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Zpravodaj sekce Olympijské a sportovní filate-

lie při Komisi námětové filatelie

Ročník XII.

SŮF

3/ 40/1979

Vážení a milí čtenáři !

Letos již potřetí se k Vám dostávé nášř zpravodaj a posfláme Vám jej

dnes s jakousi radostnějčí a slavnostnější náladou, Jednak proto, že jej

dostanete v předvánoční době a vánoční svátky jsou pro každého z nás do-

bou radosti, klidu, pohody, mfru a přátelství, Jednak pak proto, že je to
jakési "jubilejní" č ty K1 4té číslo, které Vám za dvanáct let co

Vás zpravočaj navštěvuje, můžeme dnes poslat, Zanyslíme-li se nad tfuto
číslem trochu nazpět, naplňuje nás to jakousi hedostí a uspokojením, že

ta práce zachycená ve čtyřiceti čídech zpravodaje, nebyla nadarmo, Že od-

kaz, který nám zde zanechal zakladatel naší sekce a zpravodaje žije dál,
a že ta "pochodeň", kterou zažehl - hoří dál a stále jasněji.

Potěšil nás také dopis od vedoucího námětových sekcf KNF SČF prof..

Angera, který miro jiné píše:

V r.1976 již 10. výročí od založení sekce a letos vykročení do čtvrté desítky čísel zpravodajů - to je radostná a úspěčná bilance námětové

sekce olympijské a sportovní filatelie SČF, jakou se nemůže pochlubit 1 o.

která jiná sekce, Když k tomu připočteme další akce - 5 čísel knihovničky, 3 čísla reedicí, přípravu Celostétní 0borové výstavy OLYMPSPORT 1980, nezbývá nic jiného, nežli po-

přát z celého srdce vedoucímu a jeho kolektivu obětavých

spolupracovníků, aby přečkali i v nastávajícím olympijském

a spartakiádním roce všechny nástrahy, které jim
filatelie přinese a spolu s nadšeným elánem
sportovců celého světa se dále úspěšně po-

dfleli na rozkvětu a reprezentaci naší
námětové filatelie, Toto přání sdílejí
všichni členové vedení komise námětové
filatelie SŮF a přejí sekci, aby svojí

činností jako dosud kráčela v čele a

ps kláden ostatním našim námětovým sekcím.

Vedení sekce Olympsport se připojuje k těmto slovům a děkuje touto cestou
všem svým spolupracovníkům a přispěvovatelům, kteří na stránky zpravodaje

nalezli cestu a pomohli tak spoluutvářet jeho podobu na více jak tisfcovce
stran, Věříme, že i nadále mu zachovají svojí přízeň a s nimi 1 řada dalších,
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organizační zprávy z vedení sekce a zpravodaje :
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180. He r ine k

Přemysl, Leninova 626, 687 71 Bojkovice
- sbíré LH všeobecně, exponát vybudovaný nemá, vystavoval

181. Ma z a 1

pouze na prop.výstavce v KF Bojkovice. Přijat

na zkušební dobu 1 rok

Vladimír, 588 56

182. Ko be r a

Telč

IV/340

- je začátečník, sbírá

ZOH a OE celý svět všeobecně,

exponát se snaží budovat, přijat na zkušební dobu
1 rok

Pavel, Malovarská 537, 27% 24

Velvary

KMF

- sbfrá OH všeobecně, je v tomto oboru začátečník, ji-

nak již zkušený vystavovatel jiných temat, exponát

183. Ba l a ž (k

buduje

Pavol, SNP č.25, č.dv.26, 920 01 Hlohovec
- sbírá MS a WE na známkách a dokladech soc.států a
ČSSR, déle spartakiády soc.stétů a ČSSR, dosud nevy=

stavoval, ale exponát dokončuje, přijat na zkušební

,
dobu 1 rok
184. Os us ký Martin Ing., Chmelnického 4/4 Chrenová, 949 01. Nitra
- sbírá ZŮH, OZ a 45 v kopané a hozeji, dosud nevysta185. Kri vo X f k

voval, exponát buduje,
Ivan

přijat na zkušební dobu 1 rok

Ing., Ďumbierská 8.7,

949 01

Nitra

- sbírá OH všeobecně, buduje exponát:0H ako jeden z

prostriedkov mieroveho spolunaží nia národov, Přijat zkušebně na 1 rok

Všechny nové členy v našem kolektivu vítáme a těšíme se s niri na další

spolupráci. Věříme, že se s jejich výsledky a poznatky shledéme i na strá-

nkách našeho zpravodaje a s jejich exponéty na mnoha výstavách.

= žádáme včechny naše členy aby při vyplňování vplatních lfstků k vypořádání příspěvků sekci na zpravodaj uváděli. č i te ln ě své jméno /nikoliv autogram!!/, aby dočlé úkrady mohly být spolehlivě identifikovány.

Zejména k tomu dochází je-li nevhodně ustřižena příslušná část vplatního

lístku a zmizí tak odkaz na členské číslo!!!

- víte že byl jmenován organizační výbor Národní výstavy nánětové filate-

lie, která se bude konat v Praze ve dnech 29.10. - 2.11.1980 ?
Členové
naží sekce mají možnost získat kvalifikaci na tuto výstavu právě na Ce-

Z

lostátní oborcvé výstavě OLYiPSPORT 1980!!
výstav:
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« ve dnech 7.-16.9.79 se konala ve Strakonicích mezistátní výstopošt.zn,

ČSSR - RSR, které jser se zúčastnil jako člen jury. Byly zde vystaveny

v námětové třídě 2 exponáty s naší tematikou, Prvý byl našeho člena č.

78 - Jirky Pazdery z Vodňan "Sport“, který obdržel ohodnocení malou po-

stříbřenou medailf, Je to ocenění vysoké 1 přes to, že se v exponétu 0-

bjevují stéle stejné chyby - příliš mnoho textů /výsledky!/, míchání ra-

žených a čistých známek na jednom listě a v několika případech nefilate-

listický materiál, Je to škoda, exponát má dobrý zéklad a tyto chyby mu

ubírají na lepčím ocenění, Druhým exponátem byl rumunský sběratele Adalberta Vallo "Olympijské události let 1896 - 1916 ve filatelii“ a obdržel

pozlacenou medailí. Velmi vysoké, ale naprosto zasloužené ocenění, Na 80

listech ukázal průřez 40 let olympijského hnutf s mnoha skvělými materiály, z níchž nejlepší byl dopis se serif Řecka 1896 s razítkem dne vydání.

Postupně ukazoval další materiály k jednotlivým OH až po r.1936, kde končil oběma aršíky na R-dopise s olympijskými razftky, Škoda jen, že byl
zpracovén převážně motivově,

jen někde byl pokus o

tematické zpracování,

Exponátu by to velice prospělo a jistě by doséhl řadu ocenění na velkých
výstavách.
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= ve dnech 20.-27.10.79 se konala v Aši oblastní výstava pošt.znémek a

zprávu z nf nám poslal člen č.80 Jaroslav Pěnkava, za což mu velmi děkujeme, Výstava měla rozsah 31 exp.dospělých a 22 KMF. Ve třídě námětové byl vystaven z našeho tametu jen jeden exponát a to s.Pěnkavy "Letní

OH“ a byl oceněn malou postříbřenou medailí - upřímně blahopřejeme, Ocenění je o stupfnek vyšší, nežli v r.1976, Autor sám píše: Exponát jsem
"vylepšil" po plodné rozmluvě s Vámi v Aší v r.1976 +++ « Na tomto pří-

padě jasně vidíme, že "to jde", jen je třeba dobře míněné rady poslechnout a snažit se opravit a upravit to, co je v našich silách a zbytečně

pak exponátu ubírá na hodnocení, Nedostatek určitého materiálu neodstraníme, ale je v naších silách přizpůsobit exponát požadovaným

kriterifm

pro soutěž na ně kladeným, Že to lze, dokazuje exponát s.Pěnkavy.

- Poohliadnutíe za

Laugarfciom

73

V dňoch 20.-28.októbra 1979 sa uskutočnila v Trenčíne Národná výstava

poštových známok "Laugarfício 79". Zo 148 exponátov zastupovalo námetovů

Srieku 16 exponátov, Sekcia Olympsportu bola zastúpena štyrmi svojmi
lenmi,

Najvyššfeho hodnotenia - velkej

berta Feinera z Levfc /člen č.21/
čportovej

postriebrenej - sa dostalo exponátu Nor-

"Úspechy sovietského športu - cesta k

sláve", Exp. Jána Krajmera z Trenčína /člen č.50/ "Beh - král

atleticzých disciplín“ vyšiel z premiéry s malou postriebrenou, František

Dopoler z Piešťan /člen Š.118/ sa predstavil s exp. "Olympijské hry" -

vyniesol mu velkí bronzovů. kalí bronzovů dostal Jozef Wohland z Prievidze /člen č.128/ za exponát "Telovýchova a *port v socialistickom Česko-

slovonsku", Odd,mládeže zastupoval Igor Šebesta /syn člena č.134/ a za e-

xponát "Olympijské hry" prebral malú striebornů,
Tyto inforzace nám poslal člen Ján Krajmer a velmi děkujeme, Přáli bychom
si, Aby takto vypadaly zprávy ze všech výstav, které se u Vás, v okolí,
konají a nebo které navštívíte, My všem vystavovatelým upřimně blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci naší sekce na Ná-

rodní výstav
O tom, kde potřebují exponáty vylepěit a předělat se jissvědčili sami a všříme, že poxud se s nimi setkáme za půl roku na

výstavě OS 80, že jejich ohodnocení bude ještě vyšší - kvalifikaci
získali všechnyl
VÍP
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Ná* člen č,135 - lilan Černík, Šafaříkova 859, 289 22

zaslal zajízavý návrh:

Lysá nad Laber nám

Doporučují vytvořit seznam poštovních tarifů dopisnic, dovisů, popř,tísko-

pisů áo ČSSR z různých zemí světa, Jedná se o to, že někdy

potřebujeme z

některé zeně opatřit si příležitostné nebo jiné razítko, Chceme si k tomu
připravit vhodnou frankaturu abychom si jí mohli na dotyčný poštovní úřad
zaslat se žádostí o potřebné razítko a nevíme jax vysokou franzaturu po-

třebujeme, Zjistování a opatřování frankatury na poslední chvíli je pak věc

velni

náročná

a málokdy se to povede včas.

Navrnuji proto vytvořit takový seznan a jsem ochoten se tohoto úkolu ujmout

za předpokladu, Že mě všichni naší členové sdělí podobné údaje o kterých ví

a mají je od svých partnerů

potvrzené a vyzkoušené, Za čas bych dal tento

seznar x dispozici pro otištění v našem zpravodaji tak, aby mohl sloužit
v případě potřeby včem členým naší sekce!
Velice zajímavý a užitečný nápad, Doporučujeme a žádéme vřechny naše členy,
aby jakékoliv údaje v tomto směru s.Černíkoví poskytli - děkujeme!
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ZNĚNA

ADRESY:
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člen č.30 - Václav Hnyk, ul.B.Němcové 20, 466 04 Jablonec nad Nisou
člen č.50 - Ján Krajmer, Juh 2700/25, 91i 01 Trenčín

©)

CELOSTÁTNÍ OBOROVÁ VÝSTAVA

POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
OLYMPSPORT 1980

ČESKÉ BUDEJOVICE

V posledním čísle našeho zpravodaje jsme

Vás informovali o posledních novinkách okolo

připravované výstavy OLYMPSPORT 1980, Dnes byChoóm krátce chtěli přinést několik novinek,

zvláště pro vystavovatele z naší sekce,

= vlevo přinášíme vyobrazení záhlaví dopisů a

obálek se schváleným emblemem výstavy, které

používá organizační výbor výstavy pro svojí korespondencí,

- ve 23.čísle svazového časopisu Filatelie jste si jistě přečetli článeček
o výstavě a dozvěděli se v něm zase několik novinek, Abychom Vás ale tím
nedezorientovali, prosíme všechny ty naše členy, kteří začátkem letošního

roku zaslali na adresu ved.sekce po výzvě ve zpravodaji předběžnou

přihlášku

svého exponátu, aby již další jinou neposflali

do Ú.Budějovic na adresu s, Jana Irala. Předb přihláška, kterou jste pos-

lali vedoucímu postačí a jako taková je i nadále považována,

= ihned po uzávěrce předběžných přihlášek obdržíte všichni dvojmo tiskopisy

definitivních

přihlášek / v průběhu 2.týdne 1980:/

které vyplněné zašlete obratem organizačnímu výboru.
- de f init ivníf přihlášky budou uzavřeny do 25.2.1980 a vystavovatelé obdrží vyrozumnění, zda byl jejich exponát přijat spolu s dalšími

pokyny.

- výstava bude zahájena vernisáží dne 24.května 1980 v 10.00 hod.
- veřejnosti bude přístupna takto: pondělí - pátek od 10 do 18 hod.

Sobota a neděle od 9 do 17 hod.

- závěrečné hodnocení výstavy a předání získaných cen bude uskutečněno
1.června 1980 v 10.00 hod
- výstava bude uzavřena l.června 1980 ve 12.00 hod

- po uzavření výstavy mají možnost přítomní vystavovatelé si exponát po
demontáží osobně převzít

- vzhledem k onemocnění dosavadního předsedy org.výboru s.J.Kaliny byl tento z funkce odvolán a pověřen funkcí mfstopředsedy a dosavadní místopř.
s.Karel Kutil převzal jeho funkci,

O dalších podrobnostech budeme informovat zase v příštím čísle našeho zpravodaje. Pře

ě
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člen č.182 - Pavel Kobera, Malovarská 517, 27% 24

Velvary

koupí celiny a

dopisnice prošlé poštou s příležitostnými razítky, příležit,

člen č.133

razítka, strojová razítka a FDC ke Hrám xxII.olympiády 1980
Franta Prokeš, Fráni Šrámka 19, 150 00 Praha 5 hledá koupí

nebo výměnou: zimní sporty, míčové hry, závod míru, skandínáv-

ské aerogramy a lodní pošty. Nabízí: šachy, esperanto, skauty,

závod míru, skandinávské aerogramy a lodní pošty
člen č.120

Ing.Pavel Charvát, Jurečkova 6, 701 00 Ostrava prodá:

výstavní exponát na téma "Mezinárodní bruslařská unie ISU" na

albových listech Pofis v Hawidkách, Ke sbírce přísluší doplňující serie známek zimních sportů, dále dokumentace všech výsledků v Historii bruslení, literatura a nové albové listy s

přítiskem ISU, Exp. byl ohodnocen malou postř.med. Ostrava 76
a dále vystaven ke Dni tisku, rozhlasu a televize v Ostravě a

při slavn.zasedání krasobruslařského svazu v Praze,

člen č. 39
62)

Celková

cena cca Kčs 6000,-

Jaroslav Justýn, Sov,armády 6%, 399 01 Milevsko

hledá veškeré

frankatury / známkové celistvosti, otisky výplatních strojů,

vyplaceno v hotovosti atd/ z

měnové

reformy 193

Výměna možná za různé olympijsko-sportovní materiály,

Naposledy jsme Vás informovali v této rubrice o materiálech k XIII,
doby jsme opět získali několik zajímavých přírůstků k dokumentaci a tak
bychom Vás s ními chtěli seznámit, Ke dní uzávěrky tohoto čísla to bude již
za necelé tří měsíce, kdy závěrečným ceremoniálem /den před tím již 6 zápaSy v ledním hokeji/ začnou slavnostně olympijské soutěže, Konkretně od 12,
do 24.2.1980 - podrobný program soutěží přinášíme na jiné straně,
Na str.19 v č.36 zpravodaje jsme přínesli nepříliš zdařilou reprodukcí
dopisnice s obrázkem nfsta konání ZOH a popisem jednotlivých míst soutěží,
Dnes tuto doplňujeme níže reprodukovanou mapkou, kde přehledně poznáte co
se kde bude konat, Tyto mapky jsou neocenitelnou pomůckou pro orientací a
správné zařazení jednotlivých dokladů a navazují na uveřejněný program soutěží - proto je uveřejňujeme, abyste siudělali vhodnou představu, Jsou na
20H 1980 v Lake Placid v našem zpravodají Sos ls na str.19 - 22. Od té

ni vyznačena i jednotlivá místa parkovišť, kde na přístupových cestách musf návštěvníci zanechat své dopravní prostředky a budou dále dopravování

jen a výhradně vozidly pořadatelů,

Další rapka náš seznamuje orientačně s urístněním Lake Placid, které

leží asi 130 ril severně od hlavního města stétu New fork Albany a 100 mil

jižně od Montrealu, V obou těchto městech budou také některé výpravy ubyto-

vány a budou zde mít svá zázemí, Na př. výpreva sportovců ČSSR, která odle-

©

tí z Prahy zvlářtním letadlem ČSA
dye Zzúnora s hlavní čéstí výpřavy,

přistane v uontrealu a odtud se do dě-

jiště ZOH přesune autokary, PředpokláČéme poušití zvláštního kašetů, o čemž
Vás budeme informovat, pokud dostaneme

zprávu včas,

Na mapce je dále kruhem vyznačena

zona, do které mají vstúp jen majitelé
olympijských vstupenek a nebo některé-

ho druhu olympijských průkazek vyda-

ných org.výborem ZOH. Očtud je také

povolené doprava výhradně vozidly pořadatelj, vyjma zvléštních oprávnění pro

členy MOV, prominentní hosty a pod.

Jmse=li již u napek, tedy se do-

mníváme, že bude vhodné uveřejnit zde
přenosu pochodně s ohněm, který

ještě jednu. Je na ni zakreslena trasa

buče zapálen ve starořecké Olympii. Jak bude z Olympie dopra-

ven do Athén nám není známo,je

však pravděpodobné, že jej po-

nesou běžci, jako se to děje po

NEW HAMPSHRE

několik olympiád. Z Athen bude
oheň letecky dopraven na AFB -

letecká voj.základna v Langley,

Odtud ji pak ponesou určení běl

Žci po vyznačenétrase až do

Lake Placid, Oheň z Atnen přistane na AFB dne 31.1.80.
Vybrání běžců pro štafetu

mělo určitý řád a byl na ně vy-

psán konkurz. Z více jak 6000

uchazečů jich bylo vybráno 52,

xteří byli rozděleni do 4 dru-

žstev po 13 /polovina žen a polovina mužý/, kteří budou na

zdvojené trase pečovat po celou

dobu o pochodeň a budou se na
trati střídat v úsecích 3 mile
/eca 5 kmf. Běžci mají od 16 -

|pgnNNSYLVANIA

56 lef a museli prokázat, že s
pochodní 48 coulů vysokou s 2
funty těžkou dokáží uběhnout

stanovený úsek, Náplň v pochodni vydrží od 20-30 mil.
Složení štafety je dále
zajímavé tím, že je v ní vždy

Do jednom běžci z každého sté-

tu v USA - tedy 50 běžců, jeden

je z Waschington, DC a jeden z

pořádajícího města Lake Placid

- dohromady tedy 52 člení. Složení podle povolání je různé a
bylo dbáno, aby se povolání moc
neopakovala, přesto nají největěší zastoupení studenti /10/,

Při větších zastávkách bu-

dou konány oslavy ve Waschingto.
ně, DC, Philadelphii,Pa, New York,N.Y., Hyde Park,N.y.fzde je

pochován pres.F,D.Roosevelt/ a v Albany - hlavním městě státu New York.
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UKONČENÍ

21.30 - 22.30
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u hokeje Se hrají v uvedené hale denně vždy 3 utkání, mimo poslední den
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SPOKTS PRULATELISTS INTEENATONA

Caha X52

Nyní s4 povíme něco již o filatelistických materiálech, které jsme za-

tfm dostali do rukou a o kterých víme. Především je to několik přítisků na

aerogram, obélky a dopisnice /celiny/, které připravil SPI v USA - některé

OW aw
nt

přinášíme na předcházející stránce a jsou to:
1 - přítisk na obálce s 15 c znémkou - sjezdař /č.není/
přítisk na obálce s 15 c známkou - rychlobruslař. /č.52/
přítisk na aerogram s 22 c známkou - běžec /č.42/
přítisk na obálku s 15 c známkou - sjezdař /č.5%
přítisk na dopisnici s 12 c známkou - slalomář /č.není/
přítisk na dopisnici se znémkou bez hodnoty /č.35/
příležitostné razítko z testovacích předolympijských závodů v krasobruslení
Jsme=li u testovacích závodů, tedy další proběhne ve dnech Keep B:2973
v ledním hokeji a zúčastní se jej mužstva USA, Kanady, Švédska, ČSSR a SSSR.
Předpoklédéme, že i k tomuto předolympijskému turnaji bude používéno přílež.
razítko. Z ÚSSR se jej zúčastní "B" mužstvo, stejně tak z SSSR a Švédska,

neb "A" mužstva budou v té době hrát v Moskvě Izvěstije.

Z minule inserovaných známek USA k OH budou známky ve čtyřbloku k XIII.

ZOH vydány až l,února 1980 a razítko FDC bude používáno v Lake Placid, Před
tím 15,ledna vyjde známka v hodnotě 14 c a razítko FDC bude používáno v At-

lanta,Ga.

TORO EKO
(D8 H9800ANC VT CAV,

1980

LAKE PLACID, N.Y, 1980

WINTER OLYMPICS
Další dva zajímavé kašety používá na koresPondenci SPI. Jsou s hokejovou tematikou a my
Vám je vyobrazujene vlevo, Na poštou prošlých celinéch a celistvostech jsou vftaným zpestřením

sbírek - do exponátů jsou to však nevhodné mate-

riály a budene
nich mít jistě dostatek materiélů oficielních,

Nový OVS používá Bank of Lake Placid, která
v propagačním textu OVS inseruje své postavení

oficielní banky XIII.ZOH. OVS má číslo PB 646719,
Také organizační výbor na své korespondenci používá nový typ OVS a od předchozího se lišf pouze
větším typem písma v letopočtu a názvu WINTER 0-

LYMPICS, taktéž pak v čísle PB,
které je nyní
512745. Ještě
jeden detail na 0Vs je zajínavý: razftkový kruh nad jmenem
PLACID chybí!
Vpravo přinášíme reprodukci dopisnice vyplacenou tímto OVS a
5 pozdravem od Art Dewlina pro
naše čtenáře. Art Dewlin je bývalý olympionik USA -skok na

lyžích, místopředseda organis,
výboru ZOH a majitel velkého
motorestu v Lake Placid,
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Serii 2 známek a aršík věno-

BAVEFKAART - CARTE POSTALE

vala Belgie dne 6.11.78 připomenu-

tf, že se v r.1980 budou konat ZOH
a OH, jejichž emblemy doplněné emblemem belgického OV, na známkách
a aršíku nalezneme, Je to jedna z
opravdu velice zdařilých emizf, K

orážením dne vydání bylo určeno 5
razítek, byla vydána serie 5 ks
celin a používáno několik druhů

FDC jak pro známky, tak i aršík,

Ukézku známek a arčíku přináříme,
stejně tak jako jedné celiny a ra-

zfítka. O ostatrích se zmiňujeme na
jiném místě našeho zpravodaje,

Níže ještě přinášíme ukázku

celiny=otálky s přitištěnými hodnotami 70-10 Pfg, ve kterých západoněmecké
skupina Ii0S rozesílá své zpravodaje - fo rmát obálky je A5, bílý papír, ná-

mět přítisku vlevo je ke XIII.ZOH 1980,

XII.
Olympische Winterspiele

Uů

Posledním zatím dokladém, který má tematiku XIII,
Z0H je obálka s emblemém Z0H

a s příležitostným razítkem

používaným pošt.úř. WISSEN,
ŠIEG 3. Razítko ná obrázek

Stylizované sn*hové vločky a
uvnitř text: LAKE PLACID 80

ta

«2,1980. Je poušívéno k pro.

aci sympozia filatelistic.
o x OH 1980, které se bude
2.BO ve městě WISSEN/SIEG
r den konat,
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JAK BYL POJŇENOVÁN MASKOT

-XIII,ZOH V LAKE

PLACID

09000000000000000000000000000000000000000000000000
Podle zpráv z org.výboru ZOH 1980 v L.Placid, ne-

dostalo se zvolenému maskotu těchto 20H takové popularity a nadšení, zvláště v obchodních kruzích, jaké ten-

i

to-očekával, Nedoznal zdaleka takové popularity jako
X

maskot.Her XxII.olympiády v Hoskvě "míša", Org.výbor

chtěl tuto situaci napravit a tak v okolf hl.města stá-

k P

tu New York

ALBANY usoořédal soutěž mezi školáky do

o
15 let. Soutěže se ujal jéden velkoobchod pod heslem
íme jmeno pro maskota 20H?" Na soutěž došlo několik tisfo dopíšů a
pak porote zvolila nejvhodnější jmeno pro malého "racona" a maskot

jméno "R O N I",

ftězen soutěže se stal“ 12 letý školák Tomáš Golonka a na dotaz

proč

zrovns název Roni odpověčšl; Můj důvod k výběru tohoto indiánského
na „byly že původními obyvateli země nynějšího státu New York byli právě

015,
i da soutěře obsahovala celkem 5 jmen a všechny zvolil z
ov. Sedno z nich
bylo tedy Roni a je to zkrácený iroguoiský
ron" pro totc „alé zvířátko racona. Racon je typickým zvířetem

velní otlupatý chvost s černými kruhy, žije v lesícr u

*ravec a na lov vychází pouze v noci,

vysvětlení Tomáše proč volil právě tuto řeč a toto jmeno,
ouoisští indiéní silně věřili na to, že zvěř x lovu byla na
0, Aby byla užívána pozorně a s vášností a měla na světě

zo lidé. Dříve nešli první Evropané obsadili tu zem, kde se

i konat, byla pod mocí Irocuoiskou, Proto i to jméno maskota by bylo

fvat v jazyce původních obyvatel,
Forotci soutěže s Tomářem Golonkou souhlasili, přesvědčili se o velké
nei a znalostech tohoto školáka, Jako odměnu Tom dostal 2 volné
; ra slavnostní zahájení XIII.ZOH 1980.

cf od našeho spolupracovníka J.M.Lacko zpracoval J.Justýn
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Úvodem zobrazujeme tři razítka z iaďarska,

která nyla použ

véna v loňském roce, Prvé je ke

XIII.zimní plonýrské | lymptádě v Bůkkzentkoreszt
Z 20.1.78, druké xe XIV.letní olympiáděpionýrů
z 22.6.78 v Tatě, Třetí razítko bylo pou ito k
rodní sázxové soutěži olympijského Sportv těcřto něstschr Budapest 4, Budapest 5,

8st 62, Budapěšt 72, Budapsst 501, Pecs 2, Miskolo 2,
k) Debrsčen 2 a Gyór 2. Celkém tedy u 10 různých

ovních úřadů a to po dvakrát v roce - v červnu a listo-

padu x,1979.
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Ulympijská razítka jsou často kombinována i s olympijskými celinami,

Nejinak je tomu i v případě velice zdařilého razítka k výstavě olympijsko-

sportovních známek konané v Mósonmagyarovaru ve dnech 9,-18,6,1979. Z ČSSR
se výstavy zúčastnilo 5 exponátů, z toho 4 z naší sekce: Anděl, Justýn,Pe-

trásek a ve tř mládeže Ivo Horníček - včem děkuji za vzornou reprezentaci
naší sekce i námětové filatelie v ČSSR, wimo razítka s emblemem Her XXII.
olympiády v Moskvě a diskobola, byla vydána jedna celína s přítiskem emblemu výstavy a další překrásnou vydala maďarská pošta - vícebarevnou s vtištěnou známkou 60 £, s portretem olympijského vítěze v disku na Hrách II,olympiédy 1900 v Paříži Rudolfa Bauera, Maďarská počta tak důstojně oslavila
nejen 100.výročí narození R.Bauera, ale i nadcházející konání Her XXII.olym.
piády 1980 v Moskvě, Kéž bychom se i my jednou dočkali podobné celiny, sterou vhodně můžeme dokumentovat nejen OH 1900 v Paříži, ale i nejlepší výkon
českého sportovce na těchto OH,

prvou medaili z OH pro Čechy z těchto Her.

Proč? - no, R.Bauer je totiž přemožitel našeho Františka Jandy - Suka právě
z těhto Her. Navíc zde Suk předváděl veřejně svojí dískařskou "otočku",kte=

rá jej tak proslavila,
BREPKAAKT

nete

Preporotion Jeux Olympigues

2 R94

an

(Voorberelding
(Olympisehe Speten

1928-1978

(CARTE POSTALE BRIEFKAAAT

(POSTKARTE » CARTE POSTALE

d

==
Á
Š

Preporotlon Jea Otymplgues

506 AmuvznsatKE

ŽE.

i

REGISCH OLYMPISCH COMITE

n

|

Na předchozí stránce přinášíme ukázku 4 ks celin a 4 razftek FDC k se.

ril známek a aršíku, jak jsme o ní

Bin razítko FDC a celinu „ vše tvoří

psali v rubrice XIII.20H - zde naleznete
ucelený soubor, Razítka FDC byla pou-

fvána 4. a 5.11.1978 v Brusselu, Tongeren, Couvin, Lier a Braine-Í Alleud.
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Nahoře přinášíme dvě razítka z USA, Prvé je z 10.8.79 používané ke hrám

tělesně postižené mládeže v Brockportu a druhé je z Eugene v Oregonu, kde se
konaly olympijské zkou*ky atletů USA ve dnech 21.-29.6.1979. Velmi zajímavý
je OVš z Atlanty, o kterém nám náš spolupracovník Jeji„Lacko píše, že jej používala benzinová společnost Atlantic-Richfield, která je patronem jakési
olympijské soutěže mladých nadějí od 10do l5let a známý olympionik Jesse
Owens těmto hrém propůjčil své jméno do názvu a zajištuje jim technickou pomoc, Hry se konaly ve l4 městech USA.
Vpravo dole vřináčíme obálku s razítkem ke konání 8l.zasedání MOV od 3.
do 8.4.1979 v Uruguay. Dále je razítko k výstavě Praphilex v italském Prato

- jedná se o poslední výstavu Verso Mosca, Vedle je razítko prvého dne k

předolympijské serii Gabunu a další razítko je z Olympie k 18. zasedérí 0-

lympijské akademie:

EXPOZITA.

con

FILAŤELICA

PREOLIMPICA

AFRO FIALA. BUCURESTI

„OLIMPIADA "80"

Na předcházející straně přinášíme rumunské razítko s portretem zakladatele novodobých olympiád barona Pierre de Coubertina k námětové výstavě
v Brašově, Vedle pak zvláštní obálku k výstavě "OLYMPIADA 80" v Bukureští,

která stejně jako podobná druhá s poněkud odličným obrázkem a textem vyšla

v nákladu jen 300 ks - informace o obálkách a razftku máme od našeho mladé-

ho člena č.l82 Pavla Kobery.

Italské razítko z La Thuile ke hrám mládeže z 9.3.79, úplně stejné by-

ROK OLIMPIJSKI1944

AS10d A1981-08
„

lo používáno ještě v Pre Saint Didier.

NE
ry Ot IuPnKÍ-KOLDENACKŮ

Dne 26.3.79 byla vydána serie 4 známek a aršík k 60,výročí polského OV,

Známky měli hodnotu 1 Zl - skokan o tyčí, 1,50 Zl - skok vysoký, 6 Zl - běh

na lyžích a 8,40 Zl - pětiboj,jízda na koni, Aršík má nomínéle 1045

a na

známce je obraz 5 antických sloupů a olymp.kruhy. Stejné razítko „ale s da-

tem 19.5.79 bylo použito 1 při vydání velmi zdařilé celíny připomfnajfcí
olympijský rok 1944 a vydání známek z důstojnických zajateckých táborech
Woldenberg a Gross-Born. Na vtištěné známce 1 Zl je vyobrazení papírové me-

daile, které byla udělována vítězům v táboře Gross-Born 1944. Tuto zdařilou

polskou kolekci doplňujeme je*tě razítkem k výstavě "0d Athen po Moskvu",ko-

nanou ve Warszawě,

Níže ještě dvě celinové obálky z NSR, z nichž pyvá s natištěnou známkou

2,10DM pro doporučený dopis nese razítko k výstavě Sport a filatelie konané
ve Wissen/Sieg 7.-8.4.79 /použita též nouzová R-nélepka/. Druhá má vtiště-

nou známku 60 Pfg a je vydána k sympoziu filatelie a OH, které bude v Wissen

Sieg 17.2.1980.

Dnešní přehlídku olympijských razítek končíme 4 razítky z NSR. Prvá 2
- ruční a strojové jsou k olympiádě partnerských měst v Běblingenu a zbývající pak ke známé akci "Mládež trenuje na olympiádu" z r.1978 a jubilejní k
l0.výročí této akce z r.1979.
Justýn
900000000000000000000090000000000000000000000000000000000'
'0000000000000
Zajímavosti
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KANADY

0000000000000000000000000000000000000000
V městečku Kamloops probíhaly ve dnech 1.-4.%.1979 "Zimní hry 1979"
provincie Britská Kolumbie, V poo
Sledních letech jsou pořádány praý
NA
videlně a doplňují je hlavně hokejové turnaje mládeže, kterých se

zúčastňuje vždy značný počet muž-

stev, Pořadatelé si pro letošní

ročník oratřili otisk výplatního stroje se znakem Her a doplňovali odesflaé

vignětou se znakem Her v zelené barvě.

Ve dvouměstí Hay River
a Pine Point v provin-

e3

©

Cii Severozápadní Teri-

já

R

A0

9 6RAnD ono

torium se ve dnech 19.-

26.1.1978 konaly již

V.arktické zimní hry

nazvané "Inukschuk Ex-

pres".

menuto ru:

CHAMPIORNATS DU MOKDE
ČANOE - KAVAK 979
WORLD CHAMPIONSHIPS
JONOUJERE — DESBIENS
JULN/JUNE. 30- 8 JULYZJUIL

10.6.-8.7.79 se konalo v kanadském Jonguiere a Disbens iS ve

a slalomu,

mě

a v některých

jen

Xanadská po*ta jej připomněla vydáním známky, FDC

mžstsch byla používána strojová prop.razftka. K di-

ze třech vyobrazených,
love dnech 16,

+8.1979 uspořádáno -5 žen v pozemním

sočta připomněla vydá

17 c znárky, FDC a razítkem

O používání dalřích razítek není zatím nic známo,
J.lioLacko

Politicky angažovaná sportovní filatelie
řídí: Bohuslav

Hal íř

7. října t.r. oslaví oracující lid Německé demokratické republiky
a 8 ním občané států socialistického společenství i pokroková světová
veřejnost třicáté výročí založení prvního socialistického státu na úze-

mí Německa. NDR přes počáteční tvrdou diskriminaci a neuznávání vládami

kapitalistických států je v současné době již celosvětově uznávaným su-

verénním státem, je plnoprávným členem Organizace spojených národů, je
členem několika desítek světových organizací,

je rovnoprávným členem

velké rodiny socialistických států, je jedním z pilířů Varšavské amlouvy a Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Život, boj a odhodlání německých antifašistů - bojovníků za lepší

svět - je neustále vzorem a zároveň i závazkem pro všechny občany NDR.

Revoluční tradice hrají rozhodující roli pří výchově mladé generace,
především mladých sportovců. Svým nebojácným vystoupením proti fašistické diktatůře za humanistické cíle, pro budoucnost německého lidu v míru
a v socialismu jsou i dnes umučení antifašisté-revolucionáři zářivým
příkladem nro všechny členy německého sportovního svazuDTSB /Deutscher

Turn- und Sportbund der DDR/. Při udržování a rozšiřování revolučních

tradic v DTSB hraje významnou roli úzká spolupráce tohoto svazu s vý-

bory svazu odbojářů NDR. Úzká spolupráce mezi odbojovým hnutím a německým dělnickým sportovním hnutím má avé dlouholeté tradice. Celá řada
známých bojovníků proti fašismu za svobodu německého lidu byli vynika-

jící sportovci, nejznámější z nich byl úspěšný německý zápasník Werner

Seelenbinder.
Udržování revolučních tradic ve sportovních organizacích NDR je
mnohostranné a různorodé, Tak na příklad řada sportovních areálů A zařízení nese jména za nacismu umučených sportovců-antifašistů, jen na-

mátkou je to na příklad Sportovní hala W.Seelenbindera v Berlíně, Stadion Ernsta Grubeho v Magdeburgu nebo závodní dráha Alfréda Rosche v

Liosku. Řada vynikajících sportovních kolektivů má jména po úmučených

antifašistech. Jednou z mnoha forem udržování a rozvíjení revolučních
tradic mezi mládeží NDR je pořádání různých soutěží, akcí a sportovních

podniků snojených se jmény antifašistů, dále jsou to rzné memoriály

a podobně. Vedle nejrozšířenějších podniků a sportovních akcí spojených
se jménem W.Seelenbindera jsou to např. sportovní soutěže na počest takových antifašistů, jako byl Fritz Lesch, Katja Niederkirchner, Willi
Sánger, Kurt Schlosser, Káthe Tucholla a řada dalších.

Poštovní správa NDR v minulosti vydala na několika sériích noštov-

ních známek portréty umučených antifašistů, kteří noložili své mnohdy
mladé životy za lepší budoucnost némeckého národa, uskutečňovanou až

teprve v současnosti v prvním německém socialistickém státě - v Německé
demokratické republice. 2 bohatého známkového materiálu NDR jsem vybral
dvě série poštovních známek s portréty umučených antifašistů-snortovců,

které byly vydány již v roce 1973. Chtěl bych čtenáře Olymp-sportu seznámit se stručnými charakteristikami těchto neohrožených bojovníků za

lenší svět. Vatalogy poštovních známek jsou totiž na podrobnější údaje
značně skoupé, zatímco námětový sběratel při snaze o vhodné zařazení

znázek nebo při zpracování libreta exponátu nebo sbírky notřebuje mít
"v zásobě“ informací co nejvíc. K popsaným rériím ještě uvádím, že tyto byly vydány s kupony. U všech známek jsou čísla katalopu Zumstein.

BOHNE Walter /Zu 764/ se narodil 9.1.1903 v Burgu u Magdeburgu jako syn
krejčovského mistra. V roce 1921 vstoupil do Svazu komunistické mládeže

Německa, později se stal členem Komunistické strany Německa, vynikající

němecžzý sportovec, rekordman v běhu na dlouhé tratě. Po nástupu fašismu

pracoval ilegálně v německém sportovním hnutí, v květnu 1934 byl nacisty
zatčen. Po dvouletém věznění propuštěn, ale onět se zapojil do aktivního

ilegálního boje KSN proti hitlerismu, Po vypuknutí 2.světové války se

v rámci odbojové organizace JAKOB-BASTLETIN zapojil do organizování sabotážních akcí ve zbrojní výrobě, ve zbrojařských závodech organizoval

ilegální stranické buňky. V říjnu 1942 byl onět zatčen, po ničivém bom-

bardování Hamburku byl z vězení propuštěn, po propuštění se okamžitě

zapojil do oráce na obnovování a budování zpřetrhaných ilegálních spojů
podzemní organizace se zbrojními podniky.Za tuta aktivní účast na proti-

fašistickém odboji byl stíhán gestapem a dne 5.1.1944 byl při zatýkání
na ulici zastřelen.

SEELENBINDER Werner /Zu 765/ - německý revolucionař, dělnický sportovec.
Narodil se 2.8.1904 ve Štětíně, nacisty zavražděn 24.10.1944 v Brandenburgu. Od roku 1928 člen Komunistické strany Německa, vynikající německý zápasník, vítěz I. mezinárodní dělnické olympiády v r. 1925, zápasnického turnaje v* r. 1926 ve Vídni, vítěz Spartakiády Rudé internacio-

nály 1928 v Moskvě, šestinásobný mistr Německa v polotěžké váze,čtvrtý
na Olympijských hrách v Rerlíně r. 1936. Za vlády nacismu se aktivně za-

pojil do odboje, oodílel se na zajišťování ilegálních bytů pro pronásle-

dované antifašisty. V roce 1942 padl do sítí gestapa, byl pak vězněn

v různých mučírnách a koncentračních táborech. V září 1944 odsouzen
k trestu smrti a v říjnu téhož roku popraven.

RICHTER Albert /Zu 766/ se narodil v r. 1912, známý přední německý cyklista, v roce 1932 mistr světa v cyklistickém sprintu. Pro svůj židov-

ský původ se dostal do konfliktu s gestanem, pokusil se o ilegální pře-

chod do zahraničí, ale v blízkosti švýcarských hranic byl zatčen,
Y noci z 2. na 3. ledna 1940 byl ve věznici Lórrach odsouzen k trestu

smrti a krátce na to nooraven,

STEYER Heinz /Zu 767/ se narodil 20.12.1909 v Dráždanech, zavražděn byl
12.7.1944 v Řecku. Organizátor a jeden z předních vedoucích odbojářů
dělnických sportovců v Dráždanech-Ubigau, člen německé komunistické mlá-

deže, později člen KSN, známý německý fotbalista. V polovině r. 1933

zatčen a odsouzen ke dvěma a půl letům káznice, avšak ve vězení byl držen i po odpykání trestu do roku 1939. Po propuštění z vězení 8e zapo-

jil do ilegální práce a pro aktivní účast v protinacistickém odboji je
v únoru 1943 znovu zatčen a zařazen do tzv. trestního vojenského koman-

da č. 999. S komandem nasazen do bojů v Řecku kde se se stejně smýšle-

jícími německými vojáky zapojil do protifašistického odboje. Navázal

spojení s místními partyzány, avšak toto spojení bylo záhy orozrazeno.

V r. 1944 byl zatčen a v polovině července téhož roku byl spolu s dal-

šími spolupracovníky z řad příslušníků Wehrmachtu odsouzen k trestu

smrti a zastřelen.

SCHLOSSER Kurt /Zu 768/ se narodil 18.10.1900 , zavražděn nacisty byl
v Dráždarech 16.8.1944. Přední funkcionář německého pokrokového turistického hnutí, od roku 1923 člen KSN. Vedoucí funkcionář horolezeckého
oddílu v Drážďanech. Jeden z hlavních organizátorů ilegální přepravy

antifašistické a protiválečné literatůry a propagačního materiálu z ČSR
do fašistického Německa. Soolu s dalšími antifašisty zajišťoval ilegální přechody do ČSR těm funkcionářům, kterým v Německu hrozilo zatčení
gestapem. V roce 1943 padl zradou do gestanáckých sítí a v roce 1944
byl popraven.

TOPS Hermann /Zu 789/ se narodil 18.7.1897 v Berlíné, zavražděn byl

14.8.1944 v Brandenburgu. Člen dřívějšího říšského vedení rudého sportovního svazu, mnoho let aktivní funkcionář dělnického sportovního

klubu "ASV FICHTE BERLIN".

Od roku 1923 člen KSN. Zatčěn fašisty již 12.10.1933 a odsouzen k 18
měsícům káznice. Po odpykání trestu se zapojuje do protifašistického
odboje a zakládá vlastní odbojovou organizaci. Jako spojka úzce spolu-

pracoval s rozsáhlou protifašistickou organizací v Německu - se skupinou UHRIG-SAEFKOW-JAKOB-BASTLEIN. V roce 1942 byl spolu se členy Uhri-

govy skupiny zatčen gestapem, odsouzen k trestu smrti a v r. 1944
Dopraven.

TUCHOLLA Káthe /Zu 790/ se narodila 10.1.1910 v Berlíně, popravena byla
28.9.1943. Členka rudého sportovního svazu, úsvěšná německá sportovkyně

hráčka pozemního hokeje. V rámci berlínské organizace KSN byla po devét

let zapojena spolu se svým manželem Felixem do protifašistického odboje.
Oba spolupracovali na vydávání a rozšiřování různých ilegálních tisko-

vin, provoláních KSN k německému lidu a jiného propagandistického mate-

riálu, aktivně podporovali oběti fašistického teroru. Kathe byla zapo-

jena jako spojka mezi ilegálními organizacemi KSN v různých částech Německa. Její manžel měl v ilegalitě na starosti ideologickou výchovu an-

tifašistů. Oba byli zapojeni do ilegální organizace vedené Robertem

UHRIGEM, v rámci této skupiny měli m.j. za úkol zajišťovat ilegální byty pro gestapem pronásledované funkcionáře a zajišťovat pro ně potravi-

ny. Spolu s Uhrigovou skupinou byli manželé Tuchollovi členy široce roz-

větvené a až k centrálním úřadům nacistického Německa sahající ilegální

organizace vedené H.SCHULZE-BOYSENEM a HARNACKEM, nazývané necisty RUDÁ

KAPELA. V červnu 1942 se spolupodíleli na ukrývání a podpoře komunisty
Erwina Panndorfa, který přišel do Německa ilegálně ze Sovětského svazu.

25.7.1942 padla Kathe do spárů gestapa a o tři dny později byl zatčen

i její manžel Felix. Káthe Tucholla a její manžel byli spolu s dalšími
blízkými spolupracovníky v srpnu 1943 odsouzeni k trestu smrti a o měsíc později byli popraveni.

SEIFFERT Rudolf /Zu 791/ se narodil 1.7.1908 v Berlíné, zavražděn byl

29.1.1945 v Brandenburgu, přední německý sportovec, vynikající plavec
na dlouhé tratě, člen plaveckého oddílu pokrokového anortovního klubu
ASY FICHTE Berlin, člen svazu komunistické mládeže, později člen KSN.

Při manifestaci l.máje 1929 byl při srážce s německou policií těžce

zraněn. Následkem tohoto zranění mu byla amputována noha, avšak i po-

tom patřil k předním německým olavcům-vytrvalcům. Za 2.světové války
budoval v Siemensových závodech ilegální komunistické organizace.
V roce 1944 byl zatčen gestapem a v lednu 1945 popraven.

GRUBE Ernst /Zu 792/ - revolucionář, dělnický sportovec, narodil se

22.1.1890 v Neuendorf-Anhalt, fašisty zavražděn 14.4.1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Patřil k zakládajícím členům sportovního svazu Spartakus ve Zwickau, člen KSN od jejího založení, poslanec tehdejšího zemského sněmu v Sasku a od r. 1924 poslanec říšského sněmu, od roku 1927 člen ústředního výboru KSN. Blízký spolupracovník Ernsta Thál-

manna. V noci 28.2.1933 při požáru říšského sněmu nacisty zatčen a vězněm v nacistických koncentračních táborech, jako Sonnenburg, Leichtenburg, Buchenwald, Sachsenhausen, až byl těsně před porážkou fašismu
v dubnu 1945 popraven v koncentračním táboře Bergen-Belsen.

BIEDERMANN Burt /Zu 793/ - 1903-1942, původním povoláním dřevomodelář,

aktivní přední německý sportovec, člen KSN od roku 1928. Po nástupu
fašismu v moci chodil jako komunistická spojka do ČSR pro ilegální tiskoviny a jako převaděč gestapem pronásledovaných antifašistů. 23.10.34
gestapáky zatčen a odsouzen k 10 letům káznice. Jako těžce nemocný

umírá bez řádné lékařské pomoci a bez ošetření v roce 1942 v káznici
Waldheim.

Pracující lid Německé demokratické republiky si váží a má v trvalé
úctě odkaz umučených antifašistických bojovníků, hrdě se k nim hlásí

a uskutečňuje socialismus ve své vlasti, za který sta a tisíce vlastenců položilo životy. Jejich boj a oběti nebyly marné.

.
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vedoucí hlídky: Vítězslav Šlechta
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1. pokračování

)

Pokračujeme v uveřejňování informací o filate-

listických materiálech „vydaných poštovními sprá-

vami celého světa u příležitosti světového fotbalového Šampionátu Argentina

Argentina '78

78..

Ze šestnácti zúčastněných zemí závěrečných bojů
světového fotbalového šampionétu Argentina 78
jen pět jich zatím připomenulo toto mistrovství
světa poštovními památkami, Jsou to Argentina ,

Brazilie , iadarsko, Polsko a Mexiko, Spoustu
dalších známek vydaly země „které s tímto mistrovstvím v jeho závěreč

né fázi nemělo co do činění „ Proto každý opravdový filatelista jistě

tedy ví, že v prvé řadě do svých sbírek dá přednost filatelistickým
materiálům z těchto zemí na šampionátu i fotbalově přímo zúčastněných.
Pak dále zejména nás zajímají podklady a materiály z jihoamerického
konti nentu, které nám nejsou lence přístupné a které vlastně „nejvíce
čjí pravým ovzduším světového šampionátu uč svojí územní blízko-

Řekli jsme si , že známá fotbalová země URUGUAY už v roce 1976 vítala
toto MS 78 „ Uruguayská pošta-jak už mívá ve zvyku- vydává aktuální

náměty na známkách především v seriích pod názvem "Výročí a události".
Roku 1976 takto byla výdéna serie 12 známek a 2 aršíky „přičemž počet
vydaných kusů této serie je pouhých 30.+000, což zavání „ryze spekulač=

ními důvody. V serii se vyskytují na př. „známky k 75.výročí Nobelovy
ceny,25 let pošty OSN, 120 let uruguay

také známky námětu kosmos = a konečně i MS

už. jsme minule bl

světovému šampionátu,

známky

„ 200 let USA , ale

v kopané 1978. Ale o tom

psali,jakož i o delších známkách této země ke

Další jihoamerická fotbalová velmoc- trojnásobný mis:r světa - vlast

kdysi slavného Pelého BRAZILIE , přinesla k Muňdialu 78 hned několik
filatelistických zajímavostí. Dne l.března 1978 vydala svoji tříčlen-

nou vkusně barevně lygraficky provedenou serii “ XI. Campeonato mundial
de futebol" (autor N,Damasceno), Všechny tři známky jsou v hodnotě

1,80 Cr. Na první žlutohnědé barvy je zobrazen fotbalový míč na noze
fotbalisty v kopačce, na druhé oranžové barvy je vstřelený televisní
míč do brankové sítě, a konečně na třetí známce s převažující modrou

barvou je zobrazena grafická silueta hráče s fotbalovým pohárem nad
hlavou. Těchto známek je dostatečné množství a ve sbírkách už pro

svoji jednotnost a barevnost se budou dobře vyjímat a nevíc připomenou velké boje brazilského fotbalového mužstva.
Pro informeci našich filatelistů navíc přinášíme z Brazilie i otisky
dvou obálek - bohužel nám není předem jasné,jak v tisku našeho zpravodaje tyto otisky budou jasné a výrazné /je to tedy jakýsi pokus /.
První obálka - úřední - byla v Brazilii používána pouze od března do
skončení šampionátu a pouze pro zásilky do Argentiny. Nahoře obálky
je nápis Empresa Brasileira de Correios e telegrafos, dole pět vyznaených políček pro poštovní směrovací číslo, vpravo pak šikmo nápis
XI.campeonato mundial de futebol a stejnýobraz míče a nohy jeko na
příslušné první známce brazilské serie,
Řazítko je dle informací našeho spolupracovníka a přítele p.Joe Lacka z USA (který námtyto ,otis-

ky pro informaci zaslal ) na obélce vyražené - anglicky t.zv."pre

XICAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL

cancelled".

Druhá obálka , která je označena v originále jako 1 Ó dia de circulacao-Emprese Brasileira de correios e telegrafos, má vlevo kvesbu

fotbalisty,vpravo tři výše uvedené brazilské známky dále na nich poštovní razítko prvního dne (1.3.1978) a místo Ceara (CE), Nanoře je pak

uprostřed přídavné razítko «

1978 se znázorniným fotbalovým

mí-

čem uprostřed.Toto razítxo (znázorněný fotvalový míč-televisní) kolem

“

o

a,

A

A

dokola s nápisem I campeonato mundial de futebol
/[ ECT 1 A 1/3/18 RIO DE JAXBIRO -RJ bylo používáNO v době vyznačené i v městě Rio de Janeiro a mož-

Ná ještě i v

Š původní po
©

dalších, Pro lepší znázořnění toto

frezítko přinášíme v poněkud větší velikosti než je

odukci/pochopitelně v tisku Olymp-

sportu vlastně vyjde zm-nšené!/,

Brazilské filatelistické materiály nejsou u nás

běžně k dostání a tak jakákoliv obálka z této vyspělé fotbalové země

spestří každou naši sbírku o mistrovství světa a o kopané vůbec.

x
campeonato
mundial de futebol

19 dia do oucuiacáo
Empresa Brasicira de Corrvios s Telégratos

Pořádající gemě ARGZNTINA pak připravila fotbalovým filatelistům

největší žen. Po známkách již

v roce 1978. Dne 4.února 1978 argentinská

h „ vydala další pak

pošta pro S využila i

jednu známku ze serie k výstavě "Argentina 77" „na kterou pořídila

příslušný přítisk.Je to barevná známka s pohledem na kostel sv,
Francisca v městě Salta,lato známka byla vydána v novém nominálu
160 + 80 pesos (příplatková) nákladem 300,0C0 kusů. Z 1
némce objevil nový detail-nahoše na obloze natiš
E
é
npionátu, Tuto známku přinášíme na obále:
exblénem
ým razítkem prvního dne se znázorněným velxým
mis

tví a textem DIA DE

EMISIOK // Argentina// 4,7eb.1978 //

060 -Buenos Aires = z majetku vedoucího sekce s.Justýna«
ARGENTINA

i SEDE DEL CAMPEONATO

DiA DE EMS ON-

dů S
ARGENTINA

4 FR 1070
M000 - BUENOS ARES

V dubnu 1978 sběratelé uvítali další argentinské známky k MS 1978
v „kopané, Jsou to známky propagující jednotlivá zajímavá turistická
místa země i světový šampionát současně. Vždy vlevo je na podélné

obdelníkové známce fotografie propagovaného místa , vpravo pak emblén
mundialu „ Hodnoty :

50

100

150
200

P$

město El Rio Rossario

Známky vyšly zobrazené

horská hřbet Kordiller
Mar del Plato

druhé straně časopisu
FILATELIE v čísle 14/1978

jezero Rio Tercero

City Buenos Aires

v pravidelné rubrice na

Argentinská pošta však vydala ještě řadu dalších poštovních známek a serií k mistrovství světa v kopané
jež se konalo právě na argentinské půdě.

Především je to serie pěti známek ze 6.května 1978,

navazující na podobnou již popisovanou serii dubnovou

/města a krajiny na jedné půlce a emblém S na druhé/.
Tentokrát je na známkách hodnot 50 PÁ 4,200 PB , 150
PB „ 200 P$ a 300 P$ znázorněn v levé části známky poBled na město Buenos Aires,
Další serie „argentinských známek k MS 78 vyšla 3.června 1978 a zná-

zomuje zajímavě rozdělení mužstev do skupin šampionátu. Jsou to tedy

kterými je možno pěkně začít tématicky popisovat vlastní MS,
y jsou zase podélného obdélníkového počlouhlého tvaru, v levé
části je vždy kresba čtyř fotbalistů v dresech jednotlivých mužstev
/podle skupin „jak hrála jednotlivá mužstva spolu /,uprostřed resp.

trochu v pravé části svisle nápis Republika Argent ina, vpravo pak zná-

mý znak šampionátu a uvedená hodnota známky-zase psměrně dost vysoké

hodnoty! Známky jsou moderně a zajímavě tvarově i obsahově řešeny :

sou vnodně pestrobarevné resp. s vyrážecími barvami na dresech nráčů vždy přesně „jak ednotlivá representační mužstva měla oficiálně

barvy a složení čresů

nahlášeno. Navíc dole je pak vlevo celý nápis

s označením čísla skupiny římskou číslicí a názvem země,jejíž fotba(zommění) jsou v této skupině a v jekém pořadí uvedeni,

byly vyobrazeny v časopisu Tilatelie č.18/1978 na předposlední
i čísly 63-68,proto jsne je původně nechtěli ani nodrobněji
ejich skutečná krása ve skutečnosti je ještě hezčí jako
vografřii
, a protože se autorovi tyto podařilo již se
ného obnosu sennat, rozhodl se je i pro
všechny naše
ku o 45 1978 Argentina

barevný «..

Argentina78

12300

ZVNILNAONY VONBNAJH

„+100

©

VNILNAOHY VONT8NAJU

VNILNSOVY VONANAIN

bri

100 P$ - skupina I. Argentina,ačarsko,"renc ie,Isalie

200 P$ - skupina II, ?olsko , iSB , Cunis, sexico
300 Pá - skuvina III, Sakousko, Španělsko, Švédsko, Brazilie
400 >$ - skupina IV. Holančsko,irán,?eru,Skotsko

(0)

Z Argentiny přinášíme. ještě jednu obálku z jednono místa konání

ti šampionátu - z Rosaria „Nahoře obálky je vytištěn černě ná-

pis Campeonato Mundial de Fútbol ARGENTINA 1978, pod ním vlevo je

oraníově znázorněna podlouhlá mepka „argentinské republiky , na ní
pak vyznačeno tvaremfotbalového míče pět míst „ve ktsrých se fotbalový Šampionát konal : shora Cordoba „ Rosario , Mendoza ,„ Buenos Aires a jar del Plata, Dole je n
s vytištěn Rosario/subsede a

přitištěna zelená kresba dvou lotbalistů v boji o níč.
Campeonato Mundiol de Fůtbot
ARGENTINA 1978

aobálce je otištěno propgační strojové poštovní razítko Rosario

Subsede del // lunčial de Futbol 1978.

Jiné podobné strojové propagační razítko bylo

používáno k propaga-

ci šampionátu i v městě Jar del Plata „ Přinášíne i jeho ukázku :
v kruhu ar del Plata - D 2// Arrgen: ina// 1918// 23

v obdélníku pak s nápisem :
DE FUTBUL 1978 „2

XA3// 14-153

DEL PLATA // SUZSEDE DEL

iDZAL //

A pro dnešek z Argentiny na závěr ještě jedna příleš
a „de Ceenay s EE iným razítkem ze 4,

ště. blížící SPnolNY světovy

tostná obálka

rvence 1971,

oalový svá-

stí,

fe) SEMANA DE

Né CORDOBA
(SUBSEDE DEL MUNDIAL "78)

DE

CORDOEL

FERIA DOMINICAL DE CANJE

4-8 JULIO 1977

ia Zu
6 JU

Řekli jsme si tedy už z účastnických států s0ncio vrcholného světové“
ho zlání fotbalistů o čtyřech poštovních sg
ách / dnes 3 -Uruguay,

brazilie a Argentina; o čtvrtém Polsku jsme psali již posledně

/.

Zbývá tedy si ješvě říci o pátém zúčastněném státu na světovém šampi-

onášu v Argentině , kterí tuto příležitost zvěčnil pro nás filatelisty na poštovních známkách své země, Je to další

jinoamerická známá

note země - pořadatel -už jednoho předcházejícího šampionátu 979 - XEXIKO .

O vydalo svoji serii tří leteckých známek x jiS 78 v kopané v den
jení šampionátu dne 1.6.1978.Na leteckých známkách hodnot 1,60 P,
1,90 Fa4 „30 P jsou různé scény ze hry. Tyto známky jsou tištěny na

fosforisujícím pápíře a tak se stávají
fotbalové filatelii,

jistě zajímavou novinkou ve

z evropský h zemí „ které velmi stř.řídmě a rozumně vedou svoji politi-

ku ve vydávání filetelisticgýeh materiálů x jednotlivým sportov
akcím, dnzs
jmenujme alespon dvě země , jež také pěkně k fotbalovému
šampionátu Argentina

78

ve filavelii přispěly.

Je to především knížectví MONACO , kzeré svoji známku k !iS vydalo
2.kvéšna. Wa hodnotě 1 Fr je znázorněna zeměkoule ne ní zvláště a-

me. ický kontinent se zvláště zčůrazněnou Argen-

tinou jakožto pořačatelem mistrovství . dále

kopací

v rozlo

a konečně znázorněný hráč s míčen

ém pohybu. Známku uvedla ve svých in-

formacích o nových poštovních známkách z celélo

Sveta

naše Filatelie v čísle 11/1978. Na známce

je zvlášt velmi zajímavě a čynamicky vyjádřena

autorská myšlenka

,

kdy vlastně současně splývá

i očráží fotbalový míč siluevu anerického konti-

nentu v zeměkouli s velxou tečkou vyznačenou argen'inskou metropolí,

Přinášíme ukázku této hodnotné známky na výstřižku z časopisu sovět-

h filatelistů Filatělija 55SR číslo 9 , kde byl zajímevý podrobný
článek o filatelisticzém mazeriálu « S 1978 nazvaný Futbol ,.«

Sousední RAKOUSKO pak uvítalo MS v kopané v Ar-

gentině 27.ledna 1978 na poště 1150 Wien pěkným
Vělkým čtvercovým razítkem připomínajícím účast
Rakušanů na tomto

setkání nejlepších fotbalových

zemí světa, Razítko vyšlo 8 čísly 1-4 a jistě se
stane ozdobou mnohých sbírek naších filatelistů,,

zabývajícími se tak pěkným námětem jako je KOPANÁ

- tento velký světový sport číslo jedna |
Vedle již minule v Olympsportu popisovaných známek „ obálky a razítka z Polska
objevily se i

v našem Pofisu serie známek s aršíky k MS 1978

a to z Rumunska , šadarska a Mongolska «

RUMUNSKO svoji serii HS vydalo 15.4.1976 „Na
známkách hodnot 55b , l L , 1,50 1, 2,15 L,

3,40 L a 4,80 L jsou různé záběry ze hry /áva
fotbalisté v boji o míč v různých postaveních

a polohách 4 v pozadí je namalovaný emblén šam-

pionátu . Dále vyšly 2 letecké pamětní aršíky :

10 L-orankář , 10 L fotbalisté „

MAĎARSKO ve své serii z 15.5.1978 přináší ji 0blíbsné téma prvních dvojic utkavších se na MS,

Hráči v národních barvách. svých států + v pozadí
zeměkoule a výravo nahoře vždy dvě vlajky obou soupeřů. (Tyto známky
může tedy řiletel ista použít i na popsání postupu a. vývoje celého MS
a dále pak na ně navéza: vhodně další materiály - připomínající nalpř,
vyřazovegí boje ve skxupinách atd ). Všech

osm známek

má nodnotu 2 Ft

a znázornuje postupné tyto dvojice : NSR-Polsko, Madarsko-Argsntina ,

Prancie-Italie , Tun: s=lexiko a védsko-Brazilie „ Špan:lsko-Rakousko,
Peru -Skotsko „lrán-Zolandsko, Následuje pek pamějní ar
se znázorněným ezblémem a fotbalovou brankou v hodnotě 20 Ft. Sro s
námězu „Sportovní sázení pvávě tato serié se bude oči: filarélis:

o tématu Sportovní sázení k WS 78, nebot jak známo naše Sazka t

vou zvláštní sázecí soutěžk pořádala,
GOLSKO př

svojí serií ve stejný čen „de

úší záběry z dřívejšíců p

známkách je vlevo vždy

o šanpi.návu.

boj č

objek“ z města pošadetele a pci

20 m

1530

v Brezili - "Homole cukru" v

30 n

1962

v Chile - universita, v 58

50 m
40 m
90 n
50 m

l
1936
1966
1570

ve Švýcarsku - sčavá rad
ve Švédsku - radnice ve

v. Anglii =londýnszý parl
- divadlo

120 Tg, 1974
radnice a televisní věž v „nicnově
letecký aršík 4 Tg -záběr ze hry «

Jed:á se tedy 0 t,2V4 vzpomínkovou ser:
«teré ai ámky může filatelista použít

h č

dyž neúplnou) „jejíž

eslení míst předeš-

ionátů. Její snadná dostupnost je výhočná především pro

atelisty.

Vůbec „dostupnost všech těchto výše popisovanýen známek tří zemí

nán dává tím větší zvídevost na ztvárnění obálek prvního dne „až
tyto se k nám filatelissickou cestou dostanou.

A na závěr dnešního pokračování o filavtelistických materiálech kolem

světového mistrovství nejlepších fotbalistů uvedeme ještě jednu ukáz-

Xu,. MALTA vydala serii pěkných „drobných , úzkých a pestrobarevných

známek v hodnotách 2c , ll c e 15 c se záběry ze hry. Uvádíme je pří-

mo na obálce FDC „kterou jsme dostali od p.
b.Buzziho z Italie i s
pří ležitostným razítkem prvního dne,jak je vydala poštovní správa
evropskéno ostrova alta.
(C)

Argentina'78
Tazza tad-Dinja tal-F..
1978
FIFA, World Cup

Vedle tohoto výše uvedeného FDC ještě existuje čelší FDC Malta
k této sen „A to s hnědým arš
kterém jsou «,*t ztvárněny
tyto
přinášíme na závěr ve veli-

kost jak je uvejla sovětská rilatělija v č.9/1978. FDC s ním bylo
pak vičět i na výstavě Praga 78..

Na závěr dnešní kapitoly

pak ještě máme výzvu k naším členům : máte-li k Z
1978 v kopané nějaké za

mavé materiály (cizí FDC,

ilky,rezítka či celistvo-

sti,prosím, zašlete je k

nahlédnutí „zaevičovéní a

eventuelnímu použití i do

tohoto našeho malého seriá-

lu o filatelistické dokumentaci k MS Argentina

78

Pomůžete nám v naší práci

a našim členům uděláte jistě
radost.

Sbírejte rychle

tedy všecnen mat: riál k tomtuo mistrovství „hlavně

do svých sbírek , termín celostátní filatelistické výstavy námětu

OLYUP-SPCRT 1980 se blíží !!! O dalších nových a i jiných materiálech
z fotbalového misirovství pak vás všechny budeme i nadále pravidelně

informovat.

/

Příště pokračování

/

Vítězslav ŠLECHTA
000

000

000

ANGLICKÁ

FOTBALOVÁ

RAZÍTKA

Třebaže je Anglie pravlastí moderní kopané a celá desetiletí
se chlubila v kopané svou nedostižností + objevuje se fotbal v samotné Anglii ve filatelii vlastně až v posledním období « První

známky s fotbalovým / a vůbec sportovním / námětem v této zemí = kolébce moderního sportu - se objevují poprve až k mistrovství světa
v kopané 1966 , které bylo právě tehdy pořádáno na britských ostrovech . Podobně je tomu i s příležitostnými razítky
jež se také

asi vyskytují prvně právě k v Anglii

pořádánému MS 66. Tato razítka

ruční i strojová uveřejníme v chystaném čísle naší knihovničky OS ,

věnované Rimetovu poháru - MS - Zlatá Niké , v kapitole MS 1966 „

To ovšem nepopírá výskyt filatelistických materiálů vážících se
k anglické kopané v ostatních zemích světa daleko dříve. At už máme
na mysli německé ruční příležitostné razítko Berlin - Charlottenburg
14.5.1938 k utkání Německo-Anglie , či rumunské ze 24.5.1939 ze zápasu v Bukurešti Romania-Anglia ,„ nebo monackou serii známek ke 100,
výročí anglické fotbalové asociace 1863-1963.
V sedmdesátých letech pozorujeme i z Anglie pokud jde o tvorbu
a používání příležitostných fotbalových poštovních razítek výrazný
obrat „ Každým rokem vlastně razítek s fotbalovými náměty v této ze-

mí kolébky kopané již přibývá a v souvislosti s významnými fotbalo-

vými zápasy i fotbalovými kluby nabývá na významu i pro fotbalového
filatelistu «
Náš zpravodaj Olympsport přinesl již jakýsi první evidenční přehled celkem 41 anglických fotbalových razítek u období od 15.8.1970
do 6.5.1973 ve svém čísle 20 v září roku 1973 , při čemž uváděl v
poznámce čísla zpravodajů naší sekce, ve kterých již dříve některá
z těchto razítek popisovaných byla zveřejněna / vyobrazena /, a některá zobrazil na další stránce za seznamem v tomto jubilejním dvacá=
tém čísle, Razítko k 50.jubileu slavného Wembley stadionu (28.4.1973)

pak Olympsport přinesl na str. 23 a 24 ve svém 21.čísle,
Některé údaje v tomto prvním přehledu nejsou však úplné a některé mají i chybný letopočet
překlep nebo nečitelnost razítka ?? ) «
Proto se k nim ještě vracíme dnes.

Týká se to zvláště následujících razítek níže uvedených „kde je

správný rok použití 1972 ( anikoliv 1973 jak bylo na str.23 v č.20

omylem redakcí uvedeno):
15.1.1972 -Preston North End
vítěz 3.divize

15.1.1972 -Leicester City FC
mistr druhé divize
22.3.1972 -Wolverhampton Wan
derers v kvaterfinale poh. UEFA

(viz další str.)

1.4.1972

-Ipswich Town FC

l0.výročí od ví-

LENESTIE CITY
om
m

Lobakod
MFAOP

16 JAN TB

LKICESTER

tězetví v ligové soutěži 1961-62 / razítko bylo uvečasaěno v Olympsportu v č. 21 jako poslední na str.

3. 0. EMBREY
IPDEM UROUHART
F2RM COTTAGE
31197, ZTRÁTHMIGLO
6.5.1972 - 100 let od prvého finále poháru asociace

celkem 2 razítka :

a) kulaté

THE CORPS OF ROYAL ENGINEERS / BRITISH FORCES 1872 - rOSTAL SERVICE / FIRST POCTRALL /
ASSOCIATION CUP / FINALISTS L872 / v MAY 1972

b) obdélníkové - podlouhlé
vlevo s kresbou starého (historického) fotbalisty
100 TH ANNIVERSARY OF / 1 ST FA CUP FINAL /
6 TH MAY 1972 / KENNINGSTON S.E. 11

OMYLEM bylo v uvedeném čísle 20 Olympsportu také razítko 80 let

klubu Grimsby Town F.C. 22.1.1972 uvedeno stejně 1 u roku 1973 „Pro-

to prosím , zde na str. 23 č.20 zpravodaje si toto razítko přeškrtně-

te , je už správně uvedeno na str. 22 téhož čísla,
V Olympsportu č. 26 (květen 1975 ) byla pak na str. 4 a 5 popsá-

na a uveřejněna některá další anglická poštovní razítka s námětem ko-

paná , oslavující postup tří klubů do vyšších soutěží „ Byla to :
24.8.1974 - Carlisle United FC - první zápas v první divizi
( opět z ní ale zase vypadl )
17.8.1974 - YORK City FC - první zápas ve druhé divizi

24.8.1974 - Peterborough United FC - vítěz 4.divize, první zápas

návratu do 3. divize

Ve stejném 26.čísle Olympsportu bylo ještě jako č.l0 uveřejněpo
razítko 2.3.1974 Wembley - finále ligového poháru , krášně znázornu-

jící obě věže stadionu ve Wembley s vyvěšenými vlajkami i samotný ligový pohár. ( Navíc pro zajímavost pod č, 7 zde na stejné stránce by-

lo uveřejněno i kulaté razítko ze skotského Edinburgu "Sto let skotské

kopané" )

A dnes tedy přinášíme

z b ý v a j í c í nám známá anglická fot-

balová razítka z uvedeného období 1970 - 1973 , která v našem zpravo-

daji uveřejněna dosud zatím nebyla, Při této příležitosti vítáme italský katalog fotbalových razítek celého světa ( Giorgio SINI : Catalogo

dei francobolli e degli annulli de Giuoco del Calcio ),který vyšel více méně soukromě bez' udání vyjavatele, k nám se dostal skoro náhodou
a bohužel není nijak k mání „ento katalog přináší velké bohatství a
právě zvláště anglických fotbalových razítek ( ani on pochopitelně nemůže býti úplný a na př. již 3 anglická razítka dříve v Olympsportu

uveřejněná v něm

podchycena nejsou ) a proto využíváme těchto poznat-

ků pro všechny naše členy aspon touto KD)

6

15.3.1969

finále ligového poháru Arsenal-Swindon (výsledek 1:3)
kulaté,uprostřed fotbalový míč
Ligový pohár - finále

18.4.1970

Rally 1970 k MS 1970 - start

4.5. 1970

Mexico 70 / Departure / England football team /London Airport

17.8.1970

PLYDE COAST LANCS. / BLACKPOOL FOOTBALL SUPPORTERS CLUB /
FIRST HOME / MATCH BACK IN DIVISION ONE / 17. AUG 1970

15.3.1969

SWIN-DON , SWIN-DON (fanouškovská hrkačka)
HARPOW AND / WEMBLEY / MIDOLESEX / 15.MA 1969 - obdélníkové
HARROW 4 WEMBLEY MIDDX ( kruhové) v kruhu nahoře míč

( odlet ang. fotbal.mužstva na MS 1970 - obdélníkové )

kulaté razítko oslavující návrat klubu Blackpool do l.diviee

21.6.1970

NEWPORT MON - ENGLAND LAST DAY / AS/ HOLDERS / 21 JUNE 1970

21.9.1970

FLYDE COAST LANCS. / JIMMY ARMFIELD / TESTIMONIAL/ MATCH /
21 SEPT 1970 - kulaté

2.10.1971

( kulaté - Anglie poslední den mistrem )

90 výročí FC Burnley ( 1881-1971 )

přílež.obdélníkové razítko , fotbalové hřiště,letopočet

28.4.1972
3. 3.1972

70 výročí Manchester United FC - lokomotiva-podélné

6.5. 1972

F.A, Cup Final / CENTENARY YEAP / 6 MAY 72 / - WEMBLEY

Jeeds United - první výročí vítězství ve Veletržním poháru
( obdélníkové , fotbalová branka,Veletržní poháry )

obdélníkové razítko z finále anglického poháru (Poháru

asociace = správný název !) , 6.května 1972

bylo to utkání Leede United - Arsenal London 1:0

( na razítku vlevo anglický pohár F.A. , vpravo mohutnost
stavby Wembley stadionu zvenku , věže a vlajky)

13. 9.197 2- MANCHESTER CITY FC

RE - EBTER EUROPE / KICK OFF IN UEFA CUP

ST70B n
Nad GE |

Na razítku jsou znázorněny 4 poháry , jichž byl Machester City v letech
1968-1970 držitelem :
zleva —- pohár mistra Anglie - vítěze l.divize !

ligový polfár ( League cup )

'

Pohár asociace- anglický pohár F.A. (fotbalové asociace)
Pohár vítězů pohárů - PVP „vítěz 1970

25.10.1972 - Derby County - mistr ligy 1971-72
5. 5. 1973

3.10.1973.

PA CUP Finalist / Wembley / SUNDERLAVD

- SUNDERLAND / 1973 / F.A. CUP / WINNERS /
ENTER INTO / EUROPE / 3. OCT 73 / SUNDERLAND

3.10. 1973 - LIVERPOOL FC / 10 YEARS IN EUROPE/ LEAGUE / CHAMPIONS/
UEFA / WINNERS / KICK OFF IN EUROPE
Liverpool FC -

vítěz ligy vítězí

v poháru

URMAPOOL BA, - 1OYEARS IN EUROPE

UEFA

30.11.1973 - SOUTHPORT FC - FIRST
EVER /MATCH / V /
HUDDERSFIELD TOWN /

DIVISION 4 /CHAMPIONS/

1973 /30 Nov 73 /

SOUŤHPORT-LANCS

Tolik tedy na doplnění o poštovních razítkách s námětem kopaná
z kolébky tohoto sportu - Anglie z let 1969 - 1973 pro naše členy a
zvláště sběratele námětu kopaná, Jak tato razítka získat ? Snad jen
se štěstím výměnou s některým zahraničním sběratelem - filatelistou,
neboť u nás se skoro vůbec neobjevují.
A o těch novějších anglických fotbalových razítkách z dalších
let zase v našem zpravodaji někdy příště . Tam už se zmíníme i o tom,
že britský poštovní úřad vydává měsíčně dopředu přehledy , kde a jaká
razítka se budou v Anglii používat . Dostaně-li takov, nřehled fotbalový filatelista včas
může si o razítko napsat přímo na příslušný
poštovní úřad či přepážku , které někdy bývají otevírány u fotbalových
stadionů, Ale o tom až tedy někdy příště «.«
i%
V. Šlechta

-= 00

00

--

XXII OLYMPIC GAMES

Moscow USSR

July 19- August 3, 1980

Dopis od našeho krajana a spolupracovníka Josefa M. Lacka
Obálka Sports philateliste international s fotbalovým námě-«
tem a kašelem k XXII. olympijským hrám 1980 v Moskv
ě «

V

"chybotis

1 Čísle zpravodaje jsem nadhodil problem

příležitostného razítka PARDI

2 - VII.me-

moriál J.K,Lotkowicze - z r.l938 s chybným letopočten "39",
Na navozený problem jsem dostal dvě odpovědi a tím i dva různé názory na
něj. S ověma výňatky z dopisů Vás chci seznámit a pak se pokusím je nějak
shrnout,

Prvý příspěvek jsem dostal od jednatele sekce Ing.Zd.Slováčka z Pardu-

bic a mimo jiné pfže:

Po vzoru anglických plochých drah se začal i u nás jezdit podobný závod nazvaný „emorial J.K.Lobkowicze, I když některé prameny uvádějí jako da=
tum vzniku iemorialu r.l1931, je historickou skutečnost(, že I.roč.Memorialu
J.K.L, se jel na dráze pardubického stadionu /dnes stadion Kl.Gottwalda/ až
21.7.1932, V r.1931 se nejel iemorial J.K.L., ale pouze liga motoristů na
počest všesportovní výstavy konané toho roku v Pardubicích /viz 0S č.3.
Další nesrovnalosti bývají uváděny při datu posledního roč.lemorialu
JKL. Většinou se uvádí jako poslední ročník 1938, Ve skutečnosti to byl pouze poslední předválečný ročník emorialu - poslední se jel v r.1947. Uveďme
Si pro informaci přesná data konánf a vítěze iiemorialu JKL :

I.roč.
TIL. "
II.

Ň

31.7.1932 |4.6.1913
3.6.19342.6.1915

-

30.9.1937

|-

Rosák, ČSR

-

Plant, Vel. Británie

1

14.6.1926

"

12.6.1938

v

Bardas, ČSR
Kuger, Rakousko
Graf, Německo

6.7.1947

|-

©-

Gunzenhauser, Německo

Lundauist, Švédsko

- 1 PR zel, a m,

Chaliper, Francie

- L PR tříbarev.

- L PR tříbarev.

No a tak se dostávám k odpovědi na výzvu v min.čísle zpravodaje. Tak

tedy: razítko k VII.lemorialu JKL 12.6.1938 bylo

vitelné, To znamená,

jednodenní

a nebylo

přest:

že nikdo si nemohl změnit rok 1938 na 1939, aniž by to

nebyl podvod, V Pardubicích to nemohl udělat nikdo, protože se razítko okam-

žitě po závodě vracelo do Prahy na min.pošt, Tam by na změnu museli nutně
přijít a bylo by zle, Razítko s datem 12.6.1939 je tedy padělek a nebo chyba při otisku razítka /smítko přes číslici 8 tak, aby vznikla 9. Snad to
byl i úmysl toho, kdo to provedl. To nemohu posoudit, protože originál razítka 1939 jsem neviděl, Toto je stanovisko nejen moje, ale i poštovních a
sportovních historiků našeho KF a funkciónář) Autoklubu Pardubice,

Pro úplné vyjasnění situace s plochodrážními závody v Pardubicích po r.
1945 uvádím ještě tot

Na památku pardubického plochodrážního jezdce Fr.Hladěny, popraveného
za války gestapem v souvislosti s atentátem na R,Heydricha v r.1942, se jelo v období 1946-75 celkem 6 ročníků iemorialu Fr.Hladěny. První tří roč.se
jely ihned po skončení války: 9.6.46 - Rosák, 5.6.47 - Lucák, 6.6.48 - Ha-

velka, Tyto závody se často mylně zaměňují na Memorial JKL. Snad tomu přispívá i to,

že v r.1947 se jely oba dva Memorialy,

K samotnému Lobkowiczovi toho nemám mnoho zjištěno, vycházím jen ze

slovníků a z pamětí starších lidf, Pro orientaci však se domnívám, že to po-

stačí: Jiří Kristián Lobkowitz byl členem starého českého šlechtického rodu,
který u nás Žil v letech XIV, až XX.stol, Své jméno odvozují od zámku Lobkovice nad Lagem. V XV.stol,se oddělily dvě větve rodu a to Hasištejnský a
Popelů. Kníže Jiří Kristián Lobkowitz byl automobilovým závodníkem. Tragicky zahynul při závodech na okruhu AVUS v Berlíně 1932,
To je vče co vím. Snaha tu byla a pokud tu přesto není něco v pořádku,
rád se poučím a se mnou jistě i další naší členové, Berte to jako jeden z

hlasů do otevřené ankety,

Další příspěvek nám poslal náš člen Jiřf Nekvasil z Prahy a rád jej
zde uvádím:

Tento chybný otisk s letopočtem 1939 je mě znám již z r.1938. Tehdy byl

vydán"pamětní aršík" form.A6 /nevím, zda ho vydala čs.pošta čí org.výbor/,

kde se prakticky na mnoha exemplářích vyskytovalo toto chybné datum. Vzniklo
zřejmě nedopatřením v nastavování data a když bylo určité množství těchto

Varšíků" orazítkováno chybným datem=letopočtem, chyba byla osoána a 0-

pravena. Je zřejmé, že razftkování těchto aršíků bylo prováděno předem poč-

tovními zaměstnanci, tedy před zahájením vlastních závod, Mimoto mám dopisy

s tímto razítkem, kde letopočet je správný -tedy 1938, Obě tato "provedení"

mám již dévno zařazena ve své sbírce čs.příležitostných razítek meziváleč.
ného období s poznámkou " chy botisk

roku. Sběratelům přílež.

razítek ČSR I je tento chybotisk dávno znám, Jiné vysvětlení asi není,

Oba příspěvky jsou zajímavé a v obou bude část pravdy, Slováčkův poně-

kud rozvádí problematiku spíše do námětového popisu a všímá si jednotlivých

ročníků a

pod, Naší čtenáři to rozhodně uvítají a bylo by dobré, kdybychom

se postupně takto seznámili i s jinými sportovními akcemi á soutěžemi, Do=

mnívám se, že Chybně píše o tom, že razftko bylo jednodenní a nebylo přesta-

vitelné. Katalogy Novotný i Nebeský u tohoto ročníku uvádějí datum použití

razítka shodně 11.-12.6.1938 - tedy dva dny a těžko bylo dodáno na každý den
jiné razítko. Poznamenávám však, že otisk ze dne 11.6.38 jsem neviděl a ani

jej nemám, U roé.1916 a 1917 byla razítka používána také po více dní /1936-

7 dní, 1937 - 3 dni/ a byla určitě s přestavitelným datem. Stejně tak asi

nešlo o žádný padělek, protože ten vy asi nebyl nikomu k užitku. Také chyba
/smítko přes číslici 8/ je vyloučena, otisky s letopočtem 39 tomu neodpoví-

dají, neb číslice 9 má rovnou svíslou nobu tak, jako je tomu např. u nuly,
kdežto číslice 8 je v zrostředku z pravé strany jasně vykrojena ve středu

jax má být a je tomu u otisku s letopočtem 1938,
Nekvasilův příspěvek si všímá více možnosti vzniku tohoto "cbybotisku",
Je mě jasné, že sočratelům je tento dévno znám a mají jej v. svých sbírkách

- pikde j

se ale nedočetl 9 tom jak k němu dožlo a jar vzrixl!!1 Tento

problem jsem sť onašil a snažím nějak objasnit, Nemém uváděný "parětní ar-

žík“, ale mám 2 dojisnice vydané k tomuto memoriálu s "chybotiskem" 39, Hy-

poteza, Že k ťomu do*lo při jakémsi "předoréženf" arřfk) a snad i pohlednic
nůše být svrávná, alé nemasí, Osobně se domnívám, že razítko sloužilo nor-

mélně s letopočtem 38,a postupně došlo k poškození číslice 8. Ta praszla u

levé strany středu, pravá strana povolila a postupně došlo k odlomení části

spodní levé poloviny,

jím došlo k přeměnš čísla 8 na 9. Konečnou odpověď by

na tento problem dala asi jenom prohlídka originálu tohotc razftka v Poštov.
ním muzeu v Praze.

MEMORIAL J. K. LOBKOWiCZE
r
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A této úvaze ně vede to, že jsem v poslední době
prohlédl včechny tyto dovisnice /sbfrém je čle obrázk)/, které doma már a bylo jich asi 19, Zaujal ně

jeden, o kterém jsem při letmém pohledu myslel, že

je to datum s 38. Při podrobnější orohlídce už to

Nebylo tak jasné číslo 8 a vří zvětšení lupou 10x je

ní levé óásti od středu 08odtrževníspod
vidět
jasně
míčky a navfc asi délce 1-1,5 mm je tato čést jak-

si nalomena, Pravá strana se odtržením srovnala do

roviny. Odpadla-li levá spodní číst v nalomenf, pak
zůstala tedy čistá devítka, uyslím, že zde je třeba
hledat vysvětlení, Otisk tohoto razítka je zřejmě
jakýmsi mezistupněm mezi letopočtem 38 a 39. Razítko
zřejmě již na číslo 38 opraveno nebylo a zbytek dne
TVB 12
se razítkovalo již jen letopočtem 39. Škoda jen, že
ní
nemém možnost poříčít zvětšenínu těchto otisků pro
detailní srovnéní, Vlevo vidíte pokus o jejich reprodukci v na“ich podmínkách, věřím přesto, že pro porovnání postačí. Naše
členy, kteří by měli možnost a chtěli nav*tívit Poštovní muzeum v Praze a

seznámit se s originálem razítka jež je zde uloženo žádám, aby mě o výsledku

informovali,
Poznémka: manipulaci, princip a postup orášení
dvou, tří i vfcebarevnými razftky podrobně popisuje Filatelie č.12/76 na

str.370-71.
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n

V poslední době se v Sovětském svazu hojně rozšiřují i sporty +
které tu dříve neměly právě největší popularitu „ jako na příkl,

pozemní hokej nebo rugby « Stoupající obliba rugbyové hry v SSSR
se hned také projevuje i na vzrůstající kvalitě hry sborné, jež
už dnes bojuje i na ME
Rugby v SSSR však začali po revoluci , poprve v roce 1923, kdy
se v rámci Všeruských slavností fyzkultury uskutečnilo v jednom

z moskevských parků utkání mezi dvěma podnikovými celky. Později

se rugby usadilo v Moskvě, Leningradu, Charkově , Kyjevě a Oděse.

Začaly se hrát i pravidelné soutěže, První všesvazový šampionát

se uskutečnil v r. 1936, Do roku 1941 se hrál i Pohár SSSR.

Mistrovství SSSR v rugby bylo pak obnoveno až v roce 1966. To s
tímto sportem začali studenti Moskevského technického učiliště

Za dva roky získali titul hráči Vojenské letecké akademie J.Gagarina.

Dnes hraje rugby v SSSR víc jak 15.000 hráčů.Loni se stali mistry
SSSR hráči Aviator Kijev „ V Moskvě jsou nejlepší hráči klubu
Fili . Na mezinárodní scéně se objevilo rugby SSSR r. 1974 „kdy

v Moskvě poprve uspořádali mezinárodní turnaj o cenu časopisu
WSocialističeskaja Industrija" „ Od té doby je tento turnaj hrán

pravidelně. Dne 29.7.1975 vydalo ministerstvo spojů SSSR dle návrhu malíře I.Filippova k II.ročníku tohoto turnaje oblíbenou
ilustrovanou obálku v hodnotě 4 kop.,kterou našim čtenářům přiná-

šíme v ukázceo

= nat:
Movřrtcce

= 4
M
MEMAYHAPOAHBIE COPEBKOBAHAA NO PETEM
HA NPK3 CASETUÍ
„COUHAJMOTASECKAM HHAYCTPHA-

Hndekc npednpunmun censu u adpec
oo

omnpasumeaa

Haxenc npeknpurne coeou uecra massavemau

Nebyla to však první filatelistická rugbyová pozornost SSSR . 0
něco dříve ( 7.7.1975 ) vyšla totiž už letecká ilustrovaná obál-

ka celina , nazvaná jen stručně rugby ( 6 kop. Avia )-taktéž autora I.Filippova - na jejíž levé straně je znázorněno rugbyové hřiště se známou brankou ve tvaru písmene H a dva hráči ve vzájemném

souboji,

V. Šlechta

řídí :

X

Ing. Jaroslav PETRÁSEK
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Co nového přinesl světový a evropský basketball v uplynulém období
a co od něho mýšene očekávat v blfzské budoucnosti?
Minulostf již je 8.MS mužů, které se konalo na Filipinách v Manile
1.-14.10.1978. Titul si odvezli Jugoslávci po infarktovém vítězství nad

SSSR o jeden bod v prodloužení 82:81. Současně s tfmto MS proběhlo v Ma-

nile i mistrovství Asie juniorů, ve kterém zvítězily domácí Filipiny. Obě

soutěže nám připomíná emise Filipin, ke které byla vydána i FDC,

MISTRZOSTWA
EUROPY,
sd
WKOSZYKOWCE
|"
KOBIET.
PDA
POZNAŇ
i
zam

U

a

base
OE

16.

žen se zonalo v polské Poznani od 20.-10.xvětna 1978, zde re-

prezentantzy ČSSR obsadily třetí místo a stříbro jim uniklo jenom nešta-

stnou prohrou s Francif, která později zkončila až na 4,místě, Polská po-

šta připomenula tuto soutěž pčxnou celinou a čtyřmi příležitostnými razí-

tky stejného provedení, Byla používána v místech kvalifikačních skupin :

Konin, Zielona Gora, Toruň a ve finale v Poznaní /viz celiny/,

úE kadetů se uskutečnilo l4,-24.8,1978 ve španělském městě Cuenca,

SSSR před Španělskem,

ČSSR se nezúčastnila, Údajně bylo používám

no přílež.razítko, ale dosud jsem je neviděl,
8,

juniorů uspořádala Itálie v městečku Roseto Abruzzi, vftězem je

opět SSSR před Špančiskem, E se konalo ve dnech 22.-10.8.1978 a byla pouřívána dvě přílež.razítka, Zxlamáním je až 7.místo juniorů ČSSR,

5 žen se koralo ve dnecr 29.4.-1%.5,1979 v hlavním městě Jižní Kou. Tato soutěž se uskutečnila bez účasti socialistických zemí, ví-

tězem se podle očekávání stalo družstvo USA. Zatím není známo, zda byl použit nějaxý filatelistický rateriál, lze to však předpokládat,

21.ME mužů se

hrálo v italském Turině ve dnech 9,-19.6.1979, vítězem

se stal tentokrát SSSA před Jugoslávií, ČS R
na 4.místě, Italská pošta byla tentokrát nadočekávání *tědrá a mino 2 známek, FDC a razftka prvého dne
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[XXI CAMPIONATO EUROPEO

[PALLACANESTRO MASCHLE

Pase di gušlificazione
[9/11 giugno 1979
(GORIZIA- Palasport

©

XXI CAMPIONATO EUROPEO
PALLACANE STRO MA SCHILE

Fase di aualificazione.

9/11 giugno 1979

ještě 4 příležitostná

|MÉSTRE-Palazzetto Comunale

Tazítka používané v

městech Siena, estre,

Gorizia av

8.18z juniorek
vidpuko
n

;

[XKT CAMPIONATO EUROPEO

PALLACANESTRO MASCHILE

děli diváci v italské

|Fasedi gualificazione

essině koncem července 1979. Vítězství vybo-

3alaaou 1070
ŠÍENÁ-Palasport Mens Sana

jovaly juniorky SSSR. Dokumentuje nám
jej př fležitostné razítko jednoduché-

ho provedení.
A nyní věnujme pozornost basketbalovému kalendáři pro následující období:

10.mistrovství Asie maži v Hong-Kongu

1979 listorad

1979 prosinec
1979 prosinec
1979 prosinec

1980

l0.nmistrovství Afriky zužů v Casablance

28.mistrovství Jižní Ameriky mužů v Argentině

18.4.

pijsxé

1980 květen

-

1980 zvěten

-

1980 říjen

+

lýe0 říjen

-

1980 5,-15.8.

1980 říjen

-

iorX Již.Ameriky v Bolívii

kvalifikace ružů pro americké pásmo v San

Juan v Portorix

Olymvijská kvalifikace mužů pro evropské pásmo ve Švý-

carsku

ijská kvalifixace žen pro celý svět - Varna

3.mistrovství Již.Aneriky juniorek v Chile

V israelském Tel Aviv proběhne kvalifikace pro ME 1981,

xteré se bude konat v Praze

-

kadetek v Pecs v aďarsku

žen v Banja Luka v Jugoslávii

mužá v Praze

xox 0 X0 xox

t

strofa

červeného

jednoplošníku
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/ podle článku Jiřího Novotného v Čs.sportu /
Mezi litevskými vystěhovalci v Americe vyrostla celá řada významných

sportovců / V.Gerulaitis, Jankunis, A.Vilkaitisa a další/ a mezi nimi í

Steponas Darius, vlastním jmenem Juciavičius. Sportoval od časného nládí,

lyžoval, běnal, vesloval a boxoval, Při svém pozdějším návratu do vlasti

přivezl sebou pravidla xočíkové, ktěrá v Litvě velmi rychle zdomácněla a
doposud je stále nejrozší pensjším sportem. Vždyť také dvakrát dobyli li-

tevci titul) mistrů Evropy a i nyní stále tvoří podstatnou část reprezen-

tačního družstva SSSR.

Darius sám hájil fotbalovou branku reprezentačního družstva, zaslou-

žil se o výstavbu prvního stadionu v zemi a napsal knihu o basketballu a
baseballu. Jako činovník Litevského aeroklubu a předseda nejvyššího orgánu tělovýchovy vykonal mnoho pro rozvoj litevského letectví a sportu vůbec,

(©

U civilní letecké společnosti

se seznámil s leteckým nechanikem

Stasysem Girenasem, se kterým později překonali tehdy platný dálkový re-

kord v přepravě nékladů bez mezipřistání,
nými

Tito dva sportovní nadšenci po velkých přípravách, spojených se znač-

potfšemí hodlali uskutečnit dálkový let New York - Kaunas

/7188 kn/,

při čemž prakticky zromě vlastních peněz jim jediným zdrojem příjmů bylo
zaplacené porto

za korespondenci litevských vystěhovalcá z Ameriky do vla-

sti, Let se uskutečnil 15.července 1933 v 6.25 z Bennetova letiště strojem
nazvaným Lituanica, Podrobnosti letu nejsou známé, jisté včak je to, že v

půl jedné se letadlo zřítilo poblíže osady Kudamo, nedaleko Kaliningradu,

tehdy nazývaného Kónigsberg. Girenas byl mrtev na místě, Darius zemřel asi

po třech hodiná
Existují dosti přesvědčivé důkazy o tom, že letoun byl
ostřelován německou posádkou koncentračního tábora Berlinchen «.....
Den katastrofy vyhlásila litevská vláda za den národního smutku, hrdi-

nám byl postaven pozník, jmenuje se po nich celá řada litevských ulic, budov aj. V městském muzeu v Kaunasu jsou uloženy fotografie, uniformy, pa-

lubní denník a další památky,

Litevská poštovní správa vydala dvě letecké serie poštovních známek
/v.B%A - 82E a fv,84 - 89/, obě poměrně dosti hledané a mezi sběrateli

sanozře

existují zachráněné, Lituanikou přepravované dopisy. Že je jich

málo a že by byly ozdovou každé a nejenom aerofilatelistické sbírky, ale i

sportovní, není

třeba dodávat,
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svay VÝPLATNÍ OTISKY

Dnes se opět setkáváme s naší rubrikou, ve které uveřejňujeme nových
pět kreseb sovětských OVS, které se nám podařilo získat. Navazujeme tak na

předchoz(0VS z SSSR, které jsme uveřejnili v č.29 na str.48 a W č.30 na
Str. 100 a patří sem i olympijský OVS z č.%5 na str.83. Komentář k vyobra-

zení jistě není potřeba, chce to jen zopakovat si trochu azbuku - děkujeme!

M19

Apricote

ROMANIA
POSTA

+600

Ó LE ©
Dnes ještě přináčíme jeden z velice zajímavých OVS, který nám v kresbě zaslal člen Ing.Petrásek a doplnil 1 potřebnými informacení, Jedná se o
OVS z Rumunska s obrázkem skokanky do vody a textem: "Sportovní příslušen-

stvf a potřeby pro skautirg", Jde o firemní OVS, který používala firma
CARTEA ROXANESCA v letech 1930-37, jež měla působnost ve většině větších
rurunských měst. Zabývala se zejména prodejem knih, měla i své nakladatel-

ství, kde vydávala zejména literaturu sportovního zaměření,

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" VŠ *Ý » 00000000

Tenis © ©GS90OOCCGO
Š5863088883B6B00BoBododoSoBo

„
„V minulém čísle zpravodaje jsme příneslí na str.61 ukázku FDC k 50.
výročí Roland Garos, Náš agilní člen Dr.Sobihard upozorňuje, že k tomuto
turnaji existuje ještě strojové razítko, které v kresbě přinášíme,
Dále se setkáváme s R.G. setkáváme na příležitostném razítku použí-

vaném v červenci zele při semifinale skupiny A Davisova poháru Francie -

V.Briténie 2:3. Vítěz

pak v evropském finale porazil ČSSR 5:0. Ve finale

celé soutěže 5e pak střetli USA a V,Briténie 4:1, USA tak zfskali tuto

trofej již po dvacátépáté,

=ROLAND 7]
úw GARROS

Poměrně bohaté příspěvky

Francie do tenisové tematiky do-

plňujeme dalšími ukézkaní:

— v r.1978 bylo k výročí R.G.používéno ještě další příležitostné

razítko /viz předchozí strana/

ž,

= podobné příležítostné razítko

/vez letopočtů o aB LV, bylo

s

letos a ukazuje nár. jej pohled-

nice s pozdravem od předsedy tenisového svazu Ing.C.Suka s podpisy včech našich reprezentantů
= v roce 1979 oslavil 50 let trvéní "International Lawn-Tenis

Panis

Meoris ave

Club de France", K této události

Pána cs

International

která má sídlo právě na stadionu

de France

Rolanda Garose

hl

sb 164
eros

Lawn-Tennis Club
orsmmarame:

Z posledních novinek je nej-

€

zn

zajímavější zvláštní obálka k le-

Šeray 1 0

tě otisk výplatního stroje FFT -

Francouzské tenisové federace,

B

CARTE POSTALE

ExoconcuR

s0

- pro úplnost reprodukujeme ješ-

HLBOmR. ly

vbn
S,
PA

pro turnaj na R.G, používáno i

byl proveden přítisk na dopisnici v hodnotě 1,-Fr a používáno
příležitostné razítko,

Hi Mitron

7 ms *

točnímu ročníku turnaje "Wimble-

don 1979" s novým razítkem win-

bledonského muzea. Obálka zobrazuje W.C.Wingfielda "vynálezce“

moderního tenisu. Tento muž sí

nechal v r.1874 na londýnském patentovém úřadě patentovat "nový

zlepšený tenisový dvorec" a pra-

vidla hry "sphairistiké neboli

t e ni s ". Ujal se název tenis,

Po menších úpravách pravidel byl

hrén již 1.wimbledonský turnaj v

r.1877 podle pravidel v zásadě
stejných jako dnes,

Další novinkou je čs.příle-

žitostné razítko k semifinale Ga-

leova poháru, které probíhalo ve
dnech AoE toto7á v Mariánských

Lázních. Družstvo

ČSSR /Lendl,

Lacek, Pohl a Cestr/ zvítězilo

nad Rumunskem 3:2 a Austrálif

THE WI

LAWN
ČHAMPI

4:1 a probojovalo se do finale

Veavinie Kotrcy
ZHPorockémo /r00

ve Vichy.

DsrRava Z

La
FEDERATION
T pes DE
TENNIS
2 av Gordon Benneti
Made: Roland Garros
15016 PARIS,
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zřšše

Na

děpodobně

předchozí stránce přinášíme reprodukci pravnejstaršího známého tenisového razítka na

světě, o kterém jsme se zmiňovali v posledním zprá=

vodaji a žádali toho, kdo jej vlastní, aby nám jej

poskytl k reprodukci, Ozval se nám náš dlouholetý
spolupracovník J,M,Lacko z USA a poslal kopii tohotoj
zajímavého razítka, Upřímně děkujeme!

Vpravo přinášíme ještě reprodukci poslední te. R
o
nisové známky vydané dne 2.6.1979 na Fiji u příležitosti 6.jihopacífických
her. Znázorňuje záběr mužské čtyřhry, tenisovou raketu a znak Her,
Žádáme členy, aby příspěvky do této rubriky zasflali přímo na adresu
vedoucího: Vladimír

K o l ich, Zápotockého 1100, 708 00

Ostrava 8. Mfs-

to originálů postačí zaslat jasný xeroxový otisk!
00000000000000:900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1+60 let.o s,
%05 v.srpnu

od vydání a používání prvého vříležitostného razítka v Českoslo-

vensku, Naši čtenáři a členové se-

kce vědí, že to bylo ve ZNOJMĚ

dne 24.VIII.1919 k sokolskému sle-

tu. Připomněli jsme si jej v našem zpravodají již

jednou v č.23/74 na str.23 při jeho Sp.výroči /ne
jak chybně uvedeno - překlep - 75 let/. Nenf po-

chyby o tom, že toto razítko je ozdobou každé,ne-

jen tematické sbírky či exponátu. Nenf také žádným tajemstvím, že těchto razítek na výstřižcích

se známkou /převážně Hradčany/ je dost a nejsou
žádnou vzácností. Jejich výskyt na poštou proš-

lých celistvostech je však nepoměrně řidší a set-

káváne se s ním většinou na sletových dopisnicích
v kombinaci se zdařilými sletovými vlenětaní je-

den z klasických případž, kdy lze použít vignětu

v exponátu a naopak si tím dozlad zhodnotit/, Ve-

lice zřídka se setkáme s tímto razítkem na poš-

tou skutečně prošlém dopise a dovolím si doxonce

tvrdit, že doporučený dopis s tímto

razítkem je jednou z malých rarit v

naší tematice /sám jsex jej dosud

neviděl/ i pro sběratele našich příležitostnýců razítek,

Pro oživení paměti si dnes ješ-

tě zopakujme několik pro námětáře

potřebných údajů tak, jaz je v č.23
uvedl přítel V.R.Bušek:

Znojemský slet Sokola se konal teh-

dy u kláštera a byl národní manífe-

stací.

Účastna byla vládní delegace

starosta Sokola dr Scheiner /Pof.

475 a 478/, slavnostním řečníkem pak

generál Pelše, Cvičilo 800 cvičenců

ze 3 moravských žup, spolu s budějo-

vickou župou Husovou a Kralovehradeckou. Výprava z Vídně byla ještě do-

ma na nádraží zadržena německými na-

cionalistickými živly. Byla z toho

diplomatická aféra a mezistátní jednání. Zástupce rakouské vlády se pak
omluvil ministerskému předsedovi Tu-

zarovi.

Zajímavé je ještě zjištění, že

barevné sletové dopisnice nesou da-

tum konání sletu

tem jo známy té

3.8.19,

s tímtéž da-

vigněty v červené

barvě. Slet se však konal až 24.8.19

= tedy až za 3 týdny od původního data. Nové červenomodrobílé vígněty jíž

mají správný datum 24.8.19. Pohledníce Již nové vydány nebyly, ale každá
má na zadní straně mezí známkou a ví-

gnětou dvouřádkové razítko s textem;

| Slet sokolstva ve Znojmě / 24.8.1919
v zelené barvě. Přes vignětu je zpra-

vídla ještě dáno červené gumové razítko: Tělocvičná jednota Sokol ve

Znojmě a znak sokola. Původní červe-

né výgněty se na dopisnicích odeslaných ze Sletu vyskytují také, ale poměrně

zřídka,

Dle sdělení pamětníků a účastníků sletu toho dne pršelo dosti vydatně,

Přesto se slet konal s celým programem. Na sletišti byly umístněny poštovní

schránky a pošta od cvičenců a návštěvníků tam vložená dostala uvedené pří-

lešitostné razítko, Pošta vhozená do poštovních schránek v městě byla oraže-

na jen denním razítkem pošty Znojmo 2, i když také s datem 24.VIII.1919,
Se všemi uvedenými doklady se snažím Vás zde seznámit a předem se omlo-

uvám, pokud tisková technika nedovolí jejich lepší reprodukci, Pokud by něk-

do ze členů znal důvody proč se znojemský Slet konal místo 3.8, až 24.8.19,
prosím jej o zprávu abych s nf mohl seznámit naše členy, Stejně tak, pokud

byste někdo vlastnil dopis či R=dopis s těmito razítky - žádám jej o zapůj-

čení k reprodukci,
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XII.ročníku nám.zpravodaje OLYMPSPORT - č.1-3/38-40/79

o

Drobné organizační zprávy
2-ž, 34-55, 70-71
Setkéní sekce
4Koupě, prodej,nabfdka,výměna: 6-7, 38, 72
Hry ve znamení člověka
: 79
XII[.20H Lake Placid

73-79

Bobr Amik vládne

10-21, 36-27

Olympijské

79-83

Praga 78
.
Polit,angašované sport.fil.
Kopaná
o
:
Výstava OL(iPST0RT 80
Sportovní a olympijské OVS :
Nová razítra

razítka

Stará razítka

36.xongres FIRA - Ragby

Košíkové
Tenis

22-27, 45-48
27-28, 55-57, 84-86
29-31, 39-44, 87-98
72
32, 104-105
65-53

57,

8-60, 102-104
0-63, 105-107

Stolní tenis

63-66

Zajímavosti z Kanady

101

Hokej

60 let příl.raz.Zn.jmo 1919 :

99-100

53-54, 101

66-68
107-108

000000000090000000000000000000000000009000000000000000000000000000000000000

OLUPSPORT
0000000000000000000
je neprodejný, neperiodický zpravodaj námětové sekce Olympijská a
Sportovní filatelie v ČSSR, pracující

při KNF SČF v Praze a je ur-

čen pro vnitřní potřebu členů této sekce. Vedoucím sekce a zpravo-

daje je Jaroslav J u s t ý n, Sov.armády 63,

399 01 Milevsko, který zodpo-

vídé za jeho obsah, Za odbornou stránku a za pývodnost článků zodpovídají

jejich autoři, Text neprochází jazykovou kontrolou,

Toto číslo: 0/73 má 40 stran textů a vyobrazení, red,uzávěrka 11/79

Na tomto. čísíe spolupracovali: M.Anger, M.Černík, B.Halíř, J.Justýn, V.Ko-

žisba J.Krajmer, J.M.Lacko, J.Petrásek, J,Pěnkava, V.Šlechta, Ing.J.KŤíž,

těpán

