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Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní fila-

telie při Komisí námětové filatelie SČF.
Ročník II.
2/ 29 / 1976

Vážení a mílí čtenáři I
Ant
to neuvědomilí a naše sekce má za sebou jiš prvou desftku let své
ence jako námětová sekce při KNT SČF. Dala 61 do vínku sdružit zájemce z celé ČSSR o olympijskou a sportovn
í filatelii. K
Jejímu ustavení došlo dne 2.dubna 1966 na památném prvním
KNF v
Čhoceradech zásluhou jejího vedoucího Václava R. Buška semináři
«
Dnes existencí sekce povašujeme jaksí za samozřejmost, ale v době
formování názorů na námětovou filatelií u nás to byla věc ojedinělá, ni-

kde nevyzkoušená. Přes počáteční obťíře e náplní a programem činností
Bokoe,

přep množství koroopondenco m vedením KAP 86 Členy, ktoří
vetevoné sekce Bléni2i,
to věsk bylo převážně nadšení vedoučího
s.uška
a několika stejně zapálených členů kolem

v šívot. Byli to hlavně

něho, které uvedlo sekci

ss.Štrinol, Kudelka, Svoboda a Mrač

váček, Justýn a další, kteří společně s vedoucím věřili pe

celé práce.
S podobnými problémy
potýkala
staré jako naše - nánětovásesekce
j počáteční elán, přesto však Ko
dnes
Šasu se přidávaly sekco další, kterým

i další

zdárně

jekce, která je stejně tak

Tato však postupem času ztrácela
patří
mezí nejaktivnější. Postupei
naše
sekce stávala vzorem a bez

nadsázky je jím dodnes, což nás jistě všechny těří a dodává elánu do další naší práce ve prospěch celé naší filatelie,
Vedení sekce si stále nalehavějí uvědomovalo, že bez nějakého praVídelného oběžníku či zpravodaje je veškorá jeho snaha
málo účinná. Po
noha diskuzích sepak rozhodlo začít vydávat vlastní zpravodaj, který
by

jednak informoval
členy o činnosti sekce a chystaných akcích, ale
hlavně
aby
alonžil
jako
informátor o nových materiéledh, které jsou v
maší oblastí vydávány a nebo byly vydány již dříve. Tím vedení

sekce sledovalo záměr dát členům jakousi náhradu odborně zaměřené literatury,
rá v té době chyběla a chybí dodnes, přestože se sítuace na tomto polikteJiž částečně zlepšila. Po tomto rozhodnutí a vytýčení základních záměrů
bylo přikročeno ke konkrétnímu čínu. Tak
zrodilo
číslo našeho
zpravodaje, které dostalo výstižný název OLYMPSPORT, prvé
dodnes sí tento náS6y ponechává a po něp
převzale 1 celá sekce. Toto prvé Šfolo vyšlo
Y červnu 1968 a bylo členy
vedením KNF SŮF přijato velmí příznivě.
Svoji tvář s1 zpravodaj přes částečná zlepňení podržel dodněse

Další úspěřnou akcí sekce bylo rozhodnutí o uspořádání samostatné
oborové výmtavy sbírek s olympijskou a sportovní tematikou. Podařilo s6
řesvědčit předsednictvo JčKV SŮF, vedení KNF SŮF a nakonec 1 KF v Č.
dějovících, které tak souhlasilí s us
dáním této výstavy v rámci
Krajské výstavy v Č.Budějovicích pod m
OLYMPSPORT 1970. Byl to
svým způsobem
další ojedinělý a průkopnícký, čín. Když
k tomu ještě
podařilo získat 1 exponáty ze zahraničí,
něla výstava zazučený vepšot
ylo to konstatováno jak samotnou sběratelskou veřejností v průběh:
tak 1 samotnými orgány SČSF. Ukázalo se, že máme 1 v tomto
s
dostatek s1l a exponátů, abychom sí mohli takovéto samostatné oborove
výstavy dovolit pořádat. Ukázala to nakonec 1 poslední podobná výsta
"Zdraví a mládí“ Praha 1975.

Při výstavě OLYMPSPORT 1970 proběhlo také první setkání členů naří
sekce, které bylo rovněž úspěšné a pomohlo k bliřňímu seznámení celé
naší Šlenské základny. Na tomto úseku jeme však poněkud zacotali za 09tatními sekcemi a již se později nepodařilo podobné setkéní uskutečnit.
Důvody ytz zpravodaj Olympeport 8Ý2UT3 Věříme, že tento nedostatek
co nejdříve odstraníme a

že již v letošním roce dojde k 2.setkání naších

členů a znovu tak ožívíme naše vzájemné vztahy 1 osobním poznáním.

Na závěr tohoto krátkého zamyšlení nad uplynulými 10 lety naší
společné záliby dovolte nám popřát Vám všem do dalších let mnoho zdraví,
spokojeností a radostí nad přibývajícím materiálem pro naše sbírky,
mnoho elánu a vytrvalosti u naší spole 6 záliby - olympijuké a sportov=
ní filatelie * OLYMPSPORT *.
vedení sekce a zpravodaje
©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
DROBNÉ

organizační

Noví členové:

108. Krome r
118. Doppler

rávy z vedení sekce a

Milan, Kukučínova 111/B, 927 01

ravodaje

MS a ME, LE a PBW
František,
L.Svobodu 14, 921 01

119.
120.
l2l.
dž2.
123.
124.

sbírá OH 1836-1976

Š a la

- sbírá

Pteštany

Pro c hászka Jíří, Lány 1369, 698 01 Veselí nad Moravou
sbírá OH
C ha rv út Pavel Ing., Jurečkova 6, 701 00 Ostrava
sbírá krasobruslení a rychlobruslení
Za ch Zdeněk, Moravská 20, 120000 Praha 2 - sbírá šachy
Va v rou s hiroslsy Jag., Tížnovské 158, 614 00 Brno 14
sbírá
Šachy
S o bí hard Jozef JUDr., Kuklovská 7, 816 00 Bratislava
sbírá tenis
Dra ho %ová Lenka, Konovova 2, 036 01 Martín
Členka KMF, sbírka: OH - nástroj boje za mír
A přátelství
řátelst mezí i náro,
národy
125. C aha Bdnarů, 59261 Dale ŠÍ m, Š2žd, okr. tér n/Sáz.
sbírá OH 1972 a ZOH 197,
126. Novotný Jaroslav, Zímné ll, 04001 Koňíce
sbírá spec. ZOH

Všechny tyto nové členy mezí námi upřímně vítáme. Věříme, že budou
v našem kolektivu se cítit dobře a budou 1 jeho platnými členy.
Do seznamu s č.2/27/75 s1 poznamenejte změnu adresy našeho člena

26. Fia la Ladislav, Štěpnícká 1040, 686 01. Uherské
- V rámci úsporných opat:

které vyhlásil SŮSF a KNF SČF,

Hradiště,

Vás upo-

sorňujemo, še Dři styku 8 vedením nekce a žádáto-1i odpověď je' nutné

přilošít známku na odpověďe

©

Těsně před uzávěrkou jsme dostali ještě přihlášky dvou nových členů:
127. Lu ko ší k Vojtech, Októbrová 75, 08001 Pre šov - sbírá 0H

128. Wo h lan

Jozef, nábr.A.Kmeřa 2'

BBĚTÁ TV a

Oba vítáme mezí naším kolektí

Ol Prievidza-

opožt 4S5R

s

věříme, že budou platnými členy.

XX00x1--

Druhé setkání členů sekce
©00000000000000000000000000000000000000000000000

Definitivně bylo dohodnuto s předsednictvem výstavního výrámci výstavních akcí se uskuteční 1 naše plánovi
boru Krajské výstavy poštovních známek ZNOJMO 1976, že v
2esetkání členů námětové sekce O

MPSPORT,

které so uskuteční v nedělí dopoledne dne , 7, 1976 od 9.00 hod. v
setkání, jakož 1 přesné mísprostorách pořádané výstavy. Přesný program
Sekce bude v tom smyslu rozeslán
to konání není zatím známo. Všem č:
tak, še dopolede
ještě přesný plán náplně. Dnes Vás můžeme informovat pouze
posláním, náplní spráe
Be „bychom se zabývali problemy sekce, naší činaostí,
Šlenskou výměnou materiálů 4 zkušeností«
Vodaje atd. a samosřejmě 1 nějakou
zájemci vyslechli přednášku taOdpoledne pak bychom společně a ostatními
Jemníka KyF SČF a jurymanské komise SČSF s, MUDr.Vl.Víklíckého CSc, kterýteoZnojmo 1976, Přednáška by se týkala temaje zároveň předsedou výstavní jury přípravy
tematického exponátu a volby
fie a praxe námětové filatelie,
tus Současně bude možné besedovat 1 s členy výstavní Jury.
pro některé
Jeme si vědomi, že termín setkání na začátek červencepro není
zno to zase
5 Vés příLtĚ vhodný, neb začínají prázdniny © dovolená,
še všíchní, kterým to
Bude přílešitost k výletu na jižní Moravu. Věříme, přispějí
tmž K jeho zdárčas a možností dovolí se tohoto setkání zůčastní,
sekce 1 se
vedením
s
poznání
osobního
nému průběhu a hlavně pak k navázání
setkání
do
ěpodobně
námpravd
se
e
zpravodaj
číslo
Další
.
e
c
k
e
s
členy
Všem
všiohní
že
tedy,
eme
upozorňuj
udělali,
rádi
to
bychom
nepodaří vydat,
členové o podrobnostech setkání dostanou včas oběžníke
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vedoucí sekce Je. Justým
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Tento přítísk na
koresp.lístek byl
vydán k IXoMEJ v LH,
které probíhalo v
Spavě a Kopřirnio1,
Přesto, že bylo zažádáno včas o razítko a že šlo o akcí
mezinárodního významu, razítko nebylo zhotoveno. Je to
protiklad s podobnou
akcí v r.1971 v Prešově, kde razítko bylo, hk) Skia
Marně jeme je.
ruvro nak telokladem
y je
filatelistickým na
foto IX, MEJ v LH je
tento přítíek s norm.
denním razítkem. ZáJemci pište vedoucímu sekce, který jich
má omezený počet -

cena je 2,-Kčs "65

Jaroslav JUSTÍÝN
Vím, ře nežli se.k Vám dostane toto číslo zpravodaje, budou Vám
kde
mistrovství koná jako
Vyvrcholení oslav 50 let polekého hokejového svazu. Dnes zatím víme, še
k MS budou vydány 2 známky 1 1,50 Zl a FDC. Jak známe polské pořadatele, jistě připraví 1 příležitostné razítko můžeme v skrytu duše
doufat,
še snad 1 hokejovou celinu. O tom však přineseme zprávu
v příštím našem zpravodaji, jen sí přejeme,
aby to naším reprezentantům vyšlo 0 trochu lépe neřlí na ZOH, i když stříbrná medaile není v žádném pportu " k
zahození" je jich u nás mnoho, kdo by je ve své disciplině "brali",
již známy výsledky MS a ME 1976 z Katowic,

Od poslední informace

o hokejových materiálech

v SLEV Tk

daje uplynul takřka rok a za tu dobu se nám dostalo do sbfrky několik přírůstků. Jsou ©
1 - frankotyp používaný od r-1974 v Torontu a zvoucí k návštěvě
Hookey Hall of Fame - hokejové haly ctí - otevřené denně. 0 této síní slávy kanadského hokeje jsme si již psali. Tento frankotyp je modré barvy.
2 - frankotyp používaný od podsímu 1975 v Oaklandu v USA propaguje
prof.hokejový klub SEAIS - Lososí - Hokej-nejrychlejší hra na
Západě. Frankotyp je v Červené barvě«
3 - fémto poslední frankotyp používá Kanadskoamerické hokejová škola pro žáky, pořádaná všdy po celou dobu letních prázdnín v
Guelpu, v provincii Ontario. Ve Škole působí jako učitelé a inStruktoři nejznámější hokejisté NEL a WHA. V Červené barvě.
4 - jako již po dva roky / od r.1971/, 1 v r.1975 bylo ke Spensl«
Vu poháru používáno ruční strojorazítko. Potěřitelné je, že t
to ročník vyhráli naší mladí junioři do 19 let,
5 - Jedno vysloveně hokejové razítko k XII.Z0H v Inngbrucku nám připomfná
testovacího zápasu, kdy
ofícielně zkoušel provoz
Zimního stadionu před ZOH dne 29.12.1975. Razítko má 4 rozlišovací písmena a k této událostí byla vydána 1 zvláštní obálka.
Na následující straně

přinášíme materiál, který byl vydén k MS a ME
1975 v Mnichově a Důisseldorfu.
Jsou to 3 druhy frankotypů v červené barvě,
příležitostné razítko z Mnichova a Důsseldorfu, razítko

prvého dne z Bonnu
A ve
stejný den používané razítko k
s námětem
Loverkusenu
v
známek
vě
hokejisty. K výstavě v Leverkusenu vyšla též celinová obálka 8 přítiskom
Jako je
ftku. Dále přinášíme ukázku dvou dopisnic vydaných k WM s
přítiskem letecké nálepky. Vlovo
pak je v pořadí třetí razítko s hokejovou tematikou používané ve Weisowassoru v r1975.
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ČS. POŠTY v r. 1976

Na ZII-20H
již pomelu zapomíná a naše pošta tuto událost teprve
připomíná vydáním tříkusové sezie známek. obálky prvého dne 5 razftkon.
1 FDC vyšla dne 22.3.1976 a níže přinášímě ukázku FDC. Současně s
Šerfe
touto serií jsou propagovány Hry XXI.olympiády 1976 v Montrealu, rovněž
tříkusovou serií, ale o vysokém nomínale, Serii 1 razítko z FDC přinášíme.
Zároveň byla vydána 1 původně neplánovaná známka l Kčs k IeME ve stolním
tenisu v Praze. Přinášíme ukázku známky, razítka z FDC, příležitostného
razítka, které je používáno ve sportovní hale s rozlíš.čísly 1 a 2. Dále
pak ukázku strojového propagačního razítka, které je na poště PRAHA 025
používáno od začátku března«

25 K MISTROVSTVÍ
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T,

tynopy
/ vestoním
Tinou
PRAHA 27 3-44 1976

E
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MONTREAL 76

Dnes bychom chtěli pokračovat v
informacích o vydáních mateřské země '
Her IXI.olympiády 1976 v Montrealu tak,
abychom uceleně doplnili uvedené údaje
z č.1/28/76 našeho zpravodaje. Naší
čtenáři tak získají přehled o celé ©mízní čínností pořadtelské země a to
je účelem tohoto pojednání.

IVvydání-23.9.1976
K tomuto vydání jeme p
nule všechny potřebné údaje, neměli
jeme pouze k dispozicí vyobrazení a
tak jej přináříme dnes. Ještě snad
uvedeme rozměry známek 36 x 30 mm na
ší Bu

Viavydání - 14:3:1975

Toto vydání vyšlo v nákladu 10 mil., tísk je šestíbarevná litogra=

fie. Zoubkovéní 13, rozměr 48x30 a 30x48 mm, v archu je umísněno vědy
4 x 8 známek dle připojeného náčrtku. Archy jsou rozřezány, takže neexí-

Stuje neziarší. Ještě opravujeme autora návrhu známek, jímž je Allan R.

Flening. Posledně námí uvedený R.Tait McKenzie je pouze autorem zobraze-

ných skulptuz, Pskem firmy Ashton-Potter Limited. Oba údaje jsou uvedeny
vždy na okrajích archů a na našem náčrtku jsou označeny I a L.

JO x. 48 mm a zoubkování 12,5. Tisk
fáklad
ák:
prvé hodnoty je 14 míl. a zb;
|yobrazení uvedeno na dalří stránce

1272
Autorem návrhu
této serie je James Hill a vytískla ji tiskární
Genadian Bank Kote co. tříbarevnou litografií v arších po 50 kuseci
Známky mají rozměr
x 36 mm a zoubkování 13. Náklad prvé hodnoty je
24 mil.a dvou zbývajících po 14 mil. kusech«

vydán:

276

Toto vydání má název "Kolektivní sporty a gymnastika“ a zobrazuje

výstižné záběry z košíkové gymnastiky a kopané. Na hodnotě 8+ 2c je

hráčka košíkové v útoku při driblínku, na hodnotě 10 « 5 c je gymnasta
pří

dnotě

přeskoku přes koně v letu,dohmatává na konec koně a na ooosnní ho-

20 « 5 © je zobrazen fotbalista při zpracování míče.

Všechny tyto

hodnoty výstižně zobrazují dynamicky situace z uvedených sportů.

Autorem návrhu této serie je také James Hill a v; tiskla jí tískárna Ashton=Potter Limited čtyřbarevnou litografií v aršíoh po 50 kusech.

Známky mají rozměr 30 x 36 m a zoubkování 13. Náklad prvé hodnoty je
15 míl. a dvou zbývajících po 10 míl. kusech.

K serií byla vydána FDC a vlevo zobrazené dole razítko prvého dne«

(OETETle)E [Canada20.|

1276

Toto vydání má název "Umělecký a kulturní program“

a zobrazuje na třech hodnotách výstižné nástroje a přístroje potřebné k těmto soutěžím Čí výstavám a prográ=

mům. Na hodnotě 20 © je zobrazen filmový kotouč. magnetofonový pásek, štětce,
barvy, rydla atd., na hodnotě
© jsou zobrazeny řezbářské, sochařské, pletařské a Jj.
nážiní. Ja hodnotě 30 © pak hůdební nástroje, baletní
ovičky, kukátko a vějíř.
Autorem této serie je Ray Webber a vytískla ji 4
barevnou litografií Canadian Bank Note Co. v arřích po
2 kusech. Známky mají rozměr 30 x 48 mm a zoubkován:
2. Néklad prvé hodnoty je 10 mil. a zbývajících dvou
po 8,5 mílokusech, K serií vydána níže zobrazená FDC a
Fazítko prvého dne vydání.
Společně s tímto vydáním byla dána do oběhu 1 známka v hodnotě 20 © k XII. ZOH v Innsbrucku 1976. Známku

navrhl Rolf Harder a vytiskla Ashton=Potter

ted v

arších po 50 kusech litografií v 7 barvách / 5 kruhy.
Známka má rozměr 24 x 40 mm a zoubkovéní 13. Vyšla v
nákladu 10 míl.kusů. Byla vydána FDC a vprávo vyobrazené razítko prvého dne vydání“

Tuto hodnotu budeme tedy počítat společně do X. vy-

dání tak, jako to číní kanadské pošt:

Zlavydání- 12.
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Toto vydání má oficielní název "Sídlo" a je tím myšleno místo konání
Her IXI.olympiády, tedy Montreal. Nahodnotě 1 $ jsou vyobrazeny dvě neja-

traktivnější a neolympijské budovy v Montrealu a síce katedrála Notre-Dame

vystavěná v letech 1823-29 podle pařížského vzoru a pak budova Vílle-Marie
postavené a otevřené v r-1962 o 42 poschodích a 3 podlažích je označována
zanejlepší podobný komplex v Kanadě. Na hodnotě

3 je pak zobrazen hlavní

olympijský stadion navržený architektem

Rogerem Tailliberti

kde

konat zahajovací 1 závěrečný ceremoniál a proběhnou nejdůležitější olympij-

ské soutěže, dále pak je zobrazena stožárová vlajkosláva tylizovanše
Autory obou známek jsou Jean a Plerre Mercierové,
vytiskla je Britisch

American Bank Note Co. v arších po 4x 8 známkách, ktoré byly rozřezány a
neexistují řádná meziarčí / podbně jako u vydání VI./- Známky mají rozměr
60 x 24 mm, náklad prvé hodnoty je 4,4 míl a druhé 3,9 mil.kusů, zoubkovámf 13. Tisk je kombinovaný a síce všdy dvě barvy océlotisk a dvě litografií.
Byla vydána FDC používáno razítko prvého dne vydání, které přinesené ve
vyobrazení příšt

Tímto pojednáním jsme vyčerpalí vydání za prvé čtvrtletí r.1976 a také doplnílí chybějící údaje předešlých vydání.
Ještě bychom Vás chtěli informovat o cestě štafety s olympijským oh-

něm z Olympie do Montrealu. V klasické podobě
objeví pouze
na trase z
Ottavy do Montrealu délce 192 km, menší pochodeň bude
nesena ještě 270

kilometrů do

kým způsobem

střediska jachtařských soutěží

zapálen v starořecké Olympii,

do Kingstonu. Oheň bude klas:

pak laserovým paprskem přenesen

do Ottavy, kde zapálí pochodeň a odtud nesen štafetou do Montrealu. V současností probíhá konkurs mezí 500 běžců, kteří štafetu ponesou. Jedinými
kriterií jsou stáří 15 - 30 let a dobrá fyzická kondice umožnující zaběh-

nout úsek l km v čase 4=5 minut s pravicí drženou nad hlavou a třímající

1,5 kg těžkou pochodeň s ohněm Složení štafety bude známo po 104.764
OLYMPIJSKÉ FRANKOTYPY z KANADY
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXKXKXXXXXXXXXKXXXXXXAXXXXXXX

Používání znaku Her IXI.olympiády 1976 v Montrealu k reklamním a pro-

agačním účelům podléhá souhlasu Č40.J.0. / Comite Organizateur des Jeux
Šlympiaues/. 08 této Organizace převzal zodpovědnost za tento symbol Kanada)

hlavní poštovní

úřad,

který těm,

kdo o to požádají

je oprávněn ten-

to symbol do reklamy na poštovní doklady prodat. Jde hlavně o frankotypo-

vací stroje a použitý v ních propagační text, přítísky na obálky a dopisní

Pepíry.
la místo reklamy je do frankotyWE HELP
u vsasen symbol a he:
které hlásí,
Ro ušťvání Je omezenojeň pro ty, kte. 4 IEMAPPEM
ří chtějí

účastníky

programu

pod-

Rory tFomoo olympiádě stím 1 proká“
ně

Heslo "We Heli
ženo jako

WE HELP

/tedy
OB/ je i dispozici pro uživatele 2
V textu anglickém, francouzském a nebo

IT HAPPEN
NOUS FAISONS

obojím - víz provedení textu l - 3 na

příloze

NOS JEUX

vpravo. Provedení této propajednotné a vědy stejné: ofic.

er, navržené heslo vo 3 variantypická kanadská frank.známka s

názvem pošt.úřadu a datem.

6

1

NOUS FAISONS

NOS JEUX

3

Emblem a heslo bylo zpracováno takovým
způsobem, aby
hodilo do
ích strojů značek v Kanaáě nejvíce používaných, jako jsou:
Pítney Bowen, Ronoo Vickers, Bohle Syste
frankot,

ikteré t;

ké

6

rosliřovací'

rozlišovací

a

poř: tou

ohvátené znaky, ktoré
Ort Jsou
jsou

jis

80)

Aěk saoíaKovnámě, ale věžína,še později budeme moo1 čteněšta 4 tyto
rozlišovací jemností přinést. Tam, kde různé firmy,

A kanceláře tyto stroje

84 tuto propagací Zakoupit
nak,

obchody, organizace

používají a chtějí se na této akcí podílet, musí

nežli, še za tuto sli

rostředniotvím kanadské pošty a nelze aní ji-

musí platit. Nominální cena za povolení uží-

Je 150 8, ktorá zahrnuje používání až do konce roku
vání této zopagace
užívání této propagace znělo na dobu 2 roky před OH, tedy
1976. Povol
8e mohou objevit tyto otisky již v závěru roku 1974, jak přínášíne níže
na dvou ukázkách. Rozhodující

Cháví mezí názvem pošt.úřadu

pro určení je vědy

číslo P.B., které 8e na-

který může být stejný/ a známkou. Pro pou-

vyjímka, že poplatek sa ní může být sraživatele propagace byla učiněna
žen 4 při placení důchodkové daně.
WE HELP
IT HAPPEN

WE HELP
IT HAPPEN

O tom, že text - heslo může být ve třech jazykových modulacích jsme

již zmínili. Přesto, še úprava této

Vyskytuje

propagace je v základě jednotná,

se několik variací ještě 1 při této pravě, Zatím bylo zjištěno

a zachyceno toto - teoreticky všdy ve třech jazykových modulacfoh:
1.
2.
3.
4.

Olympijský emblem je ve dvou odlišných velíkostech
Físmo hesla je tískací a písmena stejně veliká
Písmo hesla je hůlkové a prvá pí mena jsou vždy velká
Text hesla je složen jako řádek od shora dolů :

5. Některé firmy čí společností mají

svůj zvláštní symbol, Jsou to ale

Šest

lier
ko oficielní : Official Si
= tedy dodavatel a nebo Ofřlotal

e

Jen takové, které COJO označí? ja-

č

5m

s

Consultant - tedy poradce. Ukázku vídíte vpravo a je to jakási vy-

jímka potvrzující pravidlo.

ho

korespondencí shledat s jiným využitím olympijskéemu a tohoto hesla. Mohou si jej koupit k poušívání 1 £í
které

nemají frankotypovací stroje a chtějí jej používat na firemních obélkách a
dopisních Pepízech. I těm vychází kanadská pořta takto vstříc a za určitý

poplatek,

který jde také do fondu pro olympijské výdaje, jim toto právo

A povolení udělí
Musfme zde ještě upozornit, že tečka za olympijským emblemem vpravo
dole je známé
v kroušku, tedy právo Copyring - na kopifch frankotypů
se jeví Jako tečka, neb je velmí jemně provedeno.
Toto naše pojednání o olympijských frankotypech 1976 jsme moblí sestavit dfky informacím od našich spolupracovníků z USA p.Lacka a Wyslotekého,
KARNÝToSovig
ti
č: informace ném zas, e
Soptouděkujeme a věříme, že zjištěné dálří

Wa této stránce Váz roprodukujemo některé otisky frankotypů, © kte£:

rých byla řeč na předcházející stránce. Komentář k ním jistě neni

ba uvádět,

jen ooo na rozdíly v kresbě emblemu, textů hes.

také frankotypové

souvislost
známky / což bude pravděpodobně mít
JoJustým

žitými frankovacímí stroji/.

We Help
it Heppen
Nous Foisons
Nos eux
Wahl
itom
Nous Foisons
NosJeux

NOUS Fa!

NOS ELEO

50

LET

ČESKOSLOVENSKÉHO

RAGBY

9000000000000000000000000000090000000000000000000000000
V letošním roce oslaví Československé

RAGBY 50 let

od svého založení. Přesné datum na den není známo, ale
Všeobecně jsou za jeho začátky u nás pokládány prvé články v brněnském časopise SPORT, kde byla uveřejněna 1 jeho
pravídla redaktorem 0.Sekorou. Ondřej Sekora poznal ragby
pří svých studifoh ve Francií. Viděl je 1 na Hrách VIII,
Olympiády 1924 v Paříží a po návratu do vlastí se pustil
do propagování tohoto nového sportu u nás. Překládal jeho
pravidla, která s1 přivezl, pro nové a dosud neznámé výrazy volíl české termíny, které platí dodnes.
Jako první organizační ustředí čs.ragby

vznikla v roce

1926 Če.fede-

race Rusbyofotbalu so sťůlen v Bratislavě. Pleny byla Moravská Slavie

Brno, Žižka Brno, Slavia Bratislava Wiener Amatoure. 9.5.1926 bylo také
Sobráno print utkání mezí SK Slavia Brno a AFK Žížka Brno v Brně Pisárkách.

29.6. téhož roku pak ještě Slavia Bratislava - Mor.Slavia Brno. Pak již
následovali delší sápasy, V r-1927 se ragby rozšířilo 1 do Prahy, kdě 7-5.
sehráli propagační utkéní Slavia Órno a Slavia Pratislova. 1.1928 do81o
pak k ustavení Čs.gvazu RUGBY - fotbalu, který řídil mistrovství 8 klubů
86 160 rogehráči. dalším roce 1929 se již hrál prvý oficielní šampionát
ČSR v ragby. V roce 1934 zasahuje BoeooáTnké krize 1 slibně se rozvíjejíSí činnost ragbyových oddf18 a konečně vrcholí v x+1935, kdy dochází k záníku ragbyového Svazu v ČSR. Tím končí prvé období ragby sportu u nás.

K obnově dochází zase až před koncem II.světové války v r.1944, kdy
Moravě ve Zlíně. V r:194po osvobození zaíné oddílů přibývat, v, Říčanech
je v září 1945 organizován prvý kurs pro cvičitele. V Brně je 2710.45
Ustavena moravská župa ragby a čestným předsedou zvolen Ondřej Sekora. Je
také sehráno prvé neziněstské utkání Brno = Praha před 5000 diváků“
začínají v Praze ma Starhově s treninky bývalí hráči ragby, podobně 1 na

SUTPOVES
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V dalším období pak registrujeme rozmach tohoto sportu u nás. Při-

bývá klubů velmí dobře
rozvíjí hlavně u vojenských klubů. V r.1949
začal vycházet měsíčník "Míčové sporty", kde byla pravidelná hlídka ragbye
V r.l951 zakládají Brno, Zlín a Ostrava Pohár míru v ragby, který se
dodnes. Zéporem tohoto obdobíje zrušení ragby v r-1952 V armádě,
kde
ro civil nf Kluby: féprve v roce
vychovávalo mnoho mladých hr

1960 se podařilo v armádě založením Dukly Bratislava tento sport zase v
armádě obnovit. Netrvalo dlouho a Dukla přečla do Pardubic. Tím ztratilo
čs.ragby těsnější styk se Slovenským a jeho spousty travnatých hřišť.

35.výročí če.ragby oslavujeme pak 19.kongresem mezinárodní ragbyové
federace FIRA v Praze. Je vydána znánka
Pof.č.1162, obálka prvého dne, je
vydána propagační brožurka a odznak če.ragby. Na uvedené známce je znázorměn prvek ze hry zvaný "skládání". Je to typický ragbyový prvek a jde o
běží čí
£o, Zastavit dovoleným způsobem hráče který ná míč se kterým
S63. Zpravidla se to děje uchopením hráče za náš, LÍD je VŘAK za stah
na. Vyřaduje to však cvík a hlavně odvahu, zejména pří běhu. Hráč, který
má dít nataženou paží s
což
je skládán se může bránit tuve"odmítáním“;
otevřenou dlaní. Podrazit běšícího hráče nohou není dovoleno a není to tastejným
ké praktikováno - hráč se tímto zesměšní. Je ovšem dovoleno
účinkem podrazít hráče rukou - vrhnout se rybičkou za ním a rukou ho seknout po noze.
V letech 1962 - 65 je založena také v ragby soutěž PMEZ. ČSSR hraje
se SSSR, Jugoslávií, Bulharskem, Švédskem, Francií, Marokem,
Rumunskem

dalšími repr. celky. V ragby s10e nepatříme ani ke špičce

Evropě, pře:

to však tento mužný sport sí 1
nadále získává mnoho obliby u těch, kteří
provozují rádi mužný sport. Nejlepším současným Československým mužství
je S.Vyškov u Brna.

Špičkové ragby na světě

hraje na Novém Zelandě, Austrálii, Fidži,

J1ž.Africe, Anglií, Irsku, Skotsku, Wallesu, Francii a Rumunsku. Přestože
ragby je zvláště v anglicky mluvících zemích amaterské a hraje se 1 v Argentině, Indonesii, tezne téměř všude,

Odsouzena k

neúspěchu. Je

jeho účast na olympijských hrách

to proto, že neexistuje jednotná mezinárodní

Organizace a snad aní není u trochu konzervativních angličanů o ní záj

Na předcházející straně jsme přineslí ukázku nejstaršího filatelistického dokladu - obrazovou celinu z 8 kusové serie k VIII+OH 1924 v Paříží,
kde bylo ještě ragby olympijským sportem a kde jej také O.Sekora viděl v
celé jeho kráse provozovat a Jčhořzáshunou se dostalo 1 k náme
xx
x—
Podle poznámek trenera ragby TJ Gottwaldov a člena naší sekce Jiřího
Kotlového volně sestavil J.Justýne
KEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKKXKXXXXKKXXXXXKXXXXXXXXX

První lyžařeké razítko - před téměř 120 lety
-==e=========-==me=
9000000000000000000000000000000000000000000

Toto razítko se objevilo na dopisech zlatokopů v Sierra Nevadě v r.
1857. Představuje nám skutečného lyž
Evropana na americkém razítku«
Jde o poštovního posla v jedné zímní krajině a je jím norský poštovní posel na lyžích v Slerra Nevadě. Nápis v razítku SNOW - SHOE EIPRES *
znamená "EXPRES na SNĚŽNÝCH BOTÁCH". jak se dostal tento WOr na americké
razítko a je to vůbec sportovní razítko?
V minulém století vypukla zlatá horečka v Americe. V r.1848 nalezl
P-Sutter v řece u Sakramenta první zlato. Brzo na to bylo nalezeno také

V pohoří Sierra Nevada na Zlaté hoře a Kalifornie se stala rázem nejznámější zemí světa. Všude se mluvilo jen o zlatě a zlatá horečka lákala

eízínce z celého světa do USA. Také norský poštáe „Jon THORENSEN RUE z Telemarku - vlastí evropských lyžařů opustil svojí vlast. Vzal své lyže a

odeřel hlegat štěstí do' Ameriky. Nestal se včak zlatokopem, ale zůstal 1
nadáje pošákem — po dvě dosotijetí roznášelpoštu mezi obydlímí zlatokojj, Ve studené zímě se teple oblékl, vzal své prkénka, poštovní mapu a
atoch s jídlem na záda. Takto vyzbrojen putoval třeba i celý týden ve

Sněhu, mrazu a nepohodě. Spojoval zlatokopy odříznuté od celého světa se
Svými"drahými, přáteli a známými v celém světě. Ve volném čase provozoval
pak se svými přáteli lyžařský sport pro svojí radost. Často mu toto jeho
umění zachrénilo 1 živote

Pošťéci jsou oblíbenými lidmi ve všech časech a zde pak. zvláště. Ly-

žař - pošťák "THOMSON" byl opravdu velice oblíben a vydělával sí takto
o dvě desetiletí své poctivé "zlato“, Byl natolik oblíben, že pro jím nonou poštu slatokopům, bylo zhotoveno zvláštní razítko, v něnž nařel sám
své zobrazení. Jeho popularita se projevila 1 na jeho náhrobku na "Divokém Zépadě“. Pod vytesanýmí dvěma skříženými lyžemí jsou následující slova: " V upomínku na John A.Thomsona, 1827 - 1876, píonýra Síerry, který
20 let nosil poštu přes hory do odlehlých táborů“ .
Toto razítko bylo použito téměř před 120 lety a svým způsobem jistě
potří do historie jak poštovnictví, tak 1 do našich kematsckých sbírek o
yšařině, kde by se jistě stalo jejich ozdobou. O jeho vzácnosti jistě
nemusíne pochybovat, Dalším totiž razítkem, na kterém byl vyobrazen lyžař
Je o téměř 80 let mladší razítko k propagací IV.ZOH 1936 V GA-PA+
=-XX00xX=Podle zahraničních pramenů volně upravil Fr. Anděl
XXXXXXXXXXXXXXXXXKXKKXXXKXXXXXKXXXXKXXXXXKXKXKXXXXKKXXKXXXXXKKXXXXXXXKEXX
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Dnes bychom Vás chtěli upozornít na několik publíkací, které
v Jetošním roce vyjdou v nakladatelství OLYMPIA a © kterých
domníváge, že by neměly chybět v kmihovničkách naších Členů,
4101 Spartakus vyjde brořuzka od jížího Kósela : Dějiny či
olympijského hnutí, jejíž cena je l4,-Kčs. letošním roce oslavíme
let od založení Čov, posáěji ČsvO a pak ČSOV. Tato Fin by
jla všem toto období
základní údaje o něm přiblížit. Doufáne,
stane naším pomocníkem,
V téřše edici vyjde další zajímavá publíkace od autorů Vl.Čeohéka a J.Snášela : Sborník k polítíckovýchovné problematice - 1
a podtítulkem Tělesná kultura v socialistické společnosti, cena
brož, 12,-Kčs. Tato publíkace by neměla také v naších knihovníčkéch
chybět, zejména tam, kde se zabýváte přípravou angažovaného exponátu.o rosvojí naší socialistické tělovýchovy.
Mimo odice vycházejí ještě dvě publikace, které budou jistě
mít 00 řící 1 naším členům a které by se,něly stát nařími pomocníky při budování naších sbírek a exponátů: Jsou to:
- J.Pejchar, J.Pondělík, FreŽemla: Svět 90 mínut s podtítulkt
Dějiny čs.kopané, váz.
45,-Kčs.
V r.1976 slavíme 75 le
fotbalu a kniha vychází k této událos
- LadeKochánek:
Tisíc
československých rekordů, váz. za 30,
V knize jde o superlativy ze všech oblastí našeho řívotí
tístíku, zajímavostí a kuriozity pro každého,

(OMR
26-1234)

SPORTOVNÍ
A
OLYMPIJSKÉ

W5e/

FRANKOTYPY

Ani jsme nečekali, že se tato naše nově zavedená rubrika "Sportovmf a olympijské frankotypy“ setká s tak příznivým ohlasem u Vás vážení čtenáři, Při stále se zvětšující oblibě používání frankotypovacích
strojů a strojků v poštovním provozu a zvyšujícím se zájmu námětových
sběratelů o tyto otisky, máme naději, že Vás v naší rubrice budeme mít
stále o čem informovat. Zvláště pak roste stále zájem o frankotypy t+
zv. příležitostné k různým akcím, zejména
sportovním olympijským 0
tom svědčí 1 právě zkončené XII.20H 1976 v
Innsbrucku, které nám zaneohaly právě v tomto směru mnoho nových a zajímavých otisků. Podobně
tomu bude 4 u OH v Montrealu, o nichž píšeme na jiném místě,

Poněkud s tímto kontrastuje zdrželivá politika poštovní správy SSSR,
kde jeme zatím zjistili 4 takové frankotypy, které můšeme zařadit do

naší rubriky. Přesto však Vás s nimí chceme seznámit a doporučujeme je

a

žzže
PEEE

33s
para
šze

ns
E35
ož0oíz

©

n5ež>,

©

256

šzijn“

Ššša
ES

398S
EE -o

Břko

EM

S 8

exponáty.

bw

Vaší pozorností, neb mohou opravdu velmí zpestřit Vaše
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Híván frankotyp č.2, který poušíval Svazsportovních kluů a orga-

mizací SSSR. Frankotyp č.3 používá Ústřední šachový klub SSSR a č.4
Pak redakce vydavatelstvo časopisu "Sovětský sport"
Kdo z Vás přátelé byste vlastníl jiný podobný
frankotyp z SSSR,

žádáme Vás o jeho
at a doplnít tak

čení, abychom je Bohli v naší rubrice reprotyto dosud nám známé. Děkujeme!

Ještě k finským fotbalovým frankotypům
V letošním bm
1 (28) na stranéch 4-5 pod
evid.č. 5-8 jsme měli možnost se seznámit se čtyřmi finskými
fotbalovýri frenkotvpy k různým mezistátním utkáním finské re-

presentační jedenáctky - Je to sned poprvé , co se aetkáváne
4 9 propagační a náborovou funkeí frankotypu při nezistétním

fotbnlovém utkání „Dosud byly znány fotbalové frankotypy pře-

čevším u různých fotbalových svazů a klubů, zatímco pří mezi-

státních fotbalových záposech byla používána vštšinou příleŠitostné nosítka neho sted 1 „razítka propazační atrojové — Jak

vidět dá tedy bucoucnost neustálým rozšiřováním frenkotypů 1
na hěžné poštovní řady jistě 1 fotbalovým filatelistům hojnost

materiálu a tím 1 shěrateloké práce «

Pro naše čtenáře se nám podařilo sehnat ještě bližší podrobnontí k těmto čtyřem nezistátním kvalifikačním zápasům finskéhn fotbalového representačního mužstva , jako jsou výsledky,
Sestavy , střelce branek a pod. Proto je dnes našim čtenářům
Jako dodatek k úplností naší informace z prvního letošního čísle předkládán«
xxx FINSKO - HOLANDSKO 1:3 (1:2)

Kvelifikace ME , hráno 25.9.1974 v Helsinkách
20.370 diváků , rozhodčí Riedel (NDR)
branky: RehJa - Cruyff 2, Neeskens
1
Finsko: Holli-Saari,Tolsa,Víhti18,Ranta-Suonalainen,Heiskanan(Ri asanen) ,Hukka(M.To1vola)-Rahja,Petterson,PaAtelainen.
Holandskc Jongbloed-vanJerssel,že Jong,Haan, Krol-Jensen,
Neeskens,vanHanegene, Rep, Cruy?f,Ressel.

xxx FINSKO ALAÁNIE 1:0 (1:0 )
Kvalifikace MS , hráno 21.6.1972 v Heloinkách
3.000 divéků rozhodčí LdBw ( Švédsko )
branka: Totvola
Finsko: Torahperl - Koronen,Rajantie, Saviomaa,Ranta-Suhonen,
Toivole,Rissanen-Pastelainen, Nuoronen,Flínk,
Albénte:Mukedini-Gjika,Breleha,Zinu, Šedini-GiafafDales),
Regami ,B12i-Vaso,Ďsljaku,Pano.

xxx FINSKO - NDR
1:5 (0:3)
Kvalifikace MS , hráno 6.6.1973 v Tampere
6.100 číváků rozhodčí Kazekov ( SSSR )
branky

Mennlnen - Stretch 2, P.Dukke , Lówe,Kreleche

Finsko: Enckelman-Forsell,Saviomsa,Rajantie, Ranta-Suonalainen,

NDR

Nikanen,Virkunen(Suhonen)-Raatelainen,kanninen, Toivo:
merenke(H4Mer) ,Krej sche-Ldwe,Ďucke,Streich.

+ Blochwitz-Weise,Branech, Samner,Kurbjuweit-Lauck, Po

Xxx FINSKO - RUMUNSKO
(0:0)
Kvalifikace MS , hráno 20.9.1972 v Helsinkách
5.500
, rozhodčí Eksztajn ( Polsko )
brenkydiváků
: Riasanen - Nunweller
Finsko:

Nevanperši-Rajantie,Seviomaa, Ranta,Ieikki18=Fo

Suhonen,Toivola,Risoenen-Paatelainen, Nucranen;

Rumunsko Raducanu-Satmareanu, Dinu,Nicolae,Dumi tru=Nunwei1.

Doníde,Dobrin-Weagu, Lucesou, Dumitrescus
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Fa předoházející stránce Vám přinášíme reprodukce dalších 12
frankotypů, které se nám dnes podařilo pro Vás opatřit. Na kresbě č.1
vidíme frankotyp z ISR a propaguje jezdectví, č.2
z holandského

Utrechtu ze sídla

holandské Královské at1etióké unie,

používá městská sportovní hala ve Vídní, kde

Prankotry č.3

konají nejrůznější

Významné sportovní podniky, Frankotypě.4 patří francouzské lyžařské
federaci v Paříži a č,5 královské fotbalové federací španělské, Také
frankotyp č. 6 patří italské sportovní federací
sídlem v Miláně.
Belejokou provemiencí ade zastupuje frankotyp č.7 znáného sport-klubu
Standard. Další 3 frankotypy jsou z NSR z nichž č.8 a 10 propagují
akce německého tůrnerského svazu a č.9 ušívá NOV Německa. Poslední
dva frankotypy jsou rakouský propagující turistickou cestovní německou kancelář ve Vídní pod č.ll pod č.12 pak kanadský frankotyp ze
St.Catharine města světového veslování.
Ještě jeme sí dovolili zařadit frankotyp čel3, který doplňuje předešlý. Tento byl otištěn v našem zpravodají č.l3 a je přímo k MS ve veslování, které se konalo v St.Catharines ve dnech 2«=6.9.1970. Oba maJí stejné 8.P.B. 147259, byly tedy používány u jednoho stroje.
iaše čtenáře žádáme za prominutí malého nedopatření
čísla, kde jsme v této rubrice omylem zapoměli očíslovat z podminulého
obrázky
uvedené frankotypy a v
textu se na čísla odvolávali - snad jste sí
ale frankotypy správně zařadili - děkujeme za pochopení l

Vážné zájemce o specielní sbírání frankotypů bychom chtěli
zornít ma zajímavý Šlánek o této problematice T"pera
našeho člena5.
Nekvasila ve Filatelií č.6/76 na 6tr.178-180.
Justýn

Následující 3 reprodukované kresby frankotypů italských fotbalových klubů patří 61ce tematikou do předchozí rubriky, ale my je použijeme k zajímavému článku přítele Šlechty v další nové rubrice, kterou dnes zavádíme a kterou fe,ovolil převsít po příteli V.BBuškoví
náš člen č, 106 Vítězslav
le c ht a z Brna. Tuto rubriku budete
tedy pro příště v našem zpravodaji pravidelně nalézat a bude vás pod
titulkem " KOPANÁ * seznamovat a problematikou tohoto oblíbeného
a rozšířeného tematu, Jejímu vedoucímu přeje redakce moho úspěchů v
jeho práci a vítá jej do svého kolektivu«
MN

©

POSTE ITAUANE

ko)

„C. JUVENTUS

A

ViADANTE.7
MILANO
TELEF. 87.33.21

F. C. INTERNAZIONALE

ř

kopaná

©

TŘI ITALSKÉ FOTBALOVÉ FRANKOTYPY

Jako velké továrny a podniky , tak 1 fotbalové kluby ve
světě používají ve své korespondencí
oblíbených frankotypů +
Vybrali

pro vás tentokrát tří fotbalové frankotypy ital-

ské „ Pochopitelně jsou to frankotypy nejslavnějších italských
fotbalových klubů : FC Juventus Torino
Milan AC a Internazi-

onele Milano , Jako všechny frankotypy I tyto Jsou červené ,

ří čemž milánské kluby na ních mají vyznačenou 1 adreou a tePřítomno

Jefonní číslo

O kopané jistě
tří“
tární hodnotou «
F.C. JUVENTUS Torino

takových materiálů v námětové sbírce
Jí obsah a může působít větší dokumen=

Jeden z nejpopulérnějších italských klubů , založen v roce
triumfu « Je už šestnáctinásobným nistrem Itolie « Mezi sportovci
Je tento klub nazýván výstižně Sterá dáma " , protože
tak dlou1897 turinskýmí studenty „. V domácí soutěží dosáhl rekordního

hý čas již patří k elitě italské 1 světové kopané „V černobíle
pruhovaném dresu defilovalí v minulostí takové hvězdy
světové ko-

pané Jako bylí Combí , Caligorie , Ferrari , Monti, Orsí , Bonipertt , John Chbrles,
Sívori a další « Klub měl největší zásluhu
Na tom , že Italie se stala v r.1934 mistrem
„ Jako trenér
zde dlouhý čas působil 1 býv. útočník pražské světa
Slavie Vycpálek«
A.Ce MILAN

další slavný 1telský fotbalový klub se sídle na © di onu
San Siro « Založen byl v roce
1899 skupinou nladý,
nadšenců a několika zde žijících
Angličanů . Na čestné listině
AC mílanu jsou zanesena vítězství v PMEZ ( 1963 a 1969 ) a roku
1569 pfek Světového pohéru © toje titulu nejlepšího světového
fotbalového klubu „ Je desetináobným
Italie « V Jeho dresu hrálo v podonátých letech 1 slavné mistrem
úvédské
útočné
tria GreenNordahl - Ltedholu , nále pak zlatý chlapec calcio Italieno
Gianni
Rivera Jíhoaneričan Schieffino, Altafiní, Anarildo, Schnellínger
,
Hamrin delší esa světové kopané,

F.C. INTERNAZIONALE Milano
klub
založený v roce 1908 v období
Válkaní známý 1 u nás s bojů ve STEP jako
1960 se na čele klubu objevil petrolejový
avného Realu Madrid
"fa AC Milanu « Utvoříl
bu grandiosní fotbalový podník
l4onc
bratem Z Barcelony
získal trenéra Helenio Herreru a tak začala
ovětová sláva tohoto
FC Internazionale „ "HR" do tří let vyhrál nejen ZLE, evropský
prinát , ale 1 Světový pohár » Mezi nejslavnější hráče klubu patřilí Sartri , Facchetti, Santariní a Marzola «

6

780/

O jednom fotbalovém zápase z historie +++
XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX

Mezistátní fotbalový zápas, ze kterého přináší-

Ree?
CD
l ZX A
13.1X193

me dnes příležitostné razítko, POLSKO - NĚMECKO a

uskutečnil ve Varšavě dne 13.září 1926, todr vo stoj-

ný den, co se v Praze hrálo rozhodující utkéní dená:

6

tého ročníku Středoevropského

SPARTA = Austria VÍDEŇ

< NZ

poháru v kopané mezi AC

0:1 /, které je tak pěkně

zvěčněno nejefnou 1 filatelistioky. Současně se hrálo

O

v době, E“ u nás probíhaly bratislavské porady Malé

dohody o věcech politických a hospodářských. A tak
poštovní razítko z něho nám několikanásobně připomíná tehdejší pohnurou dobu v Evropě.
Toto mezistátní utkání Polsko - Německo s výsledkem 1 : 1 /0:1/
ve Varšavě bylo sehráno před rekordní návštěvou 40.000 diváků a pro
hěnecké mužstvo bylo vlastně zkouškou před následujícím utkáním 8 ČSR
v Praze. Něrecké repr. družstvo procházelo v té době vnitřní krizí.
Neuspělo na XI.OH v Berlíně a tak němečtí fotbaloví generálové začali
erimentovat, Poslalí do Varšavy zcela jiné mužstvo, než které hrá
o pří dřívějších významných utkáních. Zejména útok byl
iven bez
starých hráčů. Němci očekávali od tohoto celku úspěčnou rehabilitací
za německé neúspěchy na Hrách II.olympiády.
Ale také Polsko nastupovalo k utkání ve snaze napravit velkou

svojí porážku v Bělehradě 3:9. A skutečně se 1 polské mužstvo velmí

Alepřáo: Hrálo
hry.

velkou

věrvou, udalo ihned na začátku vysoké tempo

Útočníci však nedokázali překonat výborného brankáře hostí Buch-

loha. První branku vsítili ve 2l.mínutě hosté Hochmannem. Zlepšení u
domácích se dostavilo až
levé
straně,
kde byl nejlepi

vyrovnal

hodčí Ekles

utkání na konc

po poločase.
Většinu svých akcí táhli
po
jejích hráč Wodarze
m také v 70 minutě

h 1:1, když předtím

jim švédský roz-

neuznal regulerní branku. Kromě Wodarze vynikli v celku

domácích ještě brankář Albaňskí a záložník Szozepaniak.

Z německé strany to bylo v historickém pořadí již 129.mezistátní
utkání vůbec a bylo významné zvláště tím, že k němu byl povolán učitel
tělesné výchovy Sepp Herberger a pověřen vedením mužstva. Byl to týž
Sepp Herberger / nar.1897 v Mannheímy/, který - jak známe již z naších
časů - roku 1954 přivedí fotbalisty MSR k titulu Mistrů světa. Sám bývalý aktivní fotbalista celku VfR Mannheim a trojnásobný reprezentant
[opál 1921proti Finsku, 1924 proti Itálií a 1925 protí Holandsky/ uš
tehdy vynikal jako trenér a učitel kopané.

Pod jeho vedením nastoupili Němcí k utkání ve Varšavě 13.9.1936
v
této
sestavě: Buchloh - Janes, Minzenberg - Mehl, Rodzinskí, Kitzinger - Elbern, Gauchel, Hochmann, Euler a Gůnthe:
Za 14 dnů nato dne 27.9.1936 nastoupili Němci v Praze k mezistátV Polsku a tak z varšavského celku zbylí v družstvu pro Prahu jen čtyři hráči: Můnzenberg, Rodziňskí, Kitzinger a Elberne
nímu utkání z Československém a zvítězílí 2:1. Poučili se z neúspěchu

VoŠlechta

9000000000000000000900000000000000000000000000000000000000000000000000
Résultais sportifs

téléphone 184

Zajímavým
propagačním razítkem je
pro nás jistě vlevo vyobrazené z LausSane ve Švýcarsku, které nám říká:
"Sportovní výsledky telefonujte 164"
Zajímavě podaný slogan, še?
©

Tenis
V č.25 a 2/76 jeme přinesli přehled některých materiálů z ná-

mětu "TENIS*. Mile nás překvapil Váš zájem o toto tema, což svědčí o
nebývalém zájmu o "bílý sport" nejen v praxi, ale 1 ve filatelií. Naše
ukázky z tohoto materiálu nebyly a nejsou nijak systematické, neb nám
chybí stálý spolupracovník na tomto úseku, který by se podobnou syste=
matikou a vyhledáváním nových 1 neznámých materiálů zabýval. Věřte, že
je to opravdu škoda, protoŘe TENIS je jedním z námětů,
kterých jsme
ještě na
výstavě neviděli zpracové
tavní exponát. Při to
1 my
3amí přesvědčujeme,
že materiálu x vybudování takového exponátu by se
Jistě našlo doatí naše ukázky o tom přesvědčují. Najde se tedy někdo,
kdo 6e navršeného ujme? — zádi jej mezí sebou přivítáme a dáno mu 40:
místa k jeho výsledkům v našem zpravodajíl
Dnes zase několik starších 1 nejnovějších razítek:
1 - Mezinárodní mistrovství WSR 1970 v Hamburku
2 - Turnaj serie WCT v Torontu 1976, který vyhrál BeBorg ve finale nad
Gerulaitisem z USA, přemořitelem Kodeše. Dobře sí zde vedl J.Hřebec,
který 89 dostal aš do čtyrtřinale, spolu s Kodešem vyhráli pak čtyřhru útěchy
3 - Turnaj žen o Federation Cup 1970 ve Freiburku v SR
4 - razítko z FDC Maďarska ke známce Yv.1661 - tenisová výstava
5 - 8,8 nám připonfnají lotoRní opravdu ne ský úspěch tenisového mužStva Mačazeka, které vyhrálo překvapivě
ročník Evropského poháru národů, který nahradil dřívější
Královský pohár. Obě razítka
ze zápasů Maďarsko-Švédsko a Maďarsko-NSR
rovství Itálie v Turinu 1961
7 - Frankotyp k otevšeném tenisovém míatrovatví ISA ve Jorest Hills
1969
9 - razítko z FDC Rumunska ke známce Yv 2711 nám připomíná slavné finale Davisova poháru 1972
K AHSuaLonAL
TEN i
TOURNAMENT
February 10-16,1976
Coliseum, CME Toronto

ř oso Kon =|

ZB
Und

O tom, že existuje příležitostné razítko k finale Davísova poháru

1975 Švédsko - ČSSR ze Stockholmu víme, nemůžeme Vám jej ale reproduko-

Vat, protože se nám je dosud nepodařilo opatřit. Pokud byste jej někdo
měl've své sbírce, žádáno Vás o jeho zapůjčení - obratem vrátíme!

Dnes ještě ukázka jedné dokumentace tenisové - FDC ke známce Bražilie z 15.12.1960 Yveč.
PA 91, kterou uctila Brazílie dvojnásobnou vítězku dvouhry žen 1959 a 1960 a čtyřhry 1958 ve Wimbledonu Mariu Ester
Buenovou.
JoJustýn

MARIA ESTHER BUENO

BI-CAMPEÁ MUNDIAL
OE TENIS FEMININO
FIRST DAY OF ISSVÉ

9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Wdnežní rubrice "Sportovní a olympijské frankotypy" jsme uvedli čtyF1 5 SSSR Vlevo přiná“
žíme reprodukci pátého,
který jsme již v našem

zpravodají č.22 přinesli
otištěn. Používá jej ten
'amý
úřad, jako frankotyp čele fento je jenom
o'lo let mladší.
AKAIXIIKKKKKKKK
now ČOBETE NHACTPOB CCCP:
CkarEpTHMÁ nep. 4

E HM - Evropské halové mistrovství v lehké
atletice. Konalo se letos v olympijském roc
1976 v Mnichově ve dnech 21.
1" Ohrme
jší příleži“
halle. Dokumentuje nám je,
tostné razítko. ČSSR na něm získala dvě medatle zásluhou žen. Prvý den získala Karbanová brons ve výšce výkonem 189 cm a druhý den
v nedělí Nysrýnová v dáloe stříbrnou medatli

výkonem 657 om v novém rekordu ČSSR v hale

KXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXKXKXX XKXOOKXKXXKXXXKKXKXXKKXXK KKK XXKXKXXKXKXKEKK

©

OLYMPIJSKÝ ROK SVĚTOVÉHO SPORTU
Dnes onsjsne přehled význačných sportovních akcí, které
proběhnou v r.1976 a jejíchž přehled za l.pololetí 1976 jsme čte-

Rářin přinesli v č-1/20/76
str.31. Přesný záznam akof pro poslední čtvrtletí roku není ještě do uzávěrky zpravodaje znám a tak
jej berte jen jako informativní.

Červenec:

3-11. Olympijská kvalifikace mužů v basketbalu v Hamiltonu v Kanadě
MS juniorů v cyklistice v Belgii

ME dorostu v tenise

v Záp.Berlíně

ME juniorů ve stol.tení:
Kremší v Rakousku
ME juniorů v
fu v Rums
du v Dánsku
XXI. OLYMPIJS
HRY v MONTREALU
ME.juniorek v golfu v Murhofu-Graz v Rakousku

Srpen

ME juniorů v plavání v Oslo,v Norsku
ME juniorů v basketbalu ve Španělsku
ME amaterů v tenisu v Přerov,
Dorostemistroveslařů FISA ve Víllachu v Rakousku
ME kadetů v basketbalu ve Štětíně v Polsku
Grand Prix ČSSR motocyklů v Brně - M

září

Říjen

4. 5. MS v terenní lukostřelbě v Moendalu ve Švédsku
Finale MS na ploché dráze jednotlivců v Polsku
MS v parašutízmu na letišti u Říma v Itélii
Finále MS na dlouhé ploché dráze v Mar.Lázních
Finále MS družstev na ploché dráze v Británií
JE,y,gbůzt ma 50 kn v úelně ve Švédsku
estidenní motocy soutěž v Zeltwegu v Rakousku
MS ve sportovní akrobacii v Saarbrůckenu v NSR
MS žen v golfu v Chantaco ve Francií
MS muřů v golfu v Chibertě ve Francii
ME juniorů ve Smyrně v Turecku

Interkontinentální turnaj o pohár basketbalistů

v Buenos Aíras

Poslední závod automobilového MS forel Grand Prix
USA ve Watkins Glen
MS v sálové cyklistice v Můmsteru v ISA

Listopad

Poslední závod ME v automobilovém rallye-krosu
v Lydden H111 v Británií

Iatervizní pohár moderních gymnastek

Na schůzce vedoucích sekcí a zpravodajů 17.1.1976 v Praze informovali
nás předběžně zástupci výstavního výboru připravované celostátní námětové výstavy TEMAPFILA l Ady nžazszově, Ústí e navrhovanýR termínem konání9:x81-30.1977;
SSE Bo dání této akce schválil
a do čela prezidia

výstavy jmenoval předsedu KNF SČF s.Ing.J« S ů v us

Tato celostátní výstava

se má stát jakousi přehlídkou námětových

exponátů před světovou výstavou PRAGA 1978. Kdo touto výstavou neprojde, nemůže sí činit nárok na účast na Praga 78. Jednoduché však nebude
Sní kvalifikovat se na Temafilu, kde se pro účast požaduje nejméně ma-

lá stříbrná medaile na některé oblastní 61 krajské výstavě, což odpovídá B sně znění výstavního řádu SČSF. Doporučujeme proto naším členům,

kte

dmenovaných výstav chtějí zůčastnit, aby s tímto počítali«

£000003000000009090309090000000900000902090000000000080200000000
KOUPĚ - PRODEJ - NABÍDKA - VÝMĚNA
90000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- náš člen č. 59 - ReKurián nabízí:
za naše cěliny od 1918 - 68
ním a nebo odprodám filatelistický materiál týkající se MS v ly-

řování ve Vys.Tatrách 1970 a Tatrepoháru 1950,též

znémky ČSSR mistrem světa.

= náš člen č. 28 - B.Halíř, Sokolov
obrací se na naše členy o pomoc pří obstarání jakéhokoliv dokladu k XX.0H 1972 v Mnichově 8 olympíjským razítkem s datem 5. neb 6.9.1972 z Olympíjské vesnice. Jedná se tedy o dokumentací z dnů
řepadení israelské delegace palestinským komanlem "Černé září“. S majitelem celistvosti se rád
dohodne o jakékoliv výměně.

- náš člen č. 25 - AoFrinta hledá:
ruční příležitostné razítko I. - III. typ, strojové propagační razítko s celon serii Pof.180-82

s razítky na nějakém dokladu - vše Olympijský kongsres 1925 v Praze.

přílež.ráz. PRAHA 1956 - 60 let ČSOV

frankotyp obch. zastupitelství NSR v Praze k OH

1972 v linichovi

- náš člen č. 79 - Ing.J.Petrásek nabízí zájemcům:
Katalog poštovních materiálů, známek, razítek,
FDC, celín a Seton 8 tematikou KOŠÍKOVÁ,
který vydal KF 01-18 v Českém Brodě. Autor Ing.
Fetrásek je znám čtenářům

našeho zpravýdaje svý-

mí pracemí z tohoto úseku v č.24 a 26.

katalogu

Je na 21 stranách textu,tabulek přehledů shrnut
Všechen dosud známý materiél z tohoto tematu. Text
je česko - anglický a doplnuje 381,9 atren zeroErafovaných vyobrazení razítek. Néklad této velmí
zajímavé studijní práce je omezený, zájencí pište
čo nejdříve na adresu Ing.PetráskalI
- velmí zajímavou nabídku ném učiníl člen sekce Esperanto a známý vystavovatel
A.Bartošík, Pr.Šránka 31, 150 00 Praha 5, který žádá o u-

veřejnění tohoto:jvyšší nabídoe prodám ojedinělou sbírku
120 ks

/jen v celkul/ olyupijských etiket-vignět od r.
1906 = 1972 Včetněvlgnět národních olymp.výborů.

Vígněty jsou v bezvadném stavu. Zájemci pište na
adresu prodávajícího, nezapomenout známku na odpol

9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Na naší výzvu v č.1/28/76 na straně 23 ohledně razítka č.3 nám
brazenému razítku několik zajímavých podrobností, se kterými Vás chceme seznámit:
Vyobrazené razítko je nepoštovní, t.zveklubové jaká se používala
V SSSR v 60.letech. Svědčí o tom 1 označení Kijev M.TK., což značí
Ktjevská městská společnost sběratelů. Razítko má opis v ukrajinštině
a proto 1 horní písmena názvu státu jsou ukrajinsky, tedy CPCP místo
COP. Jelikož Ukrajina je samostatným členem
UPU a OSN, objevuje
tedy 1 tato řeč
razítkách a na obálkách,
napsal Ing.P.Kosík, gestor námětové filatelie SmKV SČF a uvedl k vyo-

Za tyto informace, které jsme zde ve stručnosti uveřejnili, a kte-

ré byly obsáhlejší seKonfkoví děkujene,

Redačs

Politicky angažovaná filatelie
Počínaje dnešním číslem začínáme v Olympsportu uveřejňovat serií
kratřích či delších pojednání o různých sportovních událostech, 0 sportovcfch anebo o osobách kolem sportu, které mají přímou souvíslost 8
politicky
angažovanou filatelif. To znamená, že v seriálu budou zprGovány takové materiály sportovně-polítíckého obsahu, které bude mocí
po dalším doplnění a rozšíření informací vhodně využít ten filatelista,
který se nezabývá
tavováním sbírky pouze motivovým způsobem, ale naopak na známkový 1 neznánkový fílatelistický materiál ee sportovní náplní
se dívá ze zorného úhlu konkretního tématu, z úhlu politicky angažované
filatelie. Při hlubším zamyšlení nad takovým
vyloženě sportovním Fila-

telistickým materiálem dojde totiž hloubavý
sběratel k závěru, še 1 zdánlívě čístě sportovní akce má daleký politický dopad a naopak zase pří

Studiu známky vyloženě nesportovní / napřeportrety státníků nebo veřejpoliticky angažovaného exponátu se sportovním zaměřeníme
ných a po tlokýc činitelů/ zjištuje oprávněnost jejího zařazení do

Články nebudou výčtem

katalogových čísel vydaných známek anebo su-

chým seznamem příležitostných razítek, čí jiného materiálu k určité
událostí nebo osobě. Naopak, v mmohých případech bude tato otázka ponechána otevřená, bude dán patřičný prostor pro další samostatné bádání a
bledání vhodného filatelistíckého materiálu samotnými zájencí. Články
budou sloužit pouze
jako jakásí nápověda, upozornění na různé
neúnyslně zapomenuté nebo opomíjené sportovní akce a události, V některých případech však budou články sloužit 1 jako výstraha, aby se na ony
Sportovní událostí a dění kolem nich nikdy nezapomělo. K takovým
patří
4 tento první ze seriálu nařích článků.
OLYMPIJSKÉ HRY 1936 v BERLÍNĚ a politicky angažovaná filatelie
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"kulatých"

očí v olympijském spor-

Na letošní rok připadá několik
avěak jedno z výročí by
tu. Některá slavná, Jiná néně slavná, místní,
1 všech příštích generací.
mělo být v trvalé pamětí nejen současníků, ale 1936
v Berlíně. K napsání
40 let od Her XI.olympiády
1976 uplyne
létě článku
Vtohoto
však nénutí pouze toto výročí, nýbrž okolnost zosla jiná.
k oslavě
Vdnešním západním Německu jsou v plném proudu horečné přípravy
tohoto výročí, neb NSR, 1 přes všechny mezinárodní smlouvy a úmluvy,
ku Hěnocka a německých tradic z 16t přsd IT.ověza pokračovatél
považuje
fovou válkou?
Připravují se různé televizní a čtenářské poutěše, kvízy
a ankety, vše opěřující k tomu, aby byla před světovou veřejnonií prokášána "demokratičnost" Her v r.1936 v Berlíně a důsledné dodržování olympíjské myšlenky pří jejích pořádání. Jaké však byla v Německu v polovině
třícátých let a při šanotných Hrách skutečnost?

IV.Z0H se konaly v době od 2.do 16.2.1936 ve známém středisku zímmích sportů v Garmísch-Partenkirchenu. Hry XÍ.olympiády probíhaly od 1.
do 16:8.1936 ve středisku fařízmu, v naototiokém Bozlfně: Ú místě sporfovního klání brlo rozhodnuto na zasedání Olympíjského kongresu v z908
1931 v Barceloně, která byla tehdy protikandidátem pro uskutečnění Her
Koolympiády. Berlín, jako mfato příštích Her byl pak potvrzen 1 nazasedání MOV v Los Angeles v USA v r.1932. Tedy v době, kdy v Německu bylo
demokratické státní zřízení, zaručující regulernost Her. I když tehdy
byly již určité náznaky politické krize v Německu, členové MOV při rozhodovéní nepředpokládali, že brzy a rychle se stano demokratické Německo
státem s ryze fašistickou diktaturou. Od začátku r.1933 byl
imperialistickými monopoly dosazen do funkce říňského kancléře Mož Hitler, který se ihned na počátku samovlády inscenovaným pošárem Říšského sn

tvrdě vypořádal

svými politickými

odpůrci, zejména komunisty. Post:
mě byly ma území Hěnecka stavěny konoenbrá
ky propřední vlastence a vel
oo oBopnontí očmeokého proletoziátu. Německem
jsou pošlapény a
vype-

vězeny "Locarnské dohody*, dochází M o

aci demilítarizovaného Porýní,

začíná horečné vyzbrojování Něnecka. Hitler tak dává veřejně najevo, že

Bro,něj
nejsou závazné šádné morinárodní smlouvy, začíná připravov Hěveheecko na expanzivní dobyvačnou válku. A v této zemi, která se tak at
mentně a nezakrytě připravuje k válečném tašení Evropou,
mají konat
a také konají v ee, Ery E omblády, které mají
dle starých tradíc svátkem míru, přátelství a poroxumění mezi národy bez rasové diskriskutečnost, še zatím co němečtí propamínace. Vřdyt je velmí dobře známa
gátoři hlásali do celého světa demokratičnost připravovaných Her v BerŘímě, „rahájiu dnem 126.1926 něnecký generální Štáb přípravy na okupaci
Československa - známé pod heslem FALL GRŮN. Nacístícká propaganda si

jako symbol olympijských her v Berlíně vymyslela zvon. Tento ohromný ko-

los, olympijský zvon, přes 200 a těžký, 4,30m vysoký, byl ulitý z téže

kvalitní ocelí jako řakistické dělové hlavně a pancíře tanků, nesl prolhaný nápis

"VOLÁM

MLÁDEŽ CELÉHO SVĚTA", na opačné straně tohoto nápisu

odlíta nacistioká orlice s hákovým křížem na prsou a v drápech dr-

a pět olympijských kruhů. Symbol nad jiné výmluvný - olympijská myšlenka ohyosnáve spárech olympijské propagandy. Tento olympijský zvon

byl postaven

vysoké věži, aby - dle goebelsovské prolhané propana 75
svět slyšel jeho mírový zvuk. Zvukem tohoto zvonu se nacisanda snažila přenlušit tieekot sbraní výbuchy bomb shasotíckými letci na pokojná španělské města a vesnice.

Nacistické vojenské mašínérii byly podřízeny 1 samotné Fy
svění ej. cítát s provolání k II.OH ve vydaném organizačním

Š... Účastníci budou hosty branné mocí ve zvláštní, armádou německé říše
vybudované olympijské vesnici +++". V organisačním
a přípravném výboru
zasedali vysocí hodnostáři nacistických organizací NSDAP, SA a SS, v jednom « těchto výborů nechyběl ani pozdější pověstný kat českého národa
ReHeydrich. Jako pořadatelé a organizátoři olympijského dění přímo na

sportovištích působili vojácí německého wehrmachtu. Nad pořádáním Her

p

záštitu samotný Hitler,

který

denně zůčastnoval v doproVodu elitní osobní gardy SS v ele s jejímHernejvyšším
velením V průběhu

Her pochodovaly městem roty německých vojáků v okovaných botách v plné
zbroji, všude zněly nacistické písně, městem projíkašly kolony tanků a
baterie dělostřelectva,
To vše spolu s hukotem přelétajících letadel dělalo vhodnou kulisu k tomu,

aby Hitler demonstroval světu ne touhu po

olympijském míru, nýbrž sílu a nepřenožítelnost Německa,

Keustálá nacistická propaganda o nadřazenosti
rasy a tím 1
© neporazitelnosti německých sportovců způsobila, ženěmecké
němečtí
sportovci
byli vybíčování k maximálním
2ě stříbrných a 30 bronzových

výkonům. Tak se stalo,
medailí

že získei Ž7 zlatých,

Německo v celkové

národů umístilo před tehdejší sportovní velmocí - před USA.

fikaci

Hry se konaly v době nejtvrdších represálií fařistiokého režimu
protí šídovském obyvatelstvu v Německu, těžce byli
židovští
sportovci a jejich sportovní spolky a jednoty. Aby však postiženy
nacistická propáganda tento fakt
před světovou veřejností utajila a naopak dávala svěfu Německo za vzor demokracie se stejnými právy pro všechny
sportovce
bez rozdílu esy a nábošenského vyznání, neváhal německý OV pozvat k soutěším z (SA 1 německou židovku Helenu MAYEROVOU. H.Mayerová 1910-1953/
byla olympijská vítěxka z Her 1928 v šermu fleretem,
1932 obsadíla 5emfsto. Tato sportovkyně, mej. též mistryně USAnave Hrách
fleretu,
tlakem propagandy a reklamy na Hry do Berlína přijela a obsadila pod
zde v
šermu fleretem 2.mfsto. Tato Bropasační komádte: všakbyla široké sportovní veřejností známa,
stejně tak bylo známo 1 to, že zatímco židovská
dršítelka stříbrné medaile byla publikem přijata
ohaláně, odmítlHitler
podat ruku čtyřnésobnému olympijském vítězí a hrdinovi
Řor II-olympiády
jernochu Jesse OWEHSOVI z USA na důkas odporu k "méněcené“ rase.

Jíž v zárodku, po vyhlášení Berlína oirepíjským městem, se zvedl

protí tomuto rozhodnutí MOV odpor demokratické a protifašistické veřejnosti téměř v celé Evropě. Ve většině zemí Evropy jsou ustavovány
F3,Ero přeložení olympijakých her » saoistického Berlína, Počátkem z1936
je dokonce ustaven Mezinárodní výbor pro organizování boje proti
po:
OH v hitlerovském Německu. Na zasedání tohoto mezinárodního orgénu v Paříší bylo rozhodnuto, aby byla uskutečněna v Barceloně ve ŠpaDělska v době od 19. do Z6.čezvence 1926 txv. Lidové olrmpiáda /OLTPIADA POPULAR DE BARCELONA/, jejímš pořadatelem měl být OV Španělska za
podpory vlády Lidové fronty. K soutěžím jiš bylo přihlášeno přes 2 000
Sportovců z moha zemí, mesi nímí 1 početná sportovní delogaco IPT 3
ČSR. K uskutečnění Lidové olympiády však již nedošlo, neb den před zahéjením - 18.6.1936 vypukla ve Španělsku kontrarevoluce vedená fašistiokým gonerálom Frankom.
I v ČSR se zvedla sílná vlna odporu protí pořádání Her v Berlíně.
Komunisté usilovali bojkot Her československými
sportovci, prosazovalí uskutečnění hesla, Že s ČSR nepojede
do Berlína ani noha, které
pronesl ve sněmovně poslanec Kl.Gottwald. Waprotí tomu zfašisovaní Čs.
politikové věstně zohlejšího vejení Čevo prosazovali nejmasovější účast
+sportovoň na Hrách. Vedení SOKOLa dokonce plánovalo vyslání více jak
tisfotělemné delegace sokolskýchoportovot do Berlína, kde měli nakužeč
o arputném odporu mnoha jednot, zejnit hromadná vystoupení. Teprve
ména moravských, bylo od tohoto "velkolepého" plánu upuštěno. Přes ČSR
Vedla trasa přenosu olympijského ohně ve směru JeHradeo-Tábor-Prahateresín-Toplice. Olympijskou pochodem při
jejím přenosu přes Sezimovo
tí přišel pozdravit 1 sám tehdejší
prozident republíky Dr.Ed.Benoš,
číně
jasně najevo svojí podporu a souhlas s uspořádáním Her ve fašistickém hnízdě Berlíně a s naší reprezentativní
tí, Současně tím vyšel vstříc fašistioky smýšlejícím čs.politikům, členům ČsVO a vedení Sokola, jejichž reakční stanovisko nezvíklal ani provokační plakát vydaný
OV Německa ko štafetě z Olympie do Berlína, na kterém je naše Topodtka
Zobrazena bes pohraničních území. Tímto
plakátem byla již tehdy dány jasmě najevo Hitlerovy expanzivní záměry.
Český líd a celá česká sportovní veřejnost, spolu A pokoovýní
německými sportovními organizacemi v ČSR byla jednomyslně proti pořádá-

mí Her v Berlíně. Svědčí o tom mimo jíné mohutná manifestace 10.3.1936
V Praze na Slovanském ostrově, která se jasně vyslovila pro bojkot Her
a proti jejich zneužití nacízmém. Ve dnech 18.-19.7.1936 se konaly ve
Varnadorfu za účastí Kl.Gottwalda dělnické sportovní a kulturní
taktéž na protest proti zneužítí olympijské myšlenky nacízmom.
byla fašistickým
pučem ve Španělsku znomořněna Lidová olympiáda v Barceloně, bylo během krátké doby rozhodnuto o pořádání trv-Lidových her v
Praze. Tyto
pak reely v době 1.=9.8.1936
pod heslem boje proti fašízmu, válečném

Strahovském stadionu
čí a sa udržení míru.

ořadatelem Lidových her byla FPT a jí ust
Výbor lidových her. ByJa,fo jedna « řadyprotestních akof proti
ití olympijské myšlenky
fašisty proti pořádání Her v Berlíně. V čele výboru byl akademický
malíř a sochař Jakub OBROVSKÝ / bronzová med. v umělec!
soutěřích
na Hrách 1932 v los Angeles/, který připravil k umělecké soutěží do Berlína sochu "Vítězí*, Jak
protestu proti zneušití olympijské myšlenky odmítl sochu Berlína poslat a instaloval jí na hlavní tribuně
tehdejšího Masarykova stadionu na Strahově, kde dominovala po celou dobu konání Lidových here

Kampaně za přeložení Her s fašistického Německa se aktivně zůčastnil též sportovec a kommnistický novinář Evšen ROŠICKÝ, později nacisty
umučený v koncentračním táboře. Spolu s dalšími sportovci bojkotoval
štafetu s olympijským ohněm vedoucí přes ČSR. Do aktivní protiolympijeké kampeně se plně zenojtl téš sportovec-komunista Oskar ŘEcš, "klebý sa
Ba Rráoh192 umfatil v maratbanákém běhu na B.mfotě. I om byl posdějí
jen v koncentračním táboře.
nacisty

Známý pracovník v pokrokových sportovníc
ch, komunis
předseda FPf Karel AKSANIT prohlásilmimo jinéh organizací
na IX-ajesdu ZPF boj
5... Fašíxmus oloupil sport o jeho krásné poslání, sportovní výchovu

nahradil besduchou milítaristiokou drezurou, učinil ze sportu a tělovýGhovy nástroj fašistické politické propagandy a příprav ujařmených mas

k dobyvačným válkám. Fašistické a milítaristické
Itálie

mocnosti - Německo a

ve snaze ovlivnít sportovní hnutí a zneužít je kesvým cílům,

provedené v

aké organizování olympiád. Že olympijské hry,

3 v Berlíně olympijskou myšlenku ahanobily, svítá teď 1
rotí vůli mas a sportovců v celém světě zasazovalí 0 us-

Tento citát je natolik přesný a výmluvný, ře jakýkoliv další komenšéke rám KI-olrepiédy v pěrizně Je již Toytočný“ 1 kdyš o těchto
Hrách by se toho
dalo napsat ještě mnoho a mnoho. Další rozšiřování této problematiky by překročilo rámeo a možností Olympeportu. Mám za to,
še tento článek nebyl v 0-5 sbytečný.
šesmíme nikdyzapomínat na to, 60
přinesl lídstvu fašízmus a kolík lidských a materiálních obětí bylo v
dalších letech třeba, aby byl fašízmus v jeho brlohu — v Berlíně - rosdrcen vítěznými sovětskými vojsky. O této smutné kapitole světových dějin je mutno psát m.j. právě v souvislosti s již
zmíněným 40.výročím
těchto Her v letošním roce. Jak je toto výročí v dnešní KSR nadsazováno
překrucováno přesně v duchu tehdejší goblsovské propagandy, o tom se
jeme denně přesvědčovat.
Závěrem zbývá ještě
jat jakým
způsobem je možno vyušít filatelístíckého materiálu s berlínské olympiády
v politicky angaňovaném exponátu. Mám dojem, še f11.
té - zpracovávající polířický angažovaný
exponát - jsgu natolik přemýšliví a hloubaví, še
další vysvětlení by bylg Jenpodoenováním jejích osobnosti, proto nechám závěr otevřený: ten
ač sí udělá každý sám. Stejně tak má kařdý filatelista mořnost zařadit
80 politiky anesfovaného exponátm filatelistický materiál podle svého
uvážení.
Bližší údaje o existujícím materiálu k ZOH a Hrám Zlobrpiáty
v Olympsportu če20 a 21, jakož 1 k některým myšlenkám v ostatních číslech 0-5.
Bohuslav Halíř
XXKXXXXTXXXKK)
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1936 jsou podrobně zpracovány

Vedení naší sekce vítá zavedení této rubriky "Politicky angařovaná
filatelie" v našem
zpravodaji a jak již její vedoucí B.Halíř předeslal
TLúfodu ke svém prvému článku - jsou je jich mnoho, tomata, ktezé nán
téle mají co říc:
jo nám připomenout. Je třeba, abychom těmto zdánliVŠ snad 8 sportem nesouvisejícím skutečnatem
věnovali zvýšenou pozormost a tyto v našich expon
Že
tím zvýší kvalita
exponátu netřeba snad aní psát. Pročtete-li
článek pozorně a nejedmou, zjistíte sami kolik je zde míst, která
dají při troše přemýšlivosti zcela dobře filatelisticky dokumentovat.
XXXXKXXKXXXXXX:

XKXXXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXKXXXXXXKXXKXXX

Fa tomto čísle zpravodaje spolupracovali :

Fr.Anděl, Příbram - B.Čech,

ko

= BeHalíř, Sokolov - JeJustýn, Milovs-

JeKotlový, Gottwaldov - ing.P.Kosík, Ostrava = JeM=Lacko, USA -

ing+J„Kříž, Č,

jjovice - FreParoulek, Poděbrady - ing. Zd.Slováček,

Pardubice - VeŠlechta,

Brno - 0.V.Wyslotsky, USA

Vedoucí sekce upozorňuje, že bude členem jury Celostátní

výstávy,

pošt.znemladých filatelistů BRATISLAVA 1976. Na výstavě bude určitě pří-

omen ve dnech 29. a> 76. Kdo
avy zůčastní v tyto

dny, necht

naších členů, hlavně ze Slovenska,se
jej v prostorách výstavy

úšelem osobního seznámení 8 co nejvíce členy naší sekce.

vyhledají za

Děkujil

ŠACHY

Také dnes přinášíme další zajímavostí z oboru šachových razítek z

pera Fr.Paroulka.

razítek. V

blíkována

Číslování, které používáme je dle jeho katalogu šach-

jedné z částí najdete razítka,

která dosud nebyla nikde

pu-

jejich vysbrazení chybí 1 v katalogu - je to tedy jakási je-

Ach premiera v nařom spravodají a př,Paroulkoví ze ní děkojemě. V další
ásti pak najdete razítka z konce roku 1975 a prvá z r+1976.
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Komentář k šachovým razítkům

Řím1929, nové kolovéní y šachovém klubu / stejné jako č.34/

960, frankotyp "Schachnovele“

srt

1967, mezinárodní turnaj kandidátů FIDE - strojové raz.
kvalifikační turnaj 13.3.1969 - poslední den

, mezinárodní turnaj 19.4.1969 - první den
| hezinárodní turnaj 24.3.1970 - prostřední den
dtto,

25.3.1970 - zmena místa turnaje

strovský "Turnaj míru", 27.4.1970 - prostř.den
inár.turnaj, 7.4.1971 - poslední den

'0, Vebleskový turnaj, l

972

Fetliskrouzsteinach 1972, frankotyp "Bohemia
erinár.dámský turnaj 25,5-1975

Moru,

hpřebor, Chorvatská, 1.10.1975

Karlsruhe, k výstavě *Hobby", 11.

97

dle je zobrazena Rrnálepka £ utkání o titul M mezí Fischerem a
Spaskím v islandském Reykjavíku 1972. Byla používána po celou dobu
ápasu společně jako přílorazítko 6427

62 - Čeljabinsk, sa
= Middlesbrough,

eranitoy

6zě - Soěí, mez.turnaj na pamět M.I.Čígoriní

975
625 - Praha, 70 lot ča.čachové organísa0
626 - Vršac, 4.memoriál Bore Kostiča24.8.-11.9.1975
627 - Milano, velmistrovský turnaj Leonarda da Vinciho 197:
628 - Medulin, přebor Jugoslávie Šachdružetev, 35-225

629 - dtto, strojové razítko / vysvětlení níře/

650
681
652
633
634
632
636
637
658
639

641
642
643
644

645

=
-

+1975

příležitostné

streraz.příl
Pula, ženský zonový turnaj FIDE, 5.10.1975,
dtto, 22:1001979 Půdní „ Jde o šohový turákj PIDE muřů
růže
dtto,
í denl3.11.1975 ruční
dtto,
Í den, strepřeraze
dtto,
vropský šachturnaj, 18-=27.9.1975
OOstend«
achový turnaj 19.10.1975
onový turnaj 2B* , 25.10.1975
Bdheimxkirohen, notívová výstava známek, 26.10.1975 / obraz věže/
dní ženský turnaj 1975
9.mez:
Halle,
Gatěina, turnaj k 125 výrenarosení M-f.Čígorina, 12.11.1975
zinár.turnaj v Portugalsku, 2911-1975
„ „otevřený turnaj o přebor USA 27:-30.11.75-frankotyp
Jerevan, 43:nistrovetví SSSR, 20.11.23-12.1975
Christian Schach, pletařské zboší - frankotyp
Helmsbrechte,

- Orense

nár.turnaj

1975

646 - Broditz, IXV.přebor NDR žen 1 muřů, 12-29.2.1976
Pokládáne

potřebné vysvětlit zde situací s ručními a strojovými přílež.

razítky, jak Jsou poušívány v Jugoslávií. V poslední době jsou zpravidla
používány v jeden den jak ruční přílež.razítka, jako tomu bylo tradičně
Žvykem, tak I nově zavadené oráření týmiž razítky, ale strojem. V těchto
řípadek pak jde o velmí čistě provedená razítka, jek je známe třeba z FDC

Bvádska, ISA a pod. 1 jsou Jimi raženy známky různých šejchátů již přímo
v tiskárně. Eřítel Paroulek zde proto uvádí oba tyto případy -

jsou pak naprosto stejná“
bs

xx:

vyobrazení

ledakce.
XXX

Olympeport je neprodejný, neperiodický zpravodaj námětové sekoa
a
Olympijská a sportovní filatelie v ČSSR, pracující při KNF SČF v Praze
sekce a zpravodaje
je určen pro vnitřní potřebu členů této sekce. Vedoucím
fn, Sovearmády 63, 399001 Mi le vas ko, který
je Jaroslav J us t
Zodpovídá za obsah spravodaje. Za odbornou stránku a sa původnost článků
jejích autoři.
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