PRAHA 1930 - III. Ženské světové hry
Sportovní aktivita žen se zrodila - společně se snahami o jejich emancipaci – na začátku minulého století.
První, skutečná iniciativa patří madame Alice Milost, která založila „Federation féminine sportive de France“,
později byla založena „Federation sportive féminine international (FSFI)“. Tato organizace uspořádala dne
20.8.1922 v Paříži První ženské
světové
hry.
Ty
se ještě
uskutečnily pod názvem ženská
olympiáda. Teprve na III. Kongresu
FSFI v roce 1924 byl název
změněn na Ženské světové hry.
Další se uskutečnily v Göteborgu
v roce 1926, v Praze v roce 1930 a
nakonec v roce 1934 v Londýně.
V roce 1925 se v Praze, při jednání
sekce Olympijského kongresu,
diskutovalo o účasti žen na
mezinárodních závodech, u sportů
do té doby vyhrazených převážně
mužům.
Na OH v Amsterodamu, v roce
1928, bylo nově ženám umožněno
soutěžit v disciplinách lehké atletiky
a gymnastiky. Předtím od roku
1900 mohly soutěžit v tenise, ve Stockholmu 1912 se představily
poprvé v plavání a v Paříži 1924 v šermu. Až v 30. letech, po
kongresu CIO v Berlíně v roce 1930, rozhodl Mezinárodní
olympijský výbor o dalším rozšíření soutěží žen – k předchozím
disciplinám byly přidány postupně i všechny další.
V roce 1930, ve dnech 6.– 8. září, proběhly v Praze
III.Ženské světové hry s účastí sportovkyň ze 17 států. Závodilo
se v těchto disciplinách: atletika, košíková, házená, šerm, střelba
z pušky 4 a 6 mm, střelba z pistole 6mm a také, poprvé
mezinárodně, závody v kajaku a švédské kanoi. Tato událost
byla v tehdejším Československu sledována s opravdovým
nadšením, zvláště pak v Praze, místě konání her. Přikládám část
článku z časopisu PESTRÝ TÝDEN č. 37, strana 6 – 7 ze dne
13. září 1930.

III. Ženské světové hry v Praze
...... Praze, malé v očích
ciziny, ale veliké a slavné
tradicí a vyspělostí sportovní,
svěřeno bylo provedení
třetích světových ženských
her. Byl to důsledek světové
třídy našich borkyň, jíž
dosáhly jedny z prvních,
vždyť jména Čechoslovaček
byla dlouho mezi světovými
rekordmankami. Rychlými
kroky nás však cizina nejen
dohonila, ale na hony
předčila a tak vycházíme
z bojů s několika výjimkami
bezúspěšně. Bylo by ale
chybou malomyslněti,
cílevědomou prací,
trainingem a životosprávou a
vhodnou podporou ve
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snažení musíme opět dosáhnout světovosti. Hry samy byly podívanou, která asi v Praze nebude opakovaně
dopřána ke shlédnutí naší generaci, ten nástup borkyň, hraní hymen, výstřely, proslovy, vypuštění tisíce holubů na
znamení že hry byly zahájeny, to vše se hluboce vrylo v srdce a paměť tisíců diváků. A což, když na žerdi vítězů
šla poprvé vlajka vzhůru! Byli to Němci, jejichž vlajka radostně se třepala na této žerdi a jejich hymna zněla poprvé
stadionem na znamení, že Heubleinová zvítězila. V tu chvíli zírali Pražané toužebně ke stožárům vítězů s němou
otázkou, zda i vlajka naše se vznese vzhůru na znamení, že i my jsme mezi representanty 17 států dominovali
...................
Konec citace z Pestrého týdne
V závodech lehké atletiky byla účast
atletek na nejvyšší úrovni, byly přítomny i
vítězky OH jako Polka Halina Konopacka,
vítězka a světová rekordmanka v hodu
diskem, Japonka Hitomi, vítězka skoku do
dálky, která byla také držitelkou mnoha
světových rekordů, střídajíce discipliny běhů
a skoků.
Zúčastnila se i Polka Stanislawa
Walasiewicz, známá v USA pod jménem
Stella Walsh. Ta vyhrála v Praze v běhu na
60, 100 a 200 metrů, v roce 1932 vyhrála

zlatou medaili na OH v Los Angeles
ve vyrovnaném světovém rekordu
v běhu na 100 metrů a byla šestá
v hodu
diskem..
Příslušnost
k ženskému pohlaví Stelly Walsh
byla vždy zpochybňována, ale až po
její smrti se potvrdilo, že se závody
žen neměla co dělat. Získané
medaile jí však byly ponechány. Na
závěr
ještě
podotkneme,
že
reprezentantky
Československa
vyhrály turnaj v házené.

Z poštovního hlediska nutno připomenout dvě ruční
příležitostná razítka:
2a/30 PRAHA / III.SVĚTOVÉ ŽENSKÉ HRY 1930 / a
2b/30 PRAHA / III.SVĚTOVÉ ŽENSKÉ HRY 1930 / b
Používána byla v době trvání her, tedy 6.- 8.IX.1930,
obě v barvě černé.
Autor Pietro Santangelo, překlad Irena Santangelo

INZERÁTY
Pro stáří likviduji přebytky. Nabízím k prodeji obsáhlé dublety *** známek s motivem olympijské hry a
fotbal, převážně zámoří. Zašlu seznamy podle katalogu Michel. Pište česky, platba v Čechách.
Ladislav Němeček, Postfach 1912, D 77909 Lahr, Německo
Koupím PR Pardubice z 16.6.2004, Národní sportovní hry zaměstnanců České pošty, Nymburk.
Vyobrazena je žába s tenisovou raketou. J.Petrásek, POB 13, 28223 Český Brod
Koupím první řeckou sérii k OH 2004. Série 6 známek (Mi č. 2046-51) byla vydána 7.11.2000 a na
známkách je logo OH 2004. J.Petrás, U lesíčka 5, 620 00 BRNO
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FAVORITÉ NA POŘÁDÁNÍ OH 2012: PAŘÍŽ A LONDÝN (dokončení z minulého čísla)
Velká Británie jásá. Olympijské hry v roce 2012 přivítá její metropole. Londýn zvítězil v hlasování členů pléna
117. zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Singapuru, když zdolal zbylé čtyři kandidáty: Paříž, Moskvu,
Madrid i New York. Kandidatura britské metropole zdolala ve finále Paříž. Filatelistické materiály, týkající se Paříže
jako kandidáta na pořádání OH 2012 přinášíme v tomto čísle Zpravodaje:

PAŘÍŽ
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"Hry třicáté olympiády se v roce 2012 uskuteční v Londýně," těmito slovy oznámil (nejenom) sportovnímu světu
předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge návrat sportovního svátku pod pěti kruhy na Britské
ostrovy - od 27. července do 12. srpna 2012. Uvádíme ještě filatelistické materiály, které se týkají kandidatury
Londýna a které se do minulého čísla nevešly. Na úplný závěr jsou uvedeny první poštovní známky Britské
královské pošty, vydané k XXX. olympijským hrám v roce 2012 a poštovní známky Singapuru k 117 zasedání
MOV.

Volby
1. kolo
Londýn
Paříž
Madrid
New York
Moskva
2. kolo
Madrid
Londýn
Paříž
New York
3. kolo
Londýn
Paříž
Madrid
4. kolo
Londýn
Paříž
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Počet voličů
97 voličů
22
21
20
19
15 (vyřazena)
100 voličů
32
27
25
16 (vyřazen)
103 voličů
39
33
31 (vyřazen)
104 voličů
54
50 (vyřazena)

XX. ZOH TORINO 10.-26.2.2006
1. Čas kandidatury - 01/1998
Jedním z center konání soutěží XX. zimních
olympijských her bude město Pinerolo (v místní zimní
sportovní hale se bude konat olympijský turnaj v curlingu). Již v době kandidatury vydala
městská správa otisk výplatního stroje, který reprodukuje emblém zimních olympijských
her. Otisk výplatního stroje byl používán od 19.1.1998 až do dne rozhodnutí na 109.
zasedání MOV v korejském Soulu v červnu 1999.
K regionální vyřazovací soutěži 4. italského filatelistického šampionátu mládeže
v Piemontu, Valle d´ Aosta bylo vytvořeno první příležitostné razítko s odkazem na
kandidaturu Turína. Razítko bylo používáno poštou v Turíně.

2. Volba - Soul 06/1999
Od 13. do 20. června 1999 se uskutečnilo v korejském Soulu 109. zasedání MOV. K nejdůležitějšímu
rozhodnutí tohoto zasedání patřilo svěření konání XX. ZOH 2006 Turínu. Jihokorejská pošta vydala příležitostnou
známku v hodnotě 170 Won, která se objevila také v sešitkovém vydání a na FDC.
Rozhodnutí
padlo na
zasedání
MOV
v hotelu
SHILLA
19.6.1999.
Poprad
(Slovensko),
Zakopane
(Polsko),
Sion
(Švýcarsko),
Helsinky
(Finsko),
Klagenfurt
(Rakousko)
a Turín
(Itálie) to byl
výčet
kandidátů,
ze kterých
členové
MOV volili.
Vítězem se
stalo severoitalské průmyslové město
Turín. V místě konání zasedání MOV,
hotelu SHILLA, připravila pošta
příležitostnou přepážku, kde bylo
používáno příležitostné razítko.
Také korejští sportovní námětáři se
prezentovali výstavou k zasedání MOV.
V olympijském muzeu byla prodávána
k volbě příležitostná obálka, věnovaná
ZOH 2006, na které je otisk výplatního
stroje MOV a kašet FIPO.
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3. Čas příprav
Město Bardonecchia (Piemonte/
Valle d´Aosta) hostilo v červenci 2001
regionální
vyřazovací
soutěž
6.
italského filatelistického šampionátu
mládeže,
pořádané
UIFOS.
Příležitostné razítko poukazuje na to, že
místem konání soutěží zimní olympiády
2006
v Turíně
je
také
město
Bardonecchia (budou zde probíhat
snowboardové disciplíny).

Předposlední den konání ZOH v Salt Lake City (8.-24.2.2002) vydala POSTE
ITALIANE první příležitostnou známku k XX. ZOH.
9.3.2004
vydala
POSTE
ITALIANE první sérii 4 známek.
Známky byly již prezentovány
v našem Zpravodaji č. 1/2004
(121), včetně razítek prvního dne
vydání.
V únoru letošního roku byl
v Římě používán otisk výplatního
stroje našich italských kolegů
(U.I.C.O.S.) v textem Vstříc k hrám
Olympiády 2006.

Druhá a zatím poslední série k XX.
ZOH v Turíně byla vydána 21.3.2005 a
s ní jste se mohli seznámit na titulní straně Zpravodaje č. 1/2005. Na první známce hodnoty 0,23 € je zvonice
gotického kostela sv. Maurizia v Pinerolu. Na druhé známce hodnoty 0,45 € je zvonice románského kostela sv.
Jana Křtitele v části San Sicario města Cesana Torinese. Na třetí známce hodnoty 0,60 € jsou maskoti ZOH Neve
a Gliz. Na poslední známce hodnoty 0,62 € je impozantní stavba hotelového komplexu v Sestriere. Ke každé
známce bylo vydáno razítko prvního dne vydání se stejným námětem.

V emisním plánu Italské pošty na letošní rok není vydání dalších známek k XX. ZOH 2006 naplánováno (viz
http://e-filatelia.poste.it/ ) a co se připravuje na příští rok.....? Nechme se překvapit.
Údaje převzaté a upravené z článku na www.geocities.com/sportphil/tor20060.html

70
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Tyc dobyl svět
Tak nějak by se dal vystihnout průběh XIV. mistrovství světa ve střelbě podle pravidel IPSC, z něhož se naši
úspěšní reprezentanti vrátili s jedenácti medailemi a hned pět bylo z nejcennějšího kovu. V "zemi leguánů" zazářil
zejména jeden z nich. Osmnáctiletý Adam Tyc. Jméno tohoto smluvního střelce České zbrojovky Uherský Brod se
v průběhu velmi náročného šampionátu stalo pojmem, který doslova zahýbal dosavadní historií praktické střelby.
Organizátoři z ekvádorského Guayaquilu neponechali nic náhodě. Pomineme-li klimatické podmínky, pro
Středoevropana nezvyklé, připomeňme, že po technické stránce byl šampionát jedním z nejtěžších v historii vůbec.
Na soutěžící čekalo šestatřicet střeleckých pozic, ze kterých každý vystřelil zhruba šestsetkrát! A jak už to u
praktické střelby bývá, muselo být těch šest set výstřelů vypáleno nejen rychle, ale samozřejmě také přesně.
Samostatnou kapitolou nedávného šampionátu byla konkurence, která se na něm sešla. Střelců z
devítimilimetrové pistole se sešlo z 56 zemí světa na tisíc a mezi nimi jednačtyřicet českých reprezentantů, kteří již
v minulosti často prokázali, že v tomto sportu patříme k těm, se kterými je nutno počítat.
Již po několika prvních dnech bylo stále zřejmější, že bez medailí Češi domů nepojedou. Především Adam Tyc
se doslova překonával. Stále více soutěžících v divizi Production sledovalo se vzrůstajícím znepokojením
excelentní výkony nenápadného mladíka odkudsi z Evropy. Že Tyc může "na světě" uspět v juniorech, odborníci
věděli, ale průběh soutěže ukázal, že jemu osobně jde o tu nejfantastičtější metu - vyhrát mistra světa v mužích a v
osmnácti si odnést "skalpy" naprosté mezinárodní elity.
Poslední den šampionátu atmosféra na střelnici řádně zhoustla. Když bylo ale jasné, že Adam chyby zkrátka
nedělá, přišli soupeři s protestem na jeho zbraň. Prý jeho tovární pistole CZ 75 SP-01 odporuje pravidlům. Stalo se
tak ve chvíli, kdy měl Adam Tyc střílet na poslední disciplíně.
...Nyní jde o vše. "Are you ready?" ptá se rozhodčí, který u hlavy střelce drží podivnou žlutou krabičku. "Píp".
Než dozní pronikavý startovní zvuk, závodníkovi se v ruce objeví tasená pistole a současně už zaduní první série
ran na nejbližší papírové terče. Nábojnice jen prší vzduchem. Následuje rychlý přeběh k další části stanoviště.
Cestou střelec vyměnil poloprázdný zásobník. Z dalšího okénka pak v krkolomné pozici sestřeluje se zřetelným
cinknutím několik kovových terčů. Hned poté pálí z poslední linie dvě svižné rány na rozkývaný cíl z kartonu, který
je překryt tzv. rukojmím. Konec! Adam Tyc dostává pokyn k vybití a sklizení zbraně do pouzdra. Udělal vše, co
musel, teď už jen čeká na výrok rozhodčích. Nejdříve je hlášen čas z displeje žluté krabičky. Je to zatím
nejrychlejší zvládnutí této náročné "stage". Teď ještě, jak je to ze zásahy? Adam už dávno ví, že bez dostatečné
přesnosti je v tomto sportu jakákoliv rychlost k ničemu. Rozhodčího pomocníci od terčů postupně hlásí, co vidí.
Všude jsou dva požadované zásahy ve středové a tedy nejvíce hodnocené "A" zóně. Jakákoliv chybějící rána by
rázem mohla znamenat naprostý konec šancí. "Double alfa" ozve se pak od posledního terče. V tu chvíli se kluk z
Plzně neudrží a zavýskne radostí. Má proč. Právě se stal novopečeným mistrem světa! Dokonce podal svůj
nejlepší výkon za celou soutěž vůbec.
V té době na vedlejší "stage" zakončoval soutěž Adamův největší rival, Američan David Savigny, čerstvý vítěz
US National Open. Pod tlakem z toho, co Tyc dokázal, naprosto kazí. Chybějící zásahy v terčích mu způsobily
obrovskou bodovou ztrátu. Ale co to? Po překvapující intervenci jednoho z vrchních amerických rozhodčích
najednou dostává pro všechny záhadnou možnost celou disciplinu znovu opakovat. I přes neporovnatelně lepší
výkon při druhém vyhádaném pokusu bylo ale jasné, že na fenomenálního Čecha to stejně stačit nebude. Náskok
Adama Tyce se pro papírové favority stal i přes všechny zákulisní fígle nepřekonatelným. Úžasné vítězství.
A protest proti zbrani vítěze? Zamítnut. Mnozí možná teprve v tuto chvíli vedle českého kluka začínají koukat na to,
jakou zbraň držel po celý ten dlouhý a nesnadný závod v ruce. Každý, kdo střelbě alespoň trochu rozumí, ví, že ke
konečnému výsledku má kvalita zbraně hodně co říct. Pokud by snad mělo dojít na závady, následoval by
neodvratný propad na dno výsledkové listiny. To se ale u tradičně proslulých českých výrobků, známých po celém
světě, díky bohu nestává. Letošní světové prvenství v praktické střelbě dokázalo, že vedle tradičně dobrých zbraní
už můžeme být po právu pyšní také na perfektní a navíc velmi perspektivní střelce.
Vedle Adama Tyce, držitele zlatých v kategoriích mužů a juniorů v divizi Production, zvítězilo i družstvo ve
stejné divizi ve složení Adam Tyc, Václav Vinduška, Jaroslav Pulicar a David Zvěřina. Na nejvyšší metu dál dosáhl
v divizi Open mezi seniory Miroslav Kameníček a v juniorské kategorii divize Standard Zdeněk Liehne. Stříbrné
medaile si pak z mistrovství přivezli senioři Lumír Šafránek v revolveru a v divizi Modified Václav Martínek. Bronz
přidalo družstvo mužů v divizi Modified (Rakušan, Heneš, Lelič, Martínek) a družstvo seniorů v divizi Open
(Kameníček, Šustr, Polívka, Špaček). Třetí místo obsadili rovněž Michaela Hořejší mezi ženami v divizi Standard a
Zdeněk Švehla v juniorech.
Převzato a upraveno z www.sportovninoviny.cz, autorem článku je Michal Prošek

ZE SVĚTA SPORTOVNÍ FILATELIE
Arménská pošta vydala 25.2.2005 známku k příležitosti nedožitých 75. narozenin
Tigrana Petrossjana (1929-1984). Armén Petrossjan byl sovětský mezinárodní
šachový velmistr (1952), vítěz mnoha světových a mezinárodních šachových turnajů
(1958-74), dvojnásobný mistr světa (1963-69). V letech 1958-79 člen sovětského
šachového svazu. Známka byla tištěna v tiskových listech, které obsahují 10 známek.
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24.4.2005 se konal v Nové Kaledonii již 20. ročník mezinárodního triatlonu.
Triatlonový závod se sestával ze 750 m plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km
běhu. Závodu se zúčastnilo více než 150 sportovců. K této události vydala místní
pošta příležitostnou známku.
Monako vydalo 3.6.2005 příležitostnou známku na
počest Speciálních olympiád tělesně postižených. Na
známce je stadión Louise II. v Monaku a logo
Speciální olympiády. Tyto olympiády se konají od
roku 1968 (zimní od r. 1977) a letos se konala na přelomu února a března v Naganu
již 8. zimní speciální olympiáda a na říjen 2007 se připravuje vrcholné setkání tělesně
postižených sportovců do Šanghaje.
ME v šachu žen se konalo od 10. do 25. června v moldavském Kišiněvu. Moldavská pošta
6.6.2005 vydala příležitostnou známku k tomuto šampionátu. Šampionkou starého kontinentu
se stala Ukrajinka K. Lahnová, která ve finále na dvě partie zvítězila nad Ruskou
N.Kosentsevovou. Třetí místo získala
v zápasech čtyř hráček Řekyně
E.Dembová.
Olympijský
festival
evropské
mládeže EYOD byl před časem v
Tatrách. Letos se uskutečnil v italském
Lignano Sabbiadoro. Známka vyšla
20.6.2005 a ve stejný den bylo
používáno také příležitostné razítko
prvního dne vydání.
-jpJak bylo avizováno v minulém čísle Zpravodaje Německá pošta vydala
6.9.2005 příležitostnou známku k 100. výročí narození boxera Maxe
Schmelinga.
Rakouská pošta vydala 13.9.2005 další známku z řady Legendy formule 1.
Na známce je jeden z nejpopulárnějších sportovců Rakouska všech dob,
trojnásobný mistr světa formule 1 Nikki Lauda. Vedle známky byla vydána FDC
a příležitostné razítko.
Maďarská pošta vydala 26.9.2005 známku
k příležitosti konání letošního světového šampionátu
v zápase. Ten probíhal od 26.9. do 2.10. v budapešťské
sportovní aréně László Pappa. MS se zúčastnilo více
než 500 zápasníků v řecko-římském a volném stylu a
také ženském zápase. Vedle známky bylo vydáno také
příležitostné razítko a FDC.

Do dnešního čísla přispěli členové: J. Petrásek, I. Vápenka, S. Kamenický, P. Santangelo, L. Kajaba,
A. Adolf, M. Tecardi a A. Kassowitz
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od V á s .
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