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Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
mnoho úspěchů v olympijském roce 2008,
nejen na poli filatelie, Vám všem přeje
vedení Olympsportu
ZPRÁVY Z VEDENÍ
Víte, co je to OLYMPEX? Vsuňte do tohoto slova mezi písmena P a E trojici písmen HIL a jste doma! První
vlašťovka, potvrzující, že filatelistická výstava se bude konat i při nadcházejících olympijských hrách v Pekingu,
dorazila. Dopis přítele Mauricio Tecardiho si máte možnost přečíst sami.
Všem členům FIPO a národním asociacím.
Vážení přátelé,
Velmi brzy obdržíte oficiální pozvání Organizačního výboru (China Post - BOCOG - COC a IOC/FIOP) k účasti
nejlepších olympijských a sportovních exponátů Vašich členů k dalšímu ročníku výstavy OLYMPEX. Tato důležitá
akce bude jednou z výstav, které se uskuteční pod názvem "OLYMPIC EXPO - OLYMPEX", v Peking Exhibition
Centrum v Pekingu od 7. do 18. srpna 2008.
Připomínám, že Hry XXIX. Olympiády se budou konat v Pekingu a další čínských městech od 8. do 24. srpna
2008.
Vyzývám Vás tedy k tomu, abyste zajistili kvalifikovanou a četnou účast Vašich vystavovatelů. Zdravím Vás co
nejupřímněji a jsem připraven podat Vám každou informaci, kterou budete potřebovat.
S přátelským pozdravem
Maurizio Tecardi
Generální tajemník FIPO
Zájemci o účast na této výstavě se předběžně přihlásí u předsedy Olympsportu. Můžete zaslání přihlášky spojit
s přihláškou k výstavě Slovolympfila 2008 v Bratislavě, která se uskuteční ve dnech 3.- 8.6.2008. Potenciálním
vystavovatelům v Bratislavě již většinou Ervín Smažák zaslal, pokud by tomu tak nebylo a vy byste se chtěli výstavy zúčastnit, pište mně nebo Ervínovi. Výstavní poplatky zřejmě v Pekingu neplatí nikdo, v Bratislavě vystavují
zdarma členové SSOŠF, ostatní platí 10€ za rám.
Bratislavské výstavy měly vždy vynikající úroveň, jistě ani letos tomu určitě nebude jinak. Věřím, že obě výstavy
dobře obsadíme a těším se na Vaše dopisy s přihláškami (propagační leták k výstavě Slovolympfila na str. 93).
Jaroslav Petrásek

PŘÍSPĚVKY A ČLENSTVÍ

Ještě očekáváme úhradu od 27 členů! Nejsi mezi nimi ? Poslední termín 28.2.2008 !!
Novým členem Olympsport se stal Ing.Michal ŠOLC, Náchodská 437/174, 19300 Praha 9 – Horní Počernice.
Jeho členské číslo je 452 . Spojit se s ním můžete i e-mailem na adrese solcmichal@volny.cz . Zajímá se o český
sport, sportovní razítka a přítisky na CDV. Přejeme mu příjemné prožitky z členství v naší organizaci.
Poslední valná hromada OS schválila příspěvky na příští rok. Ta proběhla až poté, co jsme dali tiskovinu, ve
které bylo ještě uvedeno, že členský příspěvek činí 200.- Kč do výroby. Příjměte moji omluvu, že jsme na to
dostatečně neupozornili. Ti co byli na posledním setkání o tom věděli. Pro avizované zdražení poštovného a
dalších složek nákladů bylo účastníky valné hromady jednomyslně schváleno zvýšení členského příspěvku o 50
Kč na celkovou výši 250 Kč. Je jasné, že se dá očekávat další snížení členské základny a že tedy dojde
k dalšímu úbytku členů. To je jev pochopitelně nemilý, daleko raději bychom viděli, kdyby členská základna
narůstala. V roce 2007 při příspěvcích 200.- Kč činily náklady na tisk a poštovné, spojené s jeho rozesíláním 190
Kč. Na další výdaje tedy zbývalo z každého členského příspěvku 10 Kč. V roce 2008 po zvýšení nákladů tomu
evidentně nebude jinak.
Pokusili jsme se situaci řešit tím, že jsme nabídli dodávání zpravodaje elektronicky. Ti členové, kteří jsou
počítačově vybaveni, mohou dostávat tiskoviny OS v elektronické podobě. Má to tu výhodu, že je mohou dostávat
ve formátu A4 a zčásti v barevné podobě. OS ušetří náklady na papír, tisk i poštovné. Předpokládali jsme, že kdo
si elektronickou dodávku objedná, zaplatí normálně příspěvky tak, jako všichni ostatní členové. Tím Olympsport
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získá pro svoji kasu určitý finanční obnos. Otázkou je, zda by ti, kteří odebírají tiskoviny elektronicky, neměli být
částečně nějak zvýhodněni snížením příspěvků. Pravdou je, že na valné hromadě tento návrh nikdo nepodal, takže
zvýšená částka se týká všech členů. Pochopitelně, že ten, kdo elektronickou dodávku nechce, byť by měl počítač
k dispozici, dostává tiskoviny i tak v papírové formě.
Zkuste do příštího zpravodaje napsat svůj názor na tento problém. Momentální změny v členské základně jsou
tyto: Zemřeli členové Miloslav Trakal, Věroslav Mraček a Václav Veselý, o ukončení členství požádali Miroslav
Pavelka, Miloslav Holouš, František Vokoun a Pavel Prkna. Momentální situace je taková, že za rok 2007
neuhradili členské příspěvky Jozef Sobihard a Ondřej Hájek, jejich členství tedy zaniklo. Situace s rokem 2008 je
následující. K dnešnímu dni nezaplatilo 29 členů. Věřím, že všichni v termínu své příspěvky uhradí, abychom
nemuseli v březnovém čísle oznamovat další zrušená členství.
S hlubokou soustrastí jsem bohužel povinen vám oznámit, že řady Olympsportu navždy opustil ve věku 85 let jeho
zakládající člen, Věroslav Mraček z Karlových Varů.
Věrka se věnoval filatelistické mládeži, sám sbíral gymnastiku a historii Sokolstva. Byl pilným návštěvníkem setkání
Olympsportu a jistě jej dobře pamatujete. Spolupodílel se i na vzniku některých sešitů našich knihovniček. Prosím,
věnujte mu tichou vzpomínku, zaslouží si ji!

NOVÝ ADRESÁŘ
členů je připraven k vydání. Čekáme ještě na úhrady nezaplacených příspěvků, aby byl plně aktuální. Dostanete jej
tedy s březnovým číslem OS 1/08. Bude obsahovat úplné informace pro členy, včetně seznamu dosud vydaných
knihovniček, adresář členů včetně mailových adres a oblasti jejich zájmů, seznamu literatury dostupné k zapůjčení
v knihovně OS, pravidel aukce, formulář přihlášky pro nové zájemce o členství a řadu dalších užitečných informací.

JAKÉ VÝSTAVY NÁS OČEKÁVAJÍ V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI?
Je jich poměrně dost, ostatně podívejte se sami:
2008

Červen
Červen
Srpen

Výstava PREMIÉRA Příbram
Mezinárodní výstava Slovolympfila Bratislava
Světová výstava OLYMPEX Peking

2009

???
???
Červen
???
Září-říjen

Mezinárodní výstava Weiden
Mezinárodní výstava IBRA Essen
Výstava PREMIÉRA a regionální výstava Chomutov
Mezinárodní výstava OSTROPA
Mezinárodní výstava Ergensis Schwarenberg

2010

???
???

Regionální výstava Havířov
Mezinárodní výstava BRNO 2010

AUKCE
Nová aukce je součástí zpravodaje. Obsahuje 300 položek a některé jsou opět velmi zajímavé. Termín pro
zaslání Vašich nabídek je 15. únor, na internetových stránkách OS budou v průběhu ledna nejzajímavější
vyobrazeny.

NOVINKOVÁ SLUŽBA
Všem účastníkům novinkové služby byly rozeslány všechny položky s výjimkou poslední CDV s přítiskem Nikol
Vaidišové a strojovým razítkem k zakončení výstavy SPORT-O-NET´07. Tu obdržíte příště.
-jp-

SETKÁNÍ OLYMPSPORTU
V sobotu 20. října 2007 se v Praze v sídle Českého střeleckého svazu v Holešovicích konalo 53. setkání
Olympsportu. Setkání, kterého se zúčastnilo přes dvě desítky členů Olympsportu, mělo tradiční průběh. Od osmé
hodiny probíhala výměnná schůzka. A že bylo co vyměňovat, o tom svědčily pohybující se stohy obálek, které putovaly od jednoho k druhému, z ruky do ruky.
Po desáté hodině si vzal slovo náš předseda, Jaroslav Petrásek, aby informoval přítomné o novinkách
v Olympsportu. Hovořil zejména o tom, že jsme jedním ze spolupořadatelů první mezinárodní internetové filatelistické výstavy s názvem SPORT-O-NET´07. (Více o výstavě v následujícím článku a v příloze Zpravodaje).
Hod diskem žen a lukostřelba to jsou náměty, které se objeví příští rok na známkách České pošty k Hrám
XXIX. olympiády a Paralympijským hrám v Pekingu.
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Z nových přírůstků na poli filatelistické literatury předseda upozornil na novou italskou publikaci k ZOH, Filatelistické motivy 2006 a časopis Filafórum. Olympsport dokončil nový adresář svých členů, který bude připojen jako
speciální příloha k příštímu číslu Zpravodaje. Vzhledem k připravovanému výraznému zdražení poštovních
poplatků již nebylo možné dále ponechat členské příspěvky na stávající úrovni (200 Kč). Navrženo bylo zvýšení
členských poplatků na 250 Kč od roku 2008 a tato výše byla všemi přítomnými bez námitek schválena.
Ani na tomto Setkání nechyběl malý test našich vědomosti z olympijské historie. Drobné ceny pro tři nejlepší
řešitele testu si tentokráte odnesli Radek Jásek, Bedřich Polák a Pavel Hladík.
Na závěr Setkání připomenul Pavel Hladík Hry XIV. olympiády, konané před 60 léty v Londýně. V den setkání
Olympsportu, 20.10.2007, byl na poště v Praze 6 používán k otiskům zásilek výplatní strojek s příležitostným štočkem, na kterém byl připomenut náš nejstarší žijící olympionik František Čapek (více viz Novinky Olympsportu).
Vedle příležitostného otisku výplatního stroje byla k setkání Olympsportu vydána také příležitostná dopisnice. Atmosféru setkání v Praze Vám přibližuje několik fotografií, včetně té, která je na titulní straně dnešního Zpravodaje.

PRVNÍ SOUTĚŽNÍ VIRTUÁLNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA SPORT–O–NET ´07
Z iniciativy správy našeho nejznámějšího filatelistického serveru EXPONET, Svazu českých filatelistů a České
asociace pro sportovní filatelii OLYMPSPORT se uskutečnila v průběhu měsíce listopadu na Exponetu první soutěžní mezinárodní virtuální filatelistická výstava s poněkud zvláštním názvem SPORT–O–NET´07, věnovaná výhradně exponátům se sportovní a olympijskou tématikou.
EXPONET – unikátní on line výstavní místo pro filatelistické a poštovně historické exponáty fyzických i právnických subjektů z celého světa, pořádáné pod záštitou Ministra kultury České republiky. Název vytvořen ze sousloví
EXPOnát nebo EXPOzice a NET (= interNET). Trvalé, průběžně doplňované výstavní místo je k shlédnutí na internetové adrese http://www.exponet.info.cz. Exponet byl založen 2. 7. 2004 vydavatelem Japhily Ing. Břetislavem
Janíkem a známým odborníkem na celiny Ing. Milanem Černíkem. Do 22. 11. 2007 se zde soustředilo 327 on line
exponátů (z toho 19 exponátů filatelistické literatury) z 36 zemí. Zaznamenalo více než 1,300.000 návštěv (hitů),
rozsah internetové prezentace činil 12,5 GB. 25. 7. 2007 bylo založeno Exponet forum jako platforma pro podněty,
nápady, názory a připomínky filatelistů.
Vraťme se ale k naší výstavě SPORT-O-NET´07. Konala se 1. – 30. 11. 2007 na internetové adrese
www.japhila.cz/sportonet/. Tam ji také i dnes naleznete, protože organizátoři výstavy se ji rozhodli prodloužit tak,
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aby všichni zájemci měli
dostatek času k prohlídce.
Celkem bylo vystaveno 27
exponátů
v7
třídách,
z toho 3 v tematické olympijské, 4 v tematické sportovní, 7 ve třídě filatelistické
literatury, 1 v otevřené, 5
jednorámových exponátů, 2
ve třídě mládeže, 2 ve třídě
premiéra a 3 ve třídě mimosoutěžní. Mezinárodní
jury udělila 23 medailí,
z toho 1 velkou zlatou a 3
zlaté, 5 pozlacených, 4
velké stříbrné a 8 stříbrných, 1 postříbřenou a 1
bronzovou medaili; 1 exponát přeřadila jury do třídy
mimosoutěžní. Podívejme
se nyní na ty vítězné exponáty. Nejlepším exponátem
celé výstavy byla ve třídě
literatury publikace Tsironise Michalise (Řecko) Olympijské vydání 1906, který získal 95 bodů, velkou zlatou medaili a věcnou cenu. Na
druhém místě se umístil exponát Tenis - velmi starý sport švédského vystavovatele Gunnara Dahlviga, který byl
oceněn 92 body a zlatou medailí. Jenom o dva body méně a rovněž zlatou medaili za celkově třetí místo jury přidělila na Slovensko za exponát Svět pedálů Vojtovi Jankovičovi. Z českých exponátů byl nejvýše hodnocen jednorámový exponát Marie Justýnové Olympijské hry 1924 v Paříži a Československo, 80 bodů a pozlacená medaile. Mezi mládežníky byla nejlepší Alcala Alyssah z Filipín, 70 bodů a stříbrná medaile za exponát Fotbal. Ve
třídě premiéra, určené pro prvovystavovatele získal za exponát Praha sportovní zlatou medaili Bedřich Polák. Za
prohlídku určitě stojí i exponáty v čestné třídě, Přežít se ctí Poláka Romana Babuta a Doba Vikingů Gunnara
Dahlviga.
Podívejme se nyní na celou záležitost uspořádání této výstavy očima jejich pořadatelů a očima jury. Výstava
měla filatelistům celého světa dát trvalou možnost seznámit se v klidu svého domova se soutěžními filatelistickými
exponáty, dát jim možnost jejich podrobného studia, a nakonec se chtěla i stát prubířským kamenem jedné z nových cest filatelie a podpořit vznik nových kvalitních exponátů. Organizační výbor výstavy si byl vědom celé řady
možných problémů, se kterými se bude potýkat. Otázky doposud při filatelistických výstavách neřešené jsou třeba
tyhle : Jak jurovat filatelistické exponáty ve virtuální
podobě?, nebo Jak předejít
možnému výskytu falz v
exponátech?, či Jak zajistit
jednotnost hodnocení poroty? a mohli bychom pokračovat dále.
Kdo nic nezkusil, také
nic nezkazil, říká jedno
staré lidové pořekadlo. SČF
jmenoval mezinárodní výstavní jury ve složení předseda Walter Muller, tajemník Jaroslav Petrásek a
členové Eliseo Ruben Otero
z Argentiny, Roman Babut z
Varšavy a Peter Osuský z
Bratislavy. Jury byla tedy
složena vesměs z velmi
zkušených
námětových
jurymanů. Ti rozhodovali
každý rovněž v klidu svého
domova a po obodování
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všech exponátů zaslali svá hodnocení tajemníkovi jury. Ten vypočetl aritmetické průměry hodnocení všech exponátů a vrátil je zpět jurymanům. Ti měli poté možnost svá původní hodnocení korigovat a zaslali je zpět tajemníkovi
jury. To se opakovalo ještě jednou, takže tím byla vlastně nahrazena jednotlivá čtení výsledků, obvyklá při běžném
hodnocení jury. Možnost použití falz v jednotlivých exponátech byla eliminována tím, že přihlášeným exponátům
jejich jednotlivé národní svazy potvrdily na zaslané přihlášce korektnost jednotlivých exponátů.
Nezanedbatelným hlediskem byly pochopitelně i náklady na uspořádání této výstavy. Připravovali jsme ji pod
heslem "Virtuálně a zdarma!". Tak také výstava proběhla. Veškerá propagace, zasílání přihlášek i exponátů i rozesílání palmáre a výstavních diplomů bylo skutečně zdarma a prostřednictvím počítačové techniky. Zdarma organizátoři zajistili i skenování exponátů těm vystavovatelům, kteří tuto možnost sami neměli. Tři ceny pro nejlepší
exponáty věnoval Český olympijský výbor, čtvrtou cenu věnoval Olympsport. Veškeré náklady na uspořádání této
výstavy byly tedy nulové. Organizační výbor děkuje tímto zejména všem vystavovatelům, Exponetu, jmenovitě
pánům Břetislavu Janíkovi a Milanu Černíkovi a členům jury i ostatním členům výboru, všichni totiž pracovali bez
nároků za honorář. Za věnování věcných cen patří dík i Českému olympijskému výboru. K výstavě organizační
výbor zajistil vydání dvou přítisků na celinových dopisnicích a výplatního otisku Postalia k zahájení výstavy a znehodnocovacího strojového razítka Postalia k jejímu zakončení. Obě razítka byla používána v Praze Dejvicích na
poště Praha 6 v Kafkově ulici. Řadu z vystavených exponátů zřejmě uvidíme na světové výstavě OLYMPEX v
Pekingu v době konání olympijských her od 8.8. do 18.8.2008.
-jp- a -wm-

OLYMPIJSKÉ VYDÁNÍ 1906
Stává se to asi zřídka (já vlastně takový
případ vůbec neznám), aby velkou cenu filatelistické výstavy získala kniha. Jistě, jsme zvyklí
na filatelistické výstavě na třídu literatury, ale
přece jenom ji máme zařazenou jako disciplinu
více méně okrajovou. Jsem rád, že tentokrát
mohu tenhle zakořeněný uzus porušit a odkázat
vás k závěrům poněkud jiným.
Velkou cenu a diplom na velkou zlatou
medaili výstavy SPORT-O-NET'07 dostala právě
ve třídě filatelistické literatury publikace
známého řeckého sběratele Michalise Tsironise
Olympijské vydání 1906. Podívejte se na ni
spolu se mnou nyní poněkud podrobněji.
Vlastní curriculum vitae Michalise Tsironise je značně rozsáhlé, budeme se proto zabývat jenom filatelií. Známý athenský inženýr architekt se filatelií zabývá již déle než 65 let. V
současné době předseda Řecké filatelistické federace je nejen filatelistickým funkcionářem, ale také jurymanem a
vystavovatelem.
Seznámit se s ním jsme měli možnost nejen na mnoha výstavách v zahraničí ale i na několika výstavách PRAGA.
Za všechno mluví i to, že na výstavě BRNO 2005 působil jako předseda komise expertů.
Centrem Michalisova sběratelského zájmu jsou obě řecká olympijská vydání 1896 a 1906, velké a malé
Hermovy hlavy, řecká pošta v Asii, Zeppelinove lety a poštovní historie antické Olympie.
Samotná publikace má velikost o
něco větší než klasický formát A4 a víc než
350 stran na krásném křídovém papíru. V
úvodní části nás autor seznámí se začátky
moderního olympismu v jeho prvním desetiletí a zdůvodňuje, proč se hry v roce 1906
uskutečnily znovu v Athénách. Další část je
věnována místu, kde to všechno začalo,
tedy antické Olympii. Pokračujeme kapitolou
z řecké mythologie ve vztahu k olympijským
hrám, zpravodajstvím ze antických olympijských her a poznámkami k jejich číslování a
výzkumu. Vše je doplněno množstvím
reprodukcí poštovních známek, pohlednic,
dobových fotografií a dalších dokumentů.
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V dalších částech se dostanou do našeho zorného pole již vlastní hry 1906. První popis jednání o volbě
autora návrhů známek a jména Svoronos, Gillieron a Mouchon. Ano a právě posledně jmenovaný, Louis-Eugene
Mouchon byl pověřen vypracováním všech čtrnácti návrhů druhého olympijského vydání. Tisk provedla anglická
tiskárna Perkins, Bacon & Co. Tato hlavní část publikace seznámí čtenáře krok za krokem s návrhem a postupem
výroby všech jednotlivých hodnot série, vyobrazeny jsou jednotlivé původní návrhy, zkusmé tisky, reprodukovány
jsou i celé tiskové archy prakticky všech hodnot. Samozřejmě není zapomenuto ani na popis a vyobrazení, odchylek a chybotisků a další předměty filatelistického zájmu. Podrobný popis je věnován použitým barvám, způsobu
tisku, papíru, druhům zoubkování a průsvitek. Zvláštní pozornost je věnovaná podrobnému popisu náplně jednotlivých známek. Zobrazeny jsou některé sportovní discipliny antických olympiád a také postavy staré řecké mythologie.
Pošta v Athénách používala v době konání her ruční denní razítka, značená číslicemi 1 až 9, při čemž
každé razítko bylo určené k některému typu poštovních služeb. Je tedy pochopitelné, že denní razítka s některými
číslicemi jsou daleko vzácnější než ta, používaná relativně často. Seznámíte se i s ručními příležitostnými razítky,
která byla v době her používaná celkem na třech místech. Na Olympijském stadionu, v Zappeionu a na Acropolis.
Vše je bohatě dokumentováno spoustou celistvostí, pohlednic, celin, dopisů, doložené jsou zásilky přepravené
doporučeně a spěšně (expres), zásilky s olympijskými vignetami a s různými druhy doplňkových poštovních razítek
a nálepek, prostě oko filatelisty žasne a jeho srdce se raduje.
Před závěrem celé publikace není zapomenuto ani na skutečnost, že později byly některé hodnoty této
série opatřeny různými přetisky a používány jak známky služební, doplatní a měly i funkci kolků.
Na samém konci knihy najdete souhrnné výsledky olympijských her roku 1906, doprovázené řadou reprodukcí pohlednic a dobových fotografií i dalších sběratelských dokumentů (legitimace, vstupenky, programy apod.).
Jedná se skutečně o životní dílo Michaelise Tsironise jak ostatně uvádí sám v úvodu celé práce. Nezbývá mi, než z
celého srdce blahopřát!
-jp-

NOVINKY OLYMPSPORTU
V přehledu dopisnic s přítiskem z
dílny Olympsportu se musíme vrátit
na začátek druhého pololetí 2007.
V minulém čísle Zpravodaje byla
publikována nová razítka.
Olympsport ke každému razítku
připravil také příležitostnou dopisnici. V minulém čísle Zpravodaje
tyto dopisnice nebyly prezentovány,
reprodukce dopisnic s přítiskem připojujeme až nyní.

OS

CDV

11/07
12/07
13/07
14/07
15/07
16/07
17/07
18/07
19/07

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
6,50
7,50
7,50
7,50

typ
razítka
SR
OVS
PR
PR
SR
OVS
SR
OVS
SR

námět

pošta

dne

Baďurová, MS v lehké atletice
CZECH OPEN, festival šachu, bridže a her
Šebrle, Špotáková, lehkoatletičtí mistři světa
100 let šachových turnajů v Českých zemích
20 let České olympijské akademie
Čapek - Londýn 1948, kanoistika
ME juniorů v šermu Praha
Mirka Knapková / zahájení SPORT-O-NET
Micole Vaidišová / ukončení SPORT-O-NET

Praha 6
Pardubice 2
Praha 1
K.Vary 1
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6

20.9.
23.7.
10.9.
7.9.
13.10.
20.10.
30.10.
1.11.
30.11.
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100 let od prvního mezinárodního šachového turnaje v českých zemích
CZECH COAL CARLSBAD CHESS TOURNAMENT 2007
Od pátku 7. 9. do soboty 15. 9. 2007 pořádalo občanské sdružení Pražská šachová společnost v Karlových
Varech v hotelu Carlsbad Plaza turnaj osmi velmistrů v klasickém šachu. Jeho hlavním sponzorem byla společnost
Czech Coal. Šachy a lázně žily před sto lety ve vzájemné symbióze. Tímto turnajem bylo navázáno na tuto slavnou
tradici. Karlovy Vary jsou v šachovém světě známy čtyřmi významnými turnaji, konanými v letech 1907, 1911, 1923
a 1929.
Czech Coal Carlsbad Chess Tournament 2007 byl oslavou a připomínkou jubilea 100 let od konání prvního
mezinárodního šachového turnaje v českých zemích, který byl hrán v srpnu a září 1907 právě v Karlových Varech.
Složení osmi velmistrů
respektovalo tato pravidla:
3 hráči současné světové
špičky (rating cca 2700,
GM Alexej Širov, GM
Ruslan Ponomarjov a GM
Vladimir Akopjan), 2 šachové legendy (GM Viktor
Korčnoj
a GM
Jan
Timman), nejlepší hráč
ČR (GM David Navara),
nejlepší hráč SR (GM
Sergej
Movsesjan)
a
nejlepší český junior (GM
Viktor Láznička). Jako
zvláštní host turnaje byl
pozván nejstarší žijící
velmistr, devadesátišestiletý Andre Lilienthal,
který hrával již s druhým
mistrem světa Emanuelem Laskerem… Mezi
pozvanými hosty dále byli
např. Kirsan
Iljumžinov
(prezident
mezinárodní šachové federace FIDE a prezident Kalmycké republiky Ruské federace), Bessel Kok (předseda
správní rady Global Chess, bývalý předseda velmistrovské asociace GMA a šéf Českého Telecomu), Jeoffrey Borg
(generální ředitel Global Chess a viceprezident FIDE) a GM Lajoš Portisch (jeden z nejlepších světových šachistů
sedmdesátých let minulého století). Partie živě komentoval legendární český velmistr Vlastimil Hort (nejlepší
československý šachista druhé poloviny 20. století), spolukomentátorem byl mezinárodní mistr a trenér české
reprezentace Michal Konopka.
Pohled na konečnou tabulku turnaje s výsledky je trochu překvapivý. Vítězem jednoho k nejkvalitněji obsazených šachových turnajů na našem území se stal Sergej Movsesjan, reprezentující Slovensko. Až za ním skončili
favorité Ruslan Ponomarjov (Ukrajina) a Vladimir Akopjan (Arménie). Na čtvrtém místě skončila česká jednička
David Navara a až pátý Alexej Širov, reprezentující Španělsko, hráč s nejvyšším hodnocením ELO 2735,
Česká pošta připomněla tento mimořádný turnaj a výročí používáním příležitostného ručního razítka na poště
Karlovy Vary 1 ve dnech konání šachového turnaje (7.-15.9.2007) a Olympsport připojil dopisnici s přítiskem.

Tabulka turnaje:
SERGEJ MOVSESJAN
VIKTOR KORČNOJ
RUSLAN PONOMARIOV
ALEXEJ ŠIROV
VIKTOR LÁZNIČKA
DAVID NAVARA
JAN TIMMAN
VLADIMIR AKOPJAN

SVK
SUI
UKR
ESP
CZE
CZE
NED
ARM

2667
2610
2706
2735
2594
2656
2560
2708

0
½
½
½
0
½
½

1
1
1
½
1
½
½

½
0
½
0
½
½
½

½
0
½
1
½
1
0
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½
½
1
0
½
½
1

1
0
½
½
½
0
½

½
½
½
0
½
1
1

½
½
½
1
0
½
0
-

4.5
1.5
4.5
3.5
3.0
4.0
3.0
4.0

1.
8.
2.
5.
6.
4.
7.
3.

FRANTIŠEK ČAPEK, LONDÝN 1948, ZLATO C1 10 KM / SETKÁNÍ OLYMPSPORTU
V den setkání Olympsportu, 20.10.2007, byl na poště v Praze 6 používán k otiskům zásilek výplatní strojek s
příležitostným štočkem, na kterém byl připomenut náš nejstarší žijící olympionik František Čapek. Vedle příležitostného otisku výplatního stroje byla k setkání Olympsportu vydána také příležitostná dopisnice.
František Čapek se
narodil 24. října 1914. Je
bývalý
československý
reprezentant v rychlostní
kanoistice. Se sportem
začínal v Sokole. V patnácti letech se krátce
věnoval střelectví, ale
kamarádi ho přivedli k
zápasu. Jeho zápasnickou
kariéru
ukončila
zlomenina nohy. V KVS
Praha se začal věnovat
kanoistice, později přešel
do armádního střediska
Dukla Praha.
Prvním velkým úspěchem jeho závodnické
kariéry a zároveň také
největším byl zisk zlaté
olympijské medaile ze
závodu na 10 km z her v
Londýně. Na mistrovství
světa v roce 1950 v Kodani skončil na kilometrové trati na 4. místě a na mistrovství světa roku 1954 ve francouzském Mâconu získal
stříbrnou medaili na trati 10 km. Na této trati získal i sedm titulů mistra Československa. Po ukončení aktivní kariéry působil v Dukle Praha jako trenér.

MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ V ŠERMU PRAHA
Šerm u nás není příliš rozšířeným sportem. Proto dovolte pár informací o členské základně Českého šermířského svazu. V současné době sdružuje 37 šermířských oddílů a má v evidenci téměř 1.200 členů. Z toho jsou v
Čechách 22 oddíly (jen v Praze 12 oddílů) a na Moravě je 15 oddílů. Více než polovinu členské základny tvoří
mladí šermíři do 20 let.
Největšími oddíly jsou
USK Praha (120 členů),
Lokomotiva Karlovy Vary
(89 členů) a SC Praha
(75 členů). Tyto jmenované oddíly spolu s
oddíly Šerm Ostrava,
Dukla Olomouc, Slovácká Slávia Uherské
Hradiště a Sokol Brno I.
jsou nejlepšími i ve výchově šermířů pro reprezentaci ČR
Právě skutečnost, že
více než polovinu členské základny tvoří mladí
šermíři do 20 let, byla
zřejmě důvodem proč
Český šermířský svaz
usiloval o uspořádání ME
juniorů. To se uskutečnilo ve dnech 30.10. –
4.11.2007 v Praze.
Nejúspěšnějšími ze-
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měmi podle zisku medailí se staly tradiční šermířské velmoci Itálie, Rusko, Ukrajina, Maďarsko a Francie. Z našich
mladých šermířů se nikdo výrazněji neprosadil. Za zmínku snad stojí 17. místo Richarda Pokorného v kordu (ze
107 startujících) a 14. místo českých kordistů mezi 23 startujícími družstvy. K nezaplacení jsou však zkušenosti,
které mladí šermíři startem na ME získali.
Olympsport tuto sportovní událost připomněl příležitostným strojovým razítkem, které bylo používáno na poště
Praha 6 v den zahájení ME, 30.10.2007. Vedle razítka byla vydána také dopisnice s přítiskem.
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