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TTuurreecckkáá ppooššttoovvnníí sspprráávvaa

z
nám zatím neznámých důvodů
vydává novou poštovní známku ve
výplatní
hodnotě
2,20
k
s
vyobrazenou jednou z nejlepších
slovenských tenistek, Dominikou
Cibulkovou. Zatím nevíme ani, jde li
o jednu samostatnou známku, či o
část serie. Náš kontakt s tureckou
poštovní správou se podařilo uzavřít,
první zásilku sportovních známek
pro ty, kteří si je objednali mám již delší dobu
doma s výjimkou aršíku k londýnské olympiádě. Bohužel se první
náklad obratem rozprodal, takže se dotiskuje
a na ten dotisk čekáme. Chcete li zkusit své štěstí a objednat i Cibulkovou můžete to u mne zkusit, slovenští zájemci se obrátí na Palo
Ondrášku a uvidíme, co z toho vzejde.

Č
Čeesskkáá ppooššttoovvnníí sspprráávvaa tak trochu mimo emisní plán zařadila do programu CDV k 50.výročí finále fotbalového MS v Brasilii
1962 včetně PR1. Ostatně můžete si je na připojených reprodukcích prohlédnout, považuji je za docela úspěšné.. Pokud by si někdo dal práci a
odečetl 62 od stovky a k tomu přičetl 13, vyjde mu 51 a dojde k závěru, že to vydání má roční zpoždění. Došlo k němu na základě žádosti
brasilské strany, která zřejmě také něco na dané téma připravuje a došlo se tedy ke společnému námětu s tématikou oběma zemím blízkou,
protože na Pelého a Masopusta vzpomíná každý jistě rád. A to mohu ještě připomenout, že Slovensko vydalo nedávno Jáno Popluhára, který
byl také u toho.

VÍTE, KDE JE BO?

Jedná se o asi 10000 město asi 100 km na jihovýchod od Osla. Zajímavé je pro nás tím, že se tam koná
26.- 28.7. letošní veletrh olympijských známek, odznaků a memorabilií. Zřejmě tam dojde i k založení nové organizace za nedávno
zrušené FIPO. Neměli bychom tam tedy chybět. Problém je doprava. Letecky asi 6000.- Kč, autobusem asi 4000.- auto při 4 lidech cca
2000.- na osobu. Zájemci o tuto legraci se hlásí u mne, uvidíme, co se dá dohromady. Hlavním pořadatelem je můj velmi dobrý známý
pan Kleppen (zimní sporty a lyžování), který českým účastníkům slibuje zdarma pronájem stolů. Akce se tam již dvakrát konala a
hodnocení bylo vždy kladné.

A ZNOVU VIII.OLYMPIJSKÝ KONGRES V PRAZE

Za svých potulek filatelistickým světem jsem potkal řadu
takových, před jejichž vědomostmi mi nezbývá než smeknout. Kdybych měl vybrat pět nejznamenitějších, určitě by mezi nimi nechyběl Mr.MB,
prakticky po celou dobu existence FIPO byl koordinátorem MOV pro olympijskou filatelii a pravou rukou J.A.Samaranche. Ano, hádáte správně,
jedná se o Dr.Manfreda Bergmana. S tímto „guru“ světové, ale hlavě olympijské filatelie, jsem se dostal do přátelské výměny názorů ve dvou
otázkách. Problém první – datum vydání serie pěti známých celinových přítiskových dopisnic, vydaných ke kongresu. Vezmete-li k ruce posední
vydání katalogu našich celin nebo 3.díl Monografie,. je zde jako termín vydání uveden souhlasně 11.květen 1925. Jenže Manfred má dopisnici,
odeslanou 17.5.25. známým pražským filatelistou-celinářem JUDr Karlem Rixem, adresovanou na jakéhosi holandského filatelistu, ve kterém se
německy píše „Zasílám Vám novou čs.celinu, která právě dnes vyšla“. Kdyby toto tvrzení bylo správné, byl by dnem vydání nikoliv 11. ale
17.květen. S přítelem Divišem jsme dali dohromady více než 450 ks těchto použitých dopisnic, zkontrolovali data jejich použití a divme se, ani
jedna nebyla razítkovaná v intervalu mezi 11. a 16.květnem. Manfred vcelku oprávněně tvrdí, že je přesvědčen o datu vydání 17.5. a pouze
nález některé z těchto dopisnic, orazítkované mezi 11. a 16.květnem jej může přesvědčit o opaku. Jenže my jsme v našem hledání nenašli
nejen žádnou dopisnici s datem použití 11. až 16.května, ale ani žádnou s datem 17. až 23.května. Nám nejstarší známé použití této dopisnice
je ze dne 24.5.1925. Obracím se tedy na vás na všechny čsl.filatelisty, kteří máte aspoň jednu tuto celinu doma k dispozici, zkontrolujte datum
jejího podání poště. Ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o období 11. až 23.květen 1925. Poštovné a náklady na xerox, či sken samozřejmě
platím.
Problém druhý se týká zimních olympijských her. U nás v Česku se běžně tvrdí, že na VIII.Olympijském kongresu dal Josef Roessler-Ořovský
návrh, aby se Týden zimních sportů, uskutečněný v Chamonix v roce 1924 jako součást Her VIII.olympiády v Paříži dodatečně přejmenoval na
I.Zimní olympijské hry. Manfred s tímto tvrzením příliš nesouhlasí a je spíše toho názoru, že Ořovský žádný takový návrh nepodal. Celá
záležitost je poměrně složitá a o tomto problému se jednalo již na VII.Olympijském kongresu v Lausanne v červnu 1921, o problému se zmiňova
ve svých Olympijských pamětech Pierre de Coubertin a poslední slovo zřejmě mělo zasedání lyžařského kongresu FIS ve finském Lahti v únoru
1926.To hlavní však zřejmě bylo řečeno na Pražském kongresu, jak vyplývá z Oficiálního reportu z Kongresu 1925 v Praze, kde se v I.dílu, na
straně 184 praví :“MOV zavádí zvláštní cyklus olympijských zimních her, které budou pořádány ve stejném roce jako letní olympijské hry. Budou
označovány jako I., II., III. zimní hry atd. a budou podřízeny všem pravidlům olympijského protokolu. Ceny, medaile a diplomy musí být rozdílné
od cen, medailí a diplomů, rozdělovaných na letních olympijských hrách. Výraz olympiáda se nevztahuje na zimní hry“.
V prezenční listině z jednání kongresu na jeho 3.schůzi v sobotu dne 31.5. v 15.00 hodin je J.Roessler-Ořovský uveden, přímá zmínka o tom,
že návrh podal, zde však není. Byl nebo nebyl tedy Ořovský iniciátorem onoho jednání?
Jaroslav Petrásek
Dovoluji se připojit pokornou žádostí, zapátrejte prosím ve svých pokladech, zda se tam nekrčí nějaký zajímavý poštovně prošlý doklad k
„Dělnickým olympiádám“, a to nejen k našim v letech 1921, 1927 a 1934. Pokouším se na pokyn Jaroslava sestavit knihovničku, takže i každý
podnět (foto, pohled, tisková zpráva apod.) je vhodný. Pište na mail „divis.vaclav@centrum.cz“, domluvíme způsob předání kopií dokladů.
Diviš Václav - webmaster .

