leccos jiného. A třída literatury ukáže možnosti získávání potřebných vědomostí.
Zajímavé bude pochopitelně i to, co výstava nabídne dalšího. Budou to autogramiády olympioniků,
promítání filmů a další doprovodné akce. No a v neposlední řadě vás bude zajímat, co si budete mít možnost
odnést z výstavy domů hmatatelného pro své sbírky. Začněme tedy programem výstavy:

mogRAH /TAW a41ials-POR799
pondělí 17.5.99

DEN SYDNEY 2000
Slavnostní zahájení výstavy
15.00
úterý 18.5.99
DEN ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
Slavnostní zasedáni ČOV
14.00
středa 19.5.99
DEN ČS, A ČSL OLYMPIJSKÉ ZNÁMKY
16.00
Autogramiáda s tvůrci olympijských a sportovních známek
čtvrtek 20.5.99
DEN OLYMPIJSKÉ HISTORIE
16.00
Promítání filmů
Autogramiáda s čs.olympioniky
patek 21.5.99
DEN MLADEŽE
16.00
Promítání filmů
Autogramiáda s čs.olympioniky
sobota 22.5.99
DEN FIPO A OLYMPSPORTU
Palmare výstavy
10.00
12.00
Setkání členů OLYMPSPORTU
15.00
Zakončení výstavy
Výstava bude otevřena v pondělí od 16.00 do 18.00, v úterý až patek od 9.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do
15.00 hodin.
Fagact4Vel4 1.41/14/4.4/#$Usfy
Všeobecně je známé, že ke 100.výročí založeni vydá česká pošta příležitostnou poštovní známku
v hodnotě 12,60 Kč s vyobrazením Josefa Rdssiera-Ořovského. Samozřejmě včetně FDC a PRI.
Založení Českého olympijského výboru (1899) pod původním názvem Český výbor pro hry olympijské bylo
společným dílem dr.Jifiho Gutha-Jarkovského a Josefa RĎsslera-Ořovského. Ustavujíci schůzi svolala ČAAU (Česká
amatérská atletická unie), jíž byl zpočátku dr.Guth a později Josef Rčssler-Ořovský předsedou.
Josef Rassler-Ořovský * 29.6.1869 - 17.1.1933, jednak aktivní sportovec v řadě sportů (kanoistika, jachting,
veslováni, lyžování, kopaná, bruslení, šerm) v tenise dokonce aktivní účastnil OH 1908, založil řadu českých sportovních
svazů (Svaz lyžařů království Českého, Česká Lawn-tenisová asociace, Český svaz hockeyový, Ústředni svaz těžké atletiky,
Svaz kanoistů království Českého a Český svaz šermířský) a proslul zejména jako zřejmě největší z českých sportovních
diplomatů své doby. Jeho zásluhou bylo to, le prosadil přijetí samostatných českých sportovních svazů do mezinárodních
sportovních organizací, mnohé z nich sám dokonce spoluzakládal. A to vše v období, kdy naše země byly součásti RakouskoUherska, se kterým vytrvale bojoval za českou nezávislost na sportovním poli. Mezi jeho zásluhy patří i samostatně
vystoupení české výpravy na OH 1912 ve Stockholm_ Vášnivý propagator pobytu v přírodě, zejména vodní a zimní turistiky.
Vedl všechny české a čsireprezentace na OH od 1908 do 1928. Přeložil a vydal pravidla některých sportů (lední hokej a
kopaná) a působil i jako rozhoděi.
V ČOV pracoval Josef Rěssler-Ořovský zpočátku jako tzv.I.zpravodaj, od roku 1908 - 1929 jako gen.tajentnik.
Zastupoval České země v mezinárodních sportovních svazech lyžování, ledního hokeje a šermu. V roce 1925 při
VIII.Olympijskim kongresu v Praze byl na jeho návrh Mezinárodní týden zimních sportů 1924v Chamonix zpětně prohlášen
za I.zinud olympijské hry.
Při vzniku Československé republiky byl členem Národního výboru, na jeho popud byly vyclany skautské doručni
poštovní známky a sám zaujímal i významnou funkci ve vedení českého Junáka. Sam byl dokonce i aktivním filatelistou a
v roce 1923 vystavoval na jedné z prvních filatelistických výstav své dva exponáty „Doruční pošta Českých skautil" a
„Sibiřská pošta čajednotek".
Možná, že pro vas bude novinkou, že k výstavě vydá česká pošta oficiální dopisnici s pfitištěnou
příležitostnou známkou ke 100.výročf ČOV, připomínající, že na OH 2000 v Sydney bude poprvé jako
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PRAHA 2 * 22.5.1999

pinohodnotný olympijský sport zařazen triathon. Pošta bude mít na výstavě příležitostnou
prepálku po celou dobu výstavy, pro doporučené zásilky bude používat příležitostnou
nálepku a v sobotu 22.5. bude podané zásilky razítkovat ručním příležitostným razítkem,
připomínajícím Den FIPO a OLYMPSPORTU.
Zatím v jednání jsou i další příležitostná
nebo propagační razítka pro další dny výstavy a
loo Ler7čov
očekávat lze i několik přitiskových dopisnic k těmto
PRAHA 2
ra z ítkům. Ale to jsou věci zatím ještě v jednání.

L

9993

Již víme, že k výstavě bude vydán třetí a poslední dil publikace
ČESKÝ A ČESKOSLOVENSKÝ OLYMPISMUS VE FILATELII, který bude tentokrát obsahovat jako přílohu
novotisk jednoho z nejhledanějšich československých příležitostných razítek NOVÝ SVĚT - NEUWELT z roku
1923. Jistě není třeba připomínat, o které razítko jde
Výstavní katalog bude publikace, která jak doufáme, bude ozdobou každé filatelistické knihovny, včetně
další připravované přílohy. No a konečně pro členy OLYMPSPORTU připravujeme číslovaný pamětní list,
věnovaný 100.výroči založeni ČOV. Tak co vy na to?
Jenomže než budete moci do Prahy odcestovat, je třeba výstavu připravit a zajistit vše potřebné. A věřte,
že toho není málo. Výstavní výbor sice už pilně pracuie delší dobu, ale ani bez vaší pomoci, i když nejste třeba
zrovna z Prahy, se neobejde. Jak tedy můžete pomoci? Možností je několik, zkuste si vybrat!
• hledáme dobrovolníky pro montáž výstavy v pátek odpoledne, v sobotu celý den a v neděli
dopoledne
• do výstavního katalogu sháníme inzerci sponzorů, zejména filatelistických, ale i dalších,
nefilatelistických
• poslední termín pro inzerci je konec března
• pro celý průběh výstavy sháníme pořadatelské služby (dopoledne od 9.00 do 14.00, odpolední od
14.00 do 1-8.00 hodin, mimopražským zajistíme nocleh)
• vítané jsou případně věnované ceny, at již věcné nebo finanční
Vaše nabídky k uvedeným tématům směrujte výhradně na tajemníka výstavního výboru:
Ivan Vápenka, Na Zárnyšli 8, 15000 Praha 5
Protože vydaných materiálů bude, jak vidíte, celá řada a my bychom chtěli, aby ti, co o ně budou mít zájem, je
také v pořádku a v dobré kvalitě získali pro své sbírky, vypisujeme tímto subskribci 0401PSPOR799 za
následujících podmínek:
1. Objednávky členské služby OS zůstávají piné v platnosti, to co máte objednáno dlouhodobou objednávkou u
B.Poldka z výstavy dostanete bez nového objednávání. V subskribci tedy objednávejte pouze věci navíc, nebo
takové, které nejsou předmětem dlouhodobé objednávky.
2. Objednávku subskribce zasílejte výhradně na adresu:
B.Polák, P.O.BOX 47, 150 21 Praha 5
3. Objednávku zašlete nejpozději do 30.dubna 1999.
STRETNUTIE GENERÁCIi
OLYMPIONIKOV

Ze Slovenska jsme
obdrželi dvě OVS,
ke střetnuti generaci olympioniků a
přáni k vánočním
svátkům a Novému
roku.
Děkujeme za ně,
jsou opravdu vydařená I

1948.1968 W9 1988,1998
BRATISLAVA, 17. 10, 1998
SLOVENSKY OLYMPUSKÝ VÝBOR
JUNACKA 6. 832 80 BRATISLAVA
E-MAIL: OFFICE 0 OLYM PI C.SK
Prfierahl prefige vianočaýeh Molloy
a do Novato rah, 1999

"tře zdravta
a livntných
dsperhor

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ vizoR
JUNÁCKÁ 8,832 SO SRATiSLAvA
E-MAIL. OFFiCEGotAAPIC.SK

Těsně před naší výstavou
pořádá Německá asociace
pro olympijskou a sportovní
filatelii-IMOS svůj KONGRES,
ke kterému připravila propagační štoček do výplatního
-enstrojku.
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19.Světová zimní universiada 22. -30. ledna
IV. EYOD-Evropské zimní olympijské dny mládeže 7.- 11. března
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ŠVÉDSKÉ MILENIUM
K ukončeni našeho tisíciletí vyšel ve Švédsku 3.řijna 1998 zajímavý sešitek s deseti známkami, bez
označeni nominálu. Cena celého sešitku je 50,-SEK. Celkem by měly vyjít sešitky tři. Pivní sešitek ukazuje
vývoj Švédska z období agrární země po vyspělou společnost (1900 - 1938). Na známkách prvních čtyř
dekád tohoto století jsou motivy z hudby, umění, průmyslu a take ze sportu. Pro sběratele olympiády je
zajímavá známka Č.2- Stockholmský stadion, kde se 29.6. - 22.7.1912 konaly V.olympijské hry a známka
6.9, která nám ukazuje předválečné švédské sportovní idoly - plavce Arne Borga a krasobruslaře Gillese
Grafstriima.
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Známější A.Borg byl plavcem a reprezentantem ve vodním polu. Olympijským vítězem se stal na OH
1928v závodě na 1500 m volným způsobem, stříbrné medaile získal na OH 1924 v závodě na 400 m volný
způsob (za J.Weismullerem) a na 1500 m v.z. Dvakrát vybojoval bronzové medaile, a to na OH 1924 ve
štafetě 4 x 200 m a na OH 1928 v závodě na 400 m v.z. Přispěl take k získání stříbrné medaile švédského
mužstva ve vodním polu na ME 1926. Byl držitelem 30 světových rekordů v letech 1921 - 1929.
G.Grafstr6m (1893 - 1938), ve své době jeden z nejpopulárnějšich světových krasobruslařů, získal tři
zlaté olympijské medaile, a to na OH 1920 (krasobruslení tehdy bylo součásti letních OH), na ZOH 1924 v
Chamonix a na ZOH 1928 ve Sv.Mořici. Na ZOH 1932 v Lace Placid skončil na druhém místě. Ke svým
úspěchům ještě přiřadil tituly mistra světa, v letech 1922, 24 a 29.
A tak můžeme doufat, že i ve zbylých sešitcích se objeví další švédští sportovci.
S.Kamenický

1Ještě k Tour de France '98...
V minulém čísle jsme přinesli přehled FM, vydaných k 85.ročniku slavné „Stare dámy. Předpokládali
jsme, že přehled byl úpiný, ale nebyt. Objevily se ještě další tři razítka (po jednom PR, SR a OVS), která
I.V.
nyní uvádíme :
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Olympirití medailisté a filatelie (8)
Ahmed Bouguerra EL QUAFI (Francie) - Galerii olympijských vítězů v maratonu dopinil v Amsterodamu
časem 2:32:57,0 tento francouzský sportovec.
FM:
Z
Yv.641+BF26 M11035+BF 35
HAITI
1969
Mi.1766 (1760/74)
KLDR
Yv.1501/G
1978
Mi.1499 (1490/1516)
Yv.882
CENTRAAFRICA1NE 1993
David BURGHLEY (Velká Britanie) - Zlato v běhu na 400 m překážek časem 53,4 v novém olympijském
rekordu.
Mi.563 (560/67)
FM:
Z
DOMINICANA
1956
Yv.447
Yv.BF 3
Mi.BF 3
Mi.572 (569/76)
přetisk
DOMINICANA
1957
Yv.455
Mi.BF 5
Yv.BF 5
Mi.700 (697/704)
přetisk
DOMINICANA
1959
Yv.528
Ethel CATHERWOOD (Canada) - Výkonem 159 cm ve skoku do výšky překonala tato kanadská atletka i
olympijský rekord.
FM: Z CANADA
Yv.
Mi.
1996
Sylvio CATOR (Haiti) - Na druhém místě a tedy se stříbrnou medaili ve skoku dalekém výkonem 758 cm
se umístil tento haitský sportovec.
Yv.379/81 Mi.483/89
FM: Z HAITI
1958
Stane DERGANC (Jugoslavie) - Slovinský gymnasta se podílel na bronzové medaili Jugoslávie ve
víceboji družstev, stejnou medaili vybojoval na přeskoku.
FM:
Z
Sportovec je připomenut potiskem okraje tiskového
SLOVINSKO
1992
listu známky Yv.27, Mi.27 vydané na počest L.Stukelje.
Chand DHYAN BAlS (Indie) - Člen vítězného indického teamu v pozemním hokeji. Toto družstvo
startovalo v sestavě: Allen, Rocque, Hammond, Norris, Pinninger, Yusuf, Goodsir-Cullen, Gateley,
Marthins,Dhyan Chand Bais,Seamen, Khan, Shaukat, Gill a Singh.
Mi.849
Yv.646
FM: Z INDIE
1980
AHMEDABAD / 3.12.80/ DHYAN CHAND
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Pierino GABETTI (Italie) - Vzpírání, pérová váha (do 60 kg) a stříbrná medaile výkonem 282,5 kg.
Filateňsfický material popsdn u VA OH v Pell.

Lucien GAUDIN (Francie) - Zdobí jej zlaté medaile v šermu fleretem i v šermu kordem, navíc byl členem
stříbrného družstva francouzských fleretistů v sestavě Gaudin, Cattiau, Ducret, Labatut, Flacher a
Gaboriaud.
Pdatefistický material popsán u V/IL OH vPatiž.I.

Giulio GAUDIN! (Italia) - Dalším z vynikajících fleretistů v Amsterodamu byl tento Člen vítězného družstva
fleretistů v sestavě Pignotti, Puliti, Gaudini, Pessina, Chiavacci a Guaragna. K tornu přidal i bron v téže
soutěži jednotlivců. (Viz též OH 1932 a 1936)
FM:
Z
MARRA
1968
Yv.‘14
Mi.110 (taž s phatiskem AN.142)
BOLIVIA
•
1983
Yv.BF ???
Mi.BF 135
Kinue HITOMI (Japan) - Držitelka stříbrné medaile v běhu na 800 m výkonem 2:17,6.
FM:
CDVp JAPAN
soukromý přitisk na výplatní dopisnici k 50.výroči
1981
jejího úmrtí.
ITALIE Bronzovou medaili získali italští fotbalisté v sestavě Combi, Bellino, Caligaris, Pitto, Bemardini,
Genovesi, Baloncineri, Banchero, Schiavio, Magnozzi, Levratto, de Pra, Rosetta, Pietriboni, Janni, Rivolta,
Rossetta, Pastore, Ferraris, Gasperi, Viviano a Degani.
ztohoto družstva jaw jinenovite fflatelstichim materiálem iMpomenue italštf reprezentanti de Pra a Levratto.
V přehledu jsou zařazeni abecedne.
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Halina KONOPACKA (Polsko) - První zlatou olympijskou medaili pro Polska získala tato atletka v hodu
diskem výkonem 39,62, který znamenal světový rekord.
POLSKO
FM:
Z
1960
Yv.1031
Mi.1166 (1166/73)
1975
příležitostná celinová dopisnice polské pošty
CDV POLSKO
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Carl Fridrich Von LANGEN-PARROW (Germany) - Velká cena v drezuře v soutěži družstev i jednotlivcům
patřila pině německé režii. Von Langan zvítězil v jednotlivech a v družstvech měl za partnery i von
Lotzbecka a Hermanna Linkenbacha.
Mi.561 (561/65)
FM: Z GERMANY
1968
Yv.426
GERMANY
PR
KOBLENZ 1 / 1.7.1978!
COBp GERMANY
Soukromý přitisk na celinové obálce.
CDVp GERMANY
Soukromý přítisk na celinové dopisnici.
PR
GERMANY
HECHINGEN / 23.6.96 /
YEMEN
Mi.1270 (1269/73)
Z
1970
Yv.234
• dtto &Mena
1970
M11276 (1275R9)
Yv.A 1259
Felice LEVRATTO (Italia) Člen bronzového italského družstva v kopané.
Mi.2645 (2643/49)
FM:
Z
GRENADA
1993
Yv.2314

(9)

BLENz
viNiWO,

78

ffl

iin.1431.1.01
:
tF4
5400

_

N 04-4,
n-61996
,2\
FREKRA UV.39103
'
sof
t.9
itr.

—›

Erik LUNDQVIST (Sweden) - Výkonem 66,60 m zvitězil v hodu oštěpem.
FM:
PR SWEDEN
MALMO / 23.4.78 / E.LUNDKVIST / SMS ARSM6TE
Helene MAYER (Germany) - Vítězka v soutěži v šermu fleretem ten.
FM:
Z
GERMANY
1968
Yv.427
Mi.564 (561/65)
OVS GERMANY
MUNCHEN 43 / ....72 / Helene Mayer Ring 31/
OVS GERMANY
MUNCHEN 403 / ....75 / Helene Mayer Ring 31/
PR
GERMANY
WISSENSIEG 1 / 14.4.1984 /
CDVp GERMANY
Soukromý přitisk na celinové dopisnici k výstavě Olymbria 84.
PR
GERMANY
EITORF 1 / 30.6.1996 /
Z
AJMAN
1971
Yv.
Mi.1214 (1210/14)
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Helen MEANY (USA). Vítězka v soutěži ve skocích z třímetrového prkna výkonem 78,62 bodů.
Z
TANZANIA
1994
FM:
Yv.
Mi.2197 (2190/2207)
Georges MIZ (Švýcarsko) Vítěz víceboje jednotlivců a člen rovněž vítězného družstva mužů v sestavě
Miez, Hanggi, Mack, Wezel, Steinemann, Pfister, Guttinger a Grieder. K tornu nutno přičíst další zlato na
hrazdě, stříbro na koni a čtvrté místo na přeskoku. Viz též OR 1924.
GUYANA
Z
FM:
1991
Yv.2549
Mi.3516 (3513/21)
CDVp SUISSE
1990
Soukromý pfltisk na ceinové do/Algal ke kongresu NOS.
SR
SUISSE
WINTERTHUR /
1990/ IMOS Kongress

IMOS

Kongrešs
Winterthur
24:2%5.90

Carl MOOS (Švýcarsko) - V umělecké soutěží her v kategorii grafiky získal stříbrnou medaili za svoji práci
„Lehkoatletický plakát'.
P
SUISSE
1944 K 50.výroči založeni MOV byly na počest tohoto umělce
FM:
vydány číslované pohlednice, připomínající tento úspěch. (POZOR! NelfilatellstIcký materidt, možno použit pro
exponát pouze se SR ke zin(něnému výročf MOV!)

Paavo NURMI (Finland) popis filatelistického mateddiu viz V1LOH v Refill

Patrick O'CALLAGHAN (Irland) - Zlato v hodu kladivem výkonem 51,39 m.
IRLAND
FM:
Z
1984
Yv.545
Mi.542 (542/4-4)
IRLAND
1994
AE
Aerogram, vydaný ke 100.výroči založení MOV.
Princ OLAV V. (Norway). V závodě jachet třídy do 6 m zvítězili norští jachtak členem vítězné posádky
bzl norský princ Olaf, pozdější norský král Olaf V.
NORWAY
1978
FM:
Z
Yv.729
Mi.773 (773/74)
Olaf V. se vyobrazen na Padá dalších norských výplatních znamelc.
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De Montanges PAHUD (Holland) "- Zlata medaile v soutěži v jezdecké všestranné způsobilosti jednotlivců
a společně s de Kruyffem a van den Voortem získaný stejný kov v téže disciplině v soutěži družstev.
Popis filateffstického materiálu viz X.014 v Berge&
PORTUGALSKO - Družstvo portugalských korclistů vybojovalo bronzové medaile v sestavě Leal, de
Noronha, de Paiva, Paredes, Sassetti a Silveira.
FM: Z PORTUGAL
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Giovanni De PRA (ltalie) - Člen bronzového italského družstva v kopané.
FM:
Z
GRENADA
1993
Mi.2647 (2643/49)
Yv.2316 .
Známka na společném tiskovém Ostu, viz Felice Levratto.

Joze PRIMOZIC (Jugoslavie) Jeden z nejúspěšnějších jugoslávských gymnast') získal stříbro ve cvičení
na bradlech, bronz ve vícebojích družstev a přidal čtvrté místo v přeskoku, páté ve víceboji jednotlivců a
šesté na hrazdě.
FM:
Z
SLOVINSKO
1992
Sportovec je připomenut potiskem okraje tiskového
listu známky Yv.27, Mi.27 vydané na počest L.Stukelje.
Erich RADEMACHER (Germany) - Tohoto sportovce zdobí stříbrná medaile vplaváni na 200 m prsa
výkonem 2:50,6 a zlatá medaile ve vodním polu společně s Gunstem, Cordesem, Beneckem, Nhrem,
Amannem, Blankem, Protzem, Atmerem a Kiihnem.
FM:
COBp GERMANY
Soukromý pfťtisk na cefinové obálce.
Lina RADKE (Germany) - Celým jménem Lina Radke- Batschauer vytvořila na trati 800 m v běhu nový
světový rekord a to znamenalo samozřejmě časem 2:16,8 i zlatou medaili.
FM:
PR GERMANY
WISMAR 1/ OLYMPIASIGERN 1928 / TAG DER JUGEN /
BRIEFMARKENFREUNDE / 15.6.1996 / LINA FčADKE f
Walter RANGELEY (Velká Britanie) - Stříbrná medaile v běhu na 200 m výkonem 21,9 sec a bronz ve
štafetě 4x100 m ve složení Gill, Smouha, Rangeley a London časem 42,0 sec.
Celinova dopisnice holandské potty, vydaná
FM: CDV HOLLAND
1997
k 75.výroči založení Holandského národního olympijského výboru. Rangeley třeti zleva.
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Johan RICHTHOFF (Sweden) - Upastifk získal zlatou medaili v zápase ve volném stylu v tě
kéž váze (nad
87 kg).
PR SWEDEN
mAL.m0 / 22.4.78 / RICHTHOFF / SMS 74 SYMPOSIUM
FM
Fanny ROSENFELD (Canada) - členka zlaté štafety na 4x100 metrů v sestavě Smith, Rosenfeld, Bell a
Cook časem 48,8 sec v novém světovém rekordu a též stříbrná medailistka v soutěži jednotlivkyň na 100 m
časem 12,3.
Mi.
FM: Z CANADA
1996
Yv.
Heiki SAVOLAINEN (Finland) - Držitel bronzové medaile ve wideni na koni ziskem 18,83 bodů byl také
členem finského gymnastického družstva, které se ve víceboji umístilo na pátém místě.
FINSKO
FM:
Z
1945
Yv.283
Mi.287 (286/90)
Hildegard SCHRADER (Germany) - Držitelka zlaté medaile na 200 m prsa časem lepším světového
rekordu 3:12,6.
PR
GERMANY
FM:
DIEPHOLZ 1 / 16.6.1996 /
Jaroslav SKOBLA (ČSR) - Bronzová medaile výkonem 357,5 kg ve vzpírání v těžké váze.
Fiatelisfický mated& popsán u MOH v LOS Angeles.

Josef STRASSBERGER (Germany) - 372,5 kg bylo potřeba ve vzpěračském trojboji v těžké váze (nad
82,5 kg) vzepřít pro zisk zlaté medaile. A J.Strassenbergerovi se to podařilo.
Z
MAHRA
FM:
1968
Mi.101 (99/105)
Yv.13
přetisk ‚Keller Mi.133 (131/137)
PR
GERMANY
SAARBROCKEN / 13.6.1996 /
Leon STUKEU (Jugoslavie) - Po úspěších v Paříži přidal do své sbirky tento gymnastický fenomen zlato
ve cvičení na kruzich a bronzy ve vícebojích jednotlivců i družstev.
Filatellsecký mated& popsán u 1/1/1.0H v POW.

ŠPANĚLSKO - Honební skákáni družstev skončilo nejlépe pro španělské jezdce v sestavě Bohorques,
Morenés a Fernandez.
FM: Z
ESPAŇA
1994
Yv.
Mi.3186 (3182/91)
PARAGUAY
1989
Yv.2379
Mi.4276 (4275/79)
PARAGUAY
1989
Yv.2441
Mi.4401 (4400/03)
Pferichoz1 emise s přeffskem k Wimbledonu a OH Seoul.

PARAGUAY

1989

Yv.BF

( 13 )

Mi.BF 454

CURIO DU PARAGUAY

Piero TOSCANIlie) - Tento italský boxer ve střední váze (do 72,574 kg) získal zlato vítězstvím nad
naším Janem Heřmánkem.
Mi.108 Mi.140 (dtto s pretiskem)
FM:
Z
MAHRA
1968
Yv.14
M11480 (1480/84) (+ &to stirhané)
YEMEN
1971
Yv.258
URUGUAY - Obhájit zlaté medaile z předchozí olympiády v Paříži se podařilo uruguayským fotbalistům
v sestavě Mazzall, Nasazzi, Arispe, Andrade, Fernandez, Gestido, Urdinaran, Castro, Padrone, Cea,
Campolo, Scarone, Arremon, Borjas, Pins, Canavesi, Figueros, Batignani, Tejera, Berthas, Melongo a
Anselmo.
FM: Z URUGUAY
Mi.379/81
1928
Yv.371/3
URUGUAY
M1501/6
1928
Yv.
Vydánf služebnl z predchoz1 serie, opatfene zviňštnt penbract
Celkem sedm ern's! propaguje toto olympijské vitézstvl Uruguaye společná s medailemi zrnku 1924. Tato vydánl jsou uvedena
v materlálach k VILOH vPaflžL

URUGUAY
URUGUAY
PARAGUAY
CENTRAAFRICAINE

1976
1979
1969
1993

Yv.
Yv.
Yv.1026
Yv.900

Mi.1438
Mi.1543
Mi.1955 (1951/59)
Mí.1517 (1517/24)

Ladislav VÁCHA (ČSR). Jeden z nejlepších československých gymnastů meziválečné éry navázal na své
úspěchy z minulé olympiády v Paříži a výkonem 18,83 bodů získal zlatou medaili ve cvičeni na bradlech a
výkonem 19,17 stříbro na kruzích. Kromě toho byl členem družstva, které získalo výkonem 1712,250 bodů i
stříbro ve víceboji družstev v sestavě: Ladislav Vácha, Emanuel Later, Jan Gajdoš, Josef Effenberger,
Bedřich Šupčik, Václav Veselý, Jan Koutný a Ladislav Tikal.
FM:
CDV čESKÁ REPUBLIKA 1998
CDVp 32
Přítisk české pošty k výstavě
Praga 98
PR
čESKA REPUBLIKA PRAHA 7*12.9.1998 OLYMPIJSKÝ DEN / AMSTERODAM / 1928
/
František VENTURA (ČSR) - Bez trestného bodu v čase 1:34 zakončil vítězstvím svoji jízdu v honebním
skákání kapitán František Ventura.
FM:
Z
CSR
Yv.1388
Mi.1522 (1522/28)
1965
Johnny WEISSMULLER (USA) - Pozdější představitel filmového Tarzana zde vybojoval zlato na 100 m
volný způsob v novém olympijském rekordu časem 58,6 a podílel se i na zlaté medaili ve štafetě 4x200 m
časem rovněž lepším olympijského rekordu 9:36,2 společně s Clappem, Lauferem a Kojacem.
Filatehstický materiel popsán u VULOH v Palltď.

Percy WILLIAMS (Canada) - Hned dvě olympijské medaile zdobí tohoto sportovce. Zlatá v běhu na 100 m
výkonem 10,8 sec a ze stejného kovu medaile v běhu na 200 m výkonem 21,8 sec.
FM: Z CANADA
Yv.
Mi.
1996
Paavo YRJ6LA (Finland). Tento atlet získal zlatou medaili v desetiboji výkonem 8053,29 bodů.
FM:
Z
PARAGUAY
Mi.2142 (2139/48)
1971
Yv.1113
NICARAGUA
Mi.1893 (1883/98)
1975
Yv.A 870
S využitím článku Alvaro Trucchlho v italském zpravodaji PHILA-SPORT dopinil e pfiprevifi -jp+ lv-
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Jakmile vyjde v kterémkoliv státě světa známka s olympijskou tematikou, tak Mezinárodní olympijský
výbor (sídlící ve švýcarském Lausanne), zašle na Poštovní správu tohoto statu požadavek s tisícem kusů
obálek s přítisky (které si sám připraví). Poštovní správa po té zajistí nalepeni oné známky a opatři ji
razftkem prvního dne (RPD). Počet kusů je Mezinárodním olympijským výborem přísně evidován a tyto
obálky lze zakoupit pouze na akcích MOV.
A to je i případ níže vyobrazené obálky, na které je česká známka ke 100.výroči MOV, vydaná
15.6.1994, (POFIS 6.46, navrhl J.Fišer, ryl M.Srb, vyšla FDC a NL) spolu s RPD, která se nám náhodně
dostala do rukou od našeho přítele, který si ji zakoupil ve stánku MOV na výstavě NORVEX '97.

CENTENAIRE
DU CLO.

rtil

/0C
CENTENARY

Qq9

RÉPUBLIQUE TCHĚQUE
CZECH REPUBLIC
ENVELOPPE OFFICIELLE DU C.1.0.
OFFICIAL IOC COVER

Informaci u české pošty jsme se dozvěděli, že takto existuje i obálka MOV se známkou Di-faška
(POFIS č.177, vyjmuta z aršfku, vydaného 1.4.1998), kterou jsme však zatím neměli možnost spatřit. Máji
snad někdo z našich členů a pošle do redakce její xerox k uveřejnění ve zpravodaji

Chyba na fotbalové známce
Další ze zajímavých omylů
ve fotbalové* filatelii se
vyskytuje na známce MALI BI.Mi.10,
a
č.k.Mi.267
vydaných k MS 1978 v
Argentina.
Serie a aršík byly vydány
20.3.1978, opravená verze (s
přetiskem) vyšla v červenci
1978.
S.K.

v,
j(iignrs
plan;
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SPORT VE FILATELII
SKIBOBY
Skibob - jsou dvě lyže, položené za sebou do jedné stopy a připevněné na ram, opatřené ňditky. Skibob
vynalezl v roce 1891 J.C.Stevens z USA. U nás se konaly první závody v roce 1914 v Liberci. V roce 1961
byla založena Mezinárodní federace skibobů (FISB). Tento sport je nejvíce rozšířen v alpských zemích.
Skibob je z libovolného materiálu. Maximální hmotnost je 22 kg, maximální délka 230 cm (od začátku
přední lyže, ke konci zadní lyže). Závodníci musí mít na nohou lyžičky, upevněné pojistným sjezdařským
vázáním , délka lyžiček je max. 55 cm. Zavodní pravidla jsou obdobná jako při sjezdovém lyžování.
Výškový rozdíl závodu ve sjezdu je 700-1000 m pro mule a 400-700 m pro ženy. Závod ma trvat přibližně
2 minuty. Obří slalom ma mít nejméně 30 branek s výškovým rozdílem 400 m pro muže a 300 m pro ženy.
Slalom special ma mít 40-50 branek pro mule a 30-40 branek pro ženy, výškový rozdíl 200 m pro muže a
100 m pro ženy.
V každém lichém roce se konalo mistrovství světa (nyní už každoročně), první bylo v roce 1967 a v
každém sudém roce mistrovství Evropy, první bylo v roce 1960. Soutěží se ve sjezdu, obřím slalomu,
slalomu a kombinaci. Každoročně se pořádá i Světový pohár (letos byl i poprvé v Jablonci nad Jizerou - viz
dale). Na skibobech se dosahuje rychlosti až kolem 170 km/hodinu.
Skiboby jsou sport, který je v Česku považován za nejúspěšnější neolympijský sport vůbec. Skibobistka
Irena Francova je pětadvacetinásobnou mistryní světa a mnoha dalšími medailemi za tituly mistrů světa i
Evropy se mohou pyšniti další reprezentanti - Hrbkova, Jakimič, Moulis a další.
V loňském roce se mělo konat Mistrovství světa
ve skibobech ve Špindlerově Mlýně. 25.ůnora byla
vydaná známka v hodnotě 8,- Kč (FDC, RPD a
NL). Pokud je mi známo, jedna se o historicky první
známku, vydanou k tomuto druhu sportu.
Mistrovství světa u nás se však kvůli špatnému
počasí (celé Krkonoše byly v březnu bez sněhu)
nakonec nekonalo, a tak se z uvedených FM staly
skutečné kuriozity.
Zato ta letošní akce skibobistů u nás, se konala
s velkým úspěchem. Jednalo se o Světový pohár
na skibobech, konaný 15.-17.1edna 1999 v Jablonci
nad Jizerou. By( to první ze serie .12 zavodů. (další
ve významných alpských střediscích v SRN, Itálii, Rakousku) a poslední závod vyvrcholí mistrovstvím
světa ve švýcarském Adelbodenu. V Jablonci n.J. byl tento podnik poprvé, když v Deštném v Orlických
horách se SP jezdí pravidelně již několik
sezon. V obřím slalomu, který byl na programu
jabloneckého SP po oba dny, kraloval Švýcar
Björn Walter a v ženách naše Soňa Jandová
(sobota) a Mayerhoferova z Rakouska
(neděle). V průběžném pored!, po tomto SP,
vedli naši Francova a Hlaváč.
redaktor /.Vápenka
K propagaci jabloneckého SP vydal
WELTCUP
'99
pořadatel - TJ Sokol Jablonec n.J., oddíl
JABLONEC NAD JIZEROU
skibobů, celinovou dopisnici (CDV 32)
s
15,1. - 17.1. 1999
přitiskem (tisk POSTF1LA). Náklad 1000 kusů
CZECH REPUBLIC
využili pořadatelé jako pozvánky všem
šestnácti národním skibobistickým svazům,
dále všem závodníkům, rozhodčím a
funkcionářům. Zbytek si mohli zájemci
zakoupit v době konání závodu v pokladně místního lyžařského vleku. Námětem přítisku je grafické
znázorněni stilizovaneho skibobisty anebo šikmé pruhy mohou představovat přední velkou lyži s
postranními lyžičkami, které má závodník na nohou. Škoda jen, že nebylo připraveno i příležitostné
poštovní razítko (např.propagační štoček do strojku), měli bychom tak další zajímavé FM k tomuto druhu
sportu.
( 16 )

CYKLOKROS
- rychlostní závody na kolech, konané ve členitém terénu v zimním obdobl. Závodí se na terénním okruhu,
dlouhém 2 - 4 km, celková délka smí byt maximálně 25 km a časový limit cca 1 hodina. Délka dime
rovinky musí být nejméně 200 m, šířka tratí minimálně 2 m po celé deice. Start všech závodníků je
hromadný. Při předjíždění si může závodník zvoláním na soupeře, vyžádat uvolněni tratě. Závodí se na
stejných kolech, jako při silničních závodech. Na trati jsou zřízena zpravidla čtyři stanoviště, kde je možno
měnit kola nebo jejich součásti. Překážky na trati mohou být vytvořeny i uměle. Soutěží se v jednotlivcích a
současně I v tříčlenných družstvech. Mistrovství české republiky se pořádá každoročně. Jezdí se i serie
závodů Českého poháru.
Mistrovtsví světa jednotlivců a družstev (profi) se koná od roku 1950 (Paříž) a prvním vítězem se stal
Francouz Jean Robíc. Jezdi se každoročně. MS amaterů se konalo poprvé v r.1967 v Zurichu. Zvítězil v
něm Francouz Pe'chat. Soutěže amaterů i profesionálů se jezdí současně na jednom místě, společně ještě
S MS juniorů.
Cyklokros je nag velmi úspěšný sport, když v něm máme řadu mistrů světa! Prvním mistrem světa se
stal, tehdy junior, Radomír Šimůnek ve švýcarském Wetzikonu v roce 1980 a v kategorii dospělých Miloš
Fišera v roce 1981. Za všechny ostatní jmenujme Camrdu, Červínka, Kloučka a Hricu.
Letošní mistrovství světa se konalo poslední lednový víkend u Spišské Teplici, nedaleko Popradu ve
Vysokých Tatrách na Slovensku. V kategorii do 23 let zvítězil Belgičan Weliens, v závodě juniorů Kelly ze
Spojených států a v závodě Elite obhájil titul mistra světa z minulého šampionátu, De Clercq z Belgie. Z
řiašich reprezentanta získal jen ,bramborovou medaili" za 4.rnísto junior Kašek a Šimůnek byl sedmý mezi
elitou a rovněž sedmý skončil i Hekele v kategorii naději do 23 let.
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PROFESSIO

Filatelistického materiálu k tomuto sportovnímu odvětví není příliš mnoho a anl nevíme, zda vyšly i
nějaké FM k letošnímu MS, a tak čekáme na zprávy od našich slovenských kolegů.

( 17 )

KRASOBRUSLENÍ
Jízda na bruslích po ledové ploše s cílem vyvolat kultivovaným způsobem pohybu, za hudebního
doprovodu, sportovní a estetický zážitek.
Začátky krasobruslení sahají do dávnověku. Ve střední a severní Evropě
se našly brusle nebo nástroje bruslím podobné z doby bronzové, dokonce i z
doby kamenné. Zhotovovali je z kosti koní nebo losů, na koncích byly
provrtané, měly rovnou hladkou a kluzkou plochu, která se natírala tukem. K
pohybu sloužily hole, kterými se odráželo. Brusle zde prvně pinily funkci
dopravního prostředku. K zábavě začali brusle používat poprvé Holanďané
okolo roku 1300. Zde už do dřevěné destičky byl zapuštěn úzký, železný nůž s
hranou. Opěrné tyče už nebylo třeba používat. Začalo se rozvíjet ozdobně
bruslení, později krasobruslení. První bruslařský klub byl založen roku 1742 v
Edinburghu (Edinburgh Skating Club). První odbornou knihu o krasobruslení
napsal důstojník R.Johns v r. 1772.
Vývoj evropského stylu podstatně ovlivnil Američan J.Haines v polovině
minulého století. Opatřil brusle šrouby a dal jim křivku, velmi podobnou dnešní. Jeho bruslení se
vyznačovalo plynulými oblouky, figurami a vrcholem jeho programu byla nízká pirueta. Založil i tanec na
ledě. V roce 1871 navštívil Prahu a předvedl exhibici v přízemí Novoměstského divadla, jež stálo nad
dnešním Státním divadle opery.
Jeho následovník K.Korper z Vídně systematicky zpracovával prvky, které se v podstatě dodnes jezdí
jako povinné cviky. Korper byt organizátorem prvních závodů, které se uskutečnily 5. - 7. 1. 1872 ve Vídni.
Třetí místo na těchto závodech získal J.Frank, člen Pressburger Eislaufclubu (Bratislavského bruslařského
klubu).
První mezinárodní závody se uskutečnily ve Vídni 21. - 23.1edna 1882. Skládaly se ze tři částí: Z
povinných cviků, volné jízdy a rychlobruslení. Tyto závody položily základ k budoucím MS a ME. Uplatnily
se v nich i skoky na ledě. Axel Paulsen z Kristiánie (dnešního Osla), po vítězství v rychlobruslařské
disciplíně na 1 600 metrů, skočil jako první ve volné jízdě skok s 540 stupňovou rotací ve vzduchu. Nazvali
ho Axel-Paulsenův skok. Z dalších krasobruslařů, podle kterých byly nazvány skoky, je třeba jmenovat
Švéda Ulricha Salchowa (r.1909 Salchowův skok), Němce Wernera Rittbergera (r.1910 - Rittbergerův
skok), Rakušana A.Lutze (r.1913 - Lutzův skok), atd.
Mezinárodní federace krasobruslení (ISU) byla založena roku 1892 v Holandsku. Sídlo ISU je v Davosu
a v současné době'organizuje asi 36 národních svazů
První mistrovství Evropy se konalo v r. 1891 v Hamburku. První mistrovství světa roku 1896 v
Petrohradě. Mimo let 1915 - 1921 a 1940 - 1946 se konají obě soutěže každoročně. Zpočátku soutěžili
pouze muži, ženy se nemohly zúčastnit. V roce 1902, na MS v Londýně, povolila ISU start v kategorii mužů
I ženě - M.Syersové-Cavové, která překvapivě skončila na 2.mistě, za vítězem U.Salchowem. Tim otevřela
cestu ženám na MS. První MS v samostatné kategorii žen bylo uspořádáno v r.1906 v Davosu a první ME v
0930 ve Vídni. První MS v kategorii sportovních dvojic se konalo v r.1908 v Petrohradě a první ME v teto
disciplíně r.1903 ve Vídni. Kategorie tanců na ledě je nejmladší, první MS se uskutečnilo v r.1952 v Paříži a
ME r.1954 v Bolzanu. K olympijským disciplínám se krasobruslení přiřadilo neoficiálně v roce 1908 (v rámci
letních OH v Londýně) a 1920 (Antverpy), oficiálně od roku 1924. V roce 1908 zvítězili: U.Salchow,
M.Syersová a Hůblerová s Burgerem a v roce 1924 v Chamonix pak Grafstrbm, Plancková a Engelmanová
s Bergerem.
První krasobruslařský klub v Čechách - Lední klub v Praze - byl založený v roce 1868. Známější byl
pod názvem Klouzačský spolek. Ve stejném roce byl založen v Opavě německý Troppauer Eislaufverein.
Po klubech v Prate a Opavě se otevřely další kluby - Vajgar v Jindřichově Hradci a BK v Plzni. Po vzniku
prvních klubů se začaly pořádat i první závody v bruslení. Pražský International Rowing Club uspořádal
první závody začátkem roku 1877 a v roce 1889 se pořádaly na Vltavě velké mezinárodní závody v
rychlobruslení a krasobruslení. Od roku 1895 se pořádají mistrovství čech. Samostatný krasobruslařský
svaz byl založen v roce 1922 a v roce 1923 byl přijat do ISU. Jako předseda jej vedl do r.1945 J.Šturrn, do
r.1947 1.Mauer, do r.1948 A.Brežný, atd,
Silná základna krasobruslařů byla také v Bratislavě, Brně, Košicích, Nitře a Banské Bystrici. Vyrostlo
zde mnoho vynikajících závodníků. Za všechny jmenujme J.Slivu, Z.Fikara, K.Divina, 0.Nepelu,
H.Maškovou, J.Mrázkovou, A.Vrzáňovou, Ditehákovou-Lerchovou, M.Tůmovou, J.Hlaváč'kovou,
Nekolovou, Suchánkovou s Doležalem, Hoppeovi, Babickou s Holanem, sourozence E. a P. Romanovi
nebo z těch mladších - Bamu, Sabovčika a Kuiovanou.
(18)

MS a ME bylo už
několikrát
uspořádáno
na
Č ESKÁ REPUBIIKA
našem území. Poprvé to bylo v
roce 1908 MS mužů a žen v
Opavě. ME bylo taktéž v
0 0.0 0
Opavě v roce 1928. Dějištěm
...E.1-elf1fEV
. SR( AT1NG
těchto vrcholných soutěží bylo
CHAPiP1ON$141P5
i&u,
PRAGUE 1999
Štrbské Pleso ve Vysokých
Tatrách (ME 1930) a několkrát
Bratislava a Praha (naposledy
letošní ME, ke kterému připravil Olympsport příležitostný propagační štoček do výplatního strojku, který
používala pošta Praha 6 dne 27.ledna u své přepážky - viz obr.)
Krasobruslařské soutěže jsou vypisovány v těchto kategoriích : Jednotlivci
(muži a ženy), sportovní dvojice a taneční páry. Soutěž sestává z povinné
.• ‘e. části (muži, ženy, taneční páry), krátkého programu (muži, ženy a sportovní
.p
rů dvojice), tzv povinného tance (taneční páry) a z volných jízd (u všech
kategorii).
Pro povinné cviky se pořadí losuje. Pořadí v dalších částech soutěže se
stanoví dle výsledku předchozích častí. Závodníci jsou rozděleni do 5-8
výkonostních skupin, v každé se pořadí losuje. První startuje nejslabší
výkonostní skupina.
Výkony závodníků hodnotí sbor rozhodčích (vrchní rozhodčí a 9
bodových rozhodčích). Výkony oceňují známkami, v hodnotách od 0 do 6 (na jedno desetinné místo). 0 znamená nejeto, 1 - velmi špatně, 2 - špatně, 3 - prostředně, 4 - dobře, 5 - velmi dobře a 6 - dokonale až
bezchybně.

Závody jednotlivců :
- povinných cviků je celkem devět a jsou rozděleny do tří skupin. Večer
před závodem se vylosuje jedna skupina. Každý závodník tedy absolvuje tři
povinné cviky. Za každý cvik dostane od každého rozhodčího jednu známku.
Bodový zisk pro stanovení pořadí po povinných cvicích dává součet všech tří
známek, dělený koeficientem 2,5.
Každý program soutěže jednotlivců musí obsahovat sedm předepsaných
prvků. Existuji celkem tři skupiny po sedmi prvcích. Rok předem se stanoví,
která skupina bude pro následující sezonu závazná. Krátký program nesmí
trvat déle než 2 minuty. Jede se s hudebním doprovodem. Každý rozhodčí
uděluje závodníkům dvě známky: Jednou hodnotí požadované prvky (výška,
provedení skoků, počet otáček piruet, atd) a druhou předvedeni programu
(obtížnost spojujících kroků, využiti plochy, jistota v rytmu hudby, atd). Obě
známky za krátký program se sečtou a dělí koeficientem 2,5. To je bodový
zisk pro stanoveni pořadí v krátkém programu.
Volna jízda mužů trvá 5 minut, žen pak 4 minuty. Jede se za doprovodu
hudby. U volné jízdy se posuzuje technická hodnota (druh a provedeni skoků,
krokové variace, provedení piruet) a umělecký dojem. Každý rozhodčí uděluje
proto dvě známky. Jejich součet je bodovým hodnocením volné jízdy.
Celkové bodové ohodnocení u každého rozhodčího se získá sečtením
bodového zisku za povinné cviky, krátký program a volnou jízdu. U každého
rozhodčího jednotlivě, se po skončení soutěže sestavi, podle počtu udělených
bodů, pořadí závodníka, tzv.umístěni. Závodník umístěný na prvním místě u
většiny rozhodčích je vítěz, druhý je ten, kdo se umístil u většiny rozhodčích
na druhém nebo lepším místě, atd.
Závody sportovních dvojic
- dvojice jsou vždy smíšeně, oba partneři předvádí zdvihané figury, sólové skoky, piruety ve dvojicích,
sólové piruety, spirály a jiné. Závod sestává z krátkého programu a volné jízdy.
Krátký program se jede s hudebním doprovodem, nesmí trvat déle než 2 minuty a skládá se ze šesti
prvků. Existují čtyři
skupiny po šesti prvcích, pro každou sezonu je losována příslušná skupina rok předem. Krátký program
sportovních dvojic se hodnotí jako u jednotlivců, součet známek se dělí koeficientem 3.
(19)

Volná jízda trvá 4 minuty a jede se s hudebním
doprovodem. Hodnotí se opět dvěma známkami, jejichž
součet je bodovou známkou pro volnou jízdu. Celkové
bodové
hodnocení je součtem bodů za krátký program a volnou
jízdu. Pořadí se stanoví stejně, jako u soutěže jednotlivců.
Závody tanečních Ora (závody v tancích na ledě)
- soutěži opět smíšené dvojice. Partneři musí jet stále
spolu. Jsou zakázány skoky, silácké výkony a pod.
První Usti závodu jsou povinné tance.Jedou se celkem
tři, vždy jedna skupina, vylosovaná den před závodem, ze
čtyř skupin. Každý pár dostane od rozhodčího za každý
tanec jednu známku.
Druhou částí je tzv. vlastní povinný tanec. Ten hodnotí
každý rozhodčí dvěma známkami : Za skladbu a provedeni.
Součet známek za tři povinné tance a obou známek za vlastní povinný tanec se děli koeficientem 2,5. Tak
se získá počet bodů za povinné tance.
Volný tanec trvá 3 minuty a je hodnocen od každého rozhodčiho
dvěma známkami - za technickou hodnotu a umělecký dojem. Součet
těchto dvou známek je bodovým hodnocením za volný tanec. Celkové
bodové hodnocení se získá součtem bodů za povinné tance a za volný
tanec. Pořadí tanečních párů se stanoví stejně jako u soutěže
jednotlivců.
Z filatelistického hlediska bylo vydáno mnoho rozmanitého materiálu
na celém světě. Závěrem proto uvádím seznam některých známek :
NDR. Mi. 247, 1339, 1726, 2479. Maďarsko - Mi. 435, 1476, 1736, 1959-1966, 1966A, 2037, 2427, 2430,
2740, 2743, 2746, 2746A,3091, 3091A, 3363, 3368, 3368A, 3615-3622,3622A. Rumunsko - R. 2372,
2380N, 2800, 3165, 3497, 3847, 4183. SRN - Mi. 681, 685, BI.6. SSSR - N. 2399, 2667, 2976, 2981, 2987,
3159, 3161, 3529, 4098, 4548, 4551, 4559, 5034, 5475. USA - Sc. 1698, 2067. ČSR - Pof. 975, 1100, 1161,
1229, 1356, 1498, 1499, 1500, 1501, 1938, 2039, 2188. ČR- Pot 2, atd.
Karel Mauer (I.V.)
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OLYMPIAFILA-98
V loňském shonu kolem výstavy PRAGA'98 jsme opomenuli informovat o Mezinárodní výstavě
OLYMPIAFILA'98, konané v Budapešti při Mistrovství Evropy v atletice, ve dnech 18.- 23.srpna 1998.
I náš OLYMPSPORT zde měl své zastoupeni a to čtyřmi exponáty. Standa Kamenický vybojoval
postříbřenou medaili, Jarda Petrásek vermail a postřibro v literature, Ivan Vápenka rovněž v literature
bronz. Ůspěšně se zde prezentovala řada i našich členů ze Slovenska.
Maďarští filatelisté vydali k oběma akcím sérii tří poštovních známek, řadu příležitostných razítek,
příležitostnou „Fr nálepku a tři přitisky na starších aršicich. V sešitkové úpravě existuje osm výstavních
nálepek a vše doplňuje barevná pohlednice, připomínající OH 1948 v Londýně.
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IZOH 2006 ve švýcarském SIONU?
Na výstavě PRAGA '98 si mohli zájemci zakoupit u švýcarského stánku obálku s přítiskem a známkou s
RPD, kterou vydali ke kandidatuře města SION na Zimní olympijské hry v roce 2006. Rovněž tak vydali
soubor obrazových dopisnic s vítězným družstvem FED Cupu v tenise, který rovněž kandidaturu Sionu
propagovat.
-enHELVETIA 90
N9S 0 SION
HELVETIA 90
4-kforxra
sion 2006

sion 2006
switzerland candidate
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FED' CUP
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FOTBALOVÉ STŘÍPKY
Nejen mně, ale i asi ostatním sběratelům unikla, z nedostatku informací, zpráva, že se v říjnu 1995 konala
v Moskvě námětová výstava, zajímavá už svým názvem OLYMPSPORT 95 - VSTŘIC ATIANTE. K teto
výstavě byla vydaná (jen v
malém nákladu-200 ks)
zajímavá obálka. Na pravé
straně
nahoře
vidíme
vyobrazeného LVA JAŠINA, v
brankařském dresu, s velkým
D na prsou a v levém horním
rohu je nápis Den sportovního
klubu Dynamo (zde L.Jašin
působil v letech 1949-1970).
Hlavním námětem obálky je
snímek, na kterém předseda
MOV JA.Samaranch (vlevo)
předává v roce 1985
L.Jašinovi stříbrný Olympijský
řád. Na výstavě bylo rovněž
používáno ruční příležitostné
N
0.514MiSCOOPT 95
razítko s námětem fotbalu a
2t11TE,
V
„ 11T31
iLity.CTPELI
olympijské pochodně. Touto
r
4.1.... I;4,72 .
obálkou si v Rusku i připomněli
5.výročí úmrtí L.Jašina (1929-1990) a zároveň tak uctili památku jedné z nejvýznamějšich postav
světového sportu.

4

K Mezinárodni známkové
burze,
konané
24.v
26.10.1997
Sindelfingenu, byla vydaná
mj. i zajímavá fotbalová
celina. Vpravo nahoře, na
vytištěné
známce,
poznáváme
známého
trenéra
německé
reprezentace
Seppa
Herbergera (1897-1977).
Vlevo dole je snímek
Mužstva VfB Stuttgart
vítězném
1893
po
finálovém
utkání
Německého poháru s
Cottbusem (3: 0). Stuttgart
byl
čtvrtfinálovým
soupeřem Slavie Praha v
PVP v březnu 98 (viz
štoček ve strojovém razítku pošty Praha 6, ve dnech 25.2.-5.3., kdy se utkáni konalo v Praze na Strahově).
V prosinci 1997 si Španělsko připomnělo pamětní známkou slavné vítězství španělského národního
mužstva nad Anglii 1: 0 (0: 0) na MS 1950 v Brazílii. Jedinou branku utkání tehdy vstřelil Talmo Zarra z
Atletico Bilbao.
St. Kamenický

area
BILBAO

(22)

Nejlepší střelci Mistrovství světa 1930-1954
K MS 1998v kopané se objevila celá řada zajímavých novinek. Mezi nejatraktivnější, z pohledu českého
sběratele, patří serie Sierry Leone, která vydala na šesti známkách nejlepší střelce MS 1930-1954.
Poprvé se tak ve fotbalové filatelii objevuje i legendární brazilský bosý střelec Leonidas (MS 1938-7
00). Mimo jiné se prosadil střelecky proti Československu ve čtvrtfinále MS (1 : 1) a v opakovaném
utkáni přispěl brankou k našemu vyřazení (2 : 1).
Dalšími vyobrazenými hráči jsou Stabile (MS 1930-8 gólů, Argentina), Schiavio (MS 1934-4 góly, Itálie),
Ademír (MS 1950-7 gólů, Brazilie) a Kocsis (MS 1954-11 gólů, Maďarsko).
Nás může nejvíce těšit, že mezi fotbalovou elitou je i nejlepší střelec MS 1934 Oldřich Nejedlý (5
branek). Po menším úsilí se mi podařilo identifikovat, z kterého utkáni, snímek na známce pochází. Jedná
, se o v pořadí 67 derby, mezi Spartou a Slavii, hraném 30.4.1932 na Spartě, ve kterém Sparta zvítězila 2 : 1
(1: 0) a po pěti letech opět získala titul. Na snímku vidíme, jak 0.Nejedlý (ve svém třetím derby) střílí svoji
první branku F.Pláničkovi. Jde pravděpodobně o první známku, která nám přináší přímý záběr z derby
pražských S.
Na známce, v hodnotě 100 Le, se vydavateli vloudila malá chybička, když Stábile nikdy nebyl hi-kern
S.Kamenický
Uruguaye, jak je na známce uvedeno, ale reprezentoval vždy jen Argentinu.

,OWLV

Hledám: Olympijské lety, zejména - LOH ikirn 1960, LOH Tokio 1964, LOH Mexiko 1968, LOH Mnichov
1972. ZOH Innsbruck 1964, ZOH Grenoble 1968, ZOH Sapporo 1972, ZOH Innsbruck 1976 a
ZOH Sarajevo 1984. Nabídky pouze s cenou.
Prodám: Zelené TOKIO (cena 2.200,-Kč)
Andělin Adolf, Na pláni 1285, 562 06 Usti nad Orlici
Hledám: Vše na téma „STOLNI TENIS"
Randy Koo, Aert van Neslaan 424, 2341 HP Oegstgeest, The Netherlands
Hledám: Výměnu razítkovaných sportovních a olympijských známek
Jos vid Putte, Doolandweg 23, 5531 PL Blade!, Holland
Prodám: 30 ks japonských celin s různými PR s námětem volejbal a basketbal z let 1993-96
Vladimir Kolich, Francouzská 1100, 708 00 Ostrava
Nabídka dvou vzácných olympijských dokumentů
1) OLYMPIJSKÉ NOVINY, vydávané oficiálním orgánem Xl.olympijských her 1936 v Berlíně.
Celkem 30 deníků (1-30), vycházejících od 21.7. do 19.8.1936, nesvázaných - uložených v
originálních deskách (nutno si nechat knihařsky svázat).
2) OLYMPIJSKÁ VESNICE XI.OLYMPIADY v Berlíně 1936 (obrazová publikace s fotografickou dokumentaci)
Nabídky zašlete na adresu redaktora zpravodaje
( 23 )

Jest ř áb a sport
Dne 23.1edna letošního roku zemřel, ve věku nedožitých 92 let, spisovatel a skaut Jaroslav Fogiar.
Jeho památku jsme l chtěli uctít
důstojným způsobem a proto, ve
spolupráci se soukromou firmou
PAV, připravil OLYMPSPORT, pro
den posledního rozloučení s
obííbeným spisovatelem pro
mládež, pamětní štoček do
výplatního strojku (pošta Praha 2)
a přítisk na CDV 8.
Ptáte se proč se zrovna
Olympsport podílel na takovéto
akci, když spisovatel nepatřil mezi
skutečné sportovce? Opak je
pravdou! Jestřáb (tak zněla jeho
celoživotní přezdívka) vedl ad roku
1925 skautský oddíl
slavnou
pražskou Dvojku. V době okupace,
když Nacisté skauting v
protektorátu zakázali, vstoupil s
oddílem do Klubu čs. turistů a dokonce byli i boxérským oddílem. V padesátých letech, kdy byl opět
skauting zakázán (tentokrát komunisty), žil oddíl (přejmenovaný na Hoši od Bobří řeky) jako turistický oddíl
Tělovýchovné jednoty Radlice Praha (al do likvidace hřiště $ klubovnou, neboť zde započala výstavba
plavecké haly a stanice metre). Takže vidíte, ke Jestřáb byl skutečně registrovaným sportovcem (i s celým
oddílem), a to ještě neuvádím všechny sportovní aktivity, které v oddíle prováděli.
Vzpomínku, na dnes již legendu českého mládežnického hnutí, si proto uchováme provždy i v podobě
pamětního razítka. Nikdy nezapomeneme, Jestřábe děkujeme I
P.S. Uvedené OVS s CDV není součástí nabídkové služby Olympsportu.
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Do dnešnfho. čísla přispěli členové ing.J.Petrásek, t.Vábenká, K.Mauer,
Novák. Všem za .to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěyky'f.Pd V á
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Uzávěrka příštího čísla je 15.května 1999
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Předseda
Místopředseda
Sekretář
Pokladník
Redaktor

pro olympijskou'8,:sPPíto.Yni filetE
zpravodaj České
0203 62238!
adresa: POBoX 13, 2 243:PPA
ing.Jaroslav Petrásek, P.O.Box 13, 282 23 Český Brod
ing.Zdeněk Slováček, Resslova 2257, 530 02 Pardubice
Stanislav Kamenický, Lečkova 1522, 149 00 Praha 4
Bedřich Polák d.t., P.O.Box 47, 150 21 Praha 5
Ivan Vápenka, Na Zámyšli 8, 150 00 Praha 5

SI/IMRIEe5117VSPOR7'99
Objednavatel:
PSČ

ulice a čp.
člen /nečlen Olympsportu (nehodící se škrtni)

město

Z uvedené nabídky výstavních materiálů ke 100.výroči čov a výstavy ael2IPSAM7'99 závazně
objednávám a po obdržení obratem uhradím:
1. OVS ČOV Praha 31 na CDVp (at otisk výpiatnlho stroje českého ol.výboru na celinové dopisnici s přitiskem)

ks

2. OVS ČOV na obálce s hlavičkou čov s příležitostnou

ks

nálepkou PRAHA 31

3.. OVS OS Český Brod (V.RudD na CDVp

ks

4. jako předchozí, ale doporučeně

ks

5. PR Praha 01 k zasedání čOV na CDVp

ks

6. jako předchozí, ale doporučeně (obyčejná R nálepka Praha 01)

ks

7. výstavní celina triathon s PR Den Sydney (jestliže bude) nebo Den FIPO (bude určitě)

ks

8. jako předchozí, ale doporučeně s příležitostnou R nálepkou Praha 2

ks

9. kompletní serie 8 ks CDVp ,,Českoslovenští olympijští medailisté čistá

ks

10.jako předchozí, ales PR, SR, či OVS, tedy razítkovaná

ks

11.jako předchozí, ale vše ,,fr (příležitostná R nálepka)

ks

12.výstavrif katalog 0.apiaks-PŮR7V9 s přílohou

ks

13.výstavnf katalog bez přílohy

ks

14.1.dil publikace ČESKÝ a ČESKOSLOVENSKÝ OLYMPISMUS VE FILATELII
15.11.0 publikace ČESKÝ a ČESKOSLOVENSKÝ OLYMPISMUS VE FILATELII

ks
*)

ks

16.111.dil publikace ČESKÝ a ČESKOSLOVENSKÝ OLYMPISMUS VE FILATELII (s novotiskem PR) *)

ks

17.všechny tři díly shora uvedené publikace (včetně zmíněného novotisku)

ks

18.pamětni číslovaný list 100 let ČOV (možno objednat pouze 1 ks na Člena!)

ks

Položky označené *) budou dodány pouze podle této objednávky a nejsou předmětem členské služby OS! Ceny
budou stanoveny podle výrobní kalkulace ,dodatečně. Pro materiály objednané členy OLYMPSPORTU touto
subskribcí bude proti cenám na výstavě poskytnuta členská sleva! Zasílat budeme doporučeným dopisem
s vkladovým listem na úhradu, při ceně nad 1000.- Kč jako dobírkul

Poznámky, vzkazy či přání napište na zadní stranu této subskripce:

Objednávku uvedených materiálů zašlete pouze na adresu pokladníka OS:
BEDŘICH POLÁK, P.O.Box 47, 150 21 PRAHA

