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30. výročí sjednocení tělovýchovy
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Dne 10.2.1978 vydalo Federální ministerst-
vo spojů 30 hal. známku s portretem prof. Zden-
ka Nejed léhou příležitosti jeho 100.
výročí narození.

Tato známka je pro sportovní filatelisty
vítaným přírůstkém do sbírek, obohatí a rozšíří —=
naše exponáty o materiál, který jsme postrádali. 87534
Připomeňme si protoněkolik údajů, které nám ji 997
pomohou správně zařadit:

Vítězný únor za vedení Klementa Gottwalda
rozdrtil vnitřní reakci a tím i zrádné vedení
Československého tělovýchovného svazu. Otevřel
tak cestu k dlouho připravovanému sjednocení čs.
tělovýchovy.

Tak již 31. b ře z n a 1948 akéní výbory
obrozené NF manifestačně rozhodly ve Smetanově
síni pražského Obecního domu o s jedno ce-
n Í večkeré československé tělovýchovy a sportu. Toto datum je mezníker
ve vývoji naší fyzkultury a sportu. Veškeré sportovní a tělovýchovné hn
tí bylo tak sjednoceno v rámci obrozeného Sokola.

Sjednocení ve Smetanově síni slavnostně vyhlásil ministi
školství a osvěty Dre Zdeněk ©N E J E D L £. Tento akt vyhlá%
ní znamenal historický závěr třídního, národnostního, ideově=politickéh«
a odborného tříštění tělovýchovného hnutí. justýn
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20. - 28. 5. 1978 P
Véžení a milí čtenáři, ,

dostali jste začátkem března Informace č.2, ve kterých .
Vás všechny zveme v s o bo tu dne 20.5.1978 od 14.00 hod čo Českýc

Budějovic, kče u příležitosti IV.krajské výstavy počt.známek uspořádáme
již 4. s e t k án f členů náší námětové sekce OLYMPSPORT. Setkéní se
uskuteční v jedné z kluboven "Domu kultury" - v místě konání výstavy. V

Píne, Že všichni kdož budete mít možnost se na setkání dostavit, přijed

to určitě. Zvláště žádám členy vedení sekce, aby se dostavili. © 
  



Víme, že každému z Vás se nehodí zrovna datum našeho setkání a také
je to pro některé z Vás příliš daleko. Žádáme Vás proto, abyste své při-
pomínky, návrhy a náměty pro jednání poslali třeba písemně. Pište io
tom co byste chtěli na práci sekce zlepšit, o čem byste se chtěli ve zpra-
vodaji dočíst. Napište také jak a čím byste chtěli i Vy k naší společné
práci přispět. Očekáváme také Vaše názory na rozhodnutí uspořádat již
II.OLYMPSPÓRT 1980 výstavu našich námětových exponátů. Sdělte zda se chys=
táte exponát udělat, zda jej již máte, kde jste jej vystavili či chcete
vystavit. Stejně tak v čem byste v práci na něm potřebovali poradit a po-
moci, jak jej zlepšit či rozšířit. Náměti je jistě hodně a všechny nás
budou zajímat = opakujeme jen znovu - pište, pište azase pište. Rádi
bychom o Vás o všech věděli a byli s Vámi ve spojení i takto, nejen na
stránkách zpravodaje jako s pasivními členy. Vždyt je to zpravodaj náš,
nás všech. a nejen několika jedinců.

Kdo 2 Vás se na setkání rozhodne přijet, nebojte se sebou přivézt
své exponáty - třeba 1 jen započaté, několik listů. Povíme si nad ními,
vše co je k jejich vytvoření třeba. Celé toto setkání chceme věnovat této
problematice a nad albovými listy se sběratelé vždy nejlépe dohodnou
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Nashledanou na 4.. setkání OLYMPSPORT
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D R O B N É, organizační zprávy z vedení sekce a zpravodaje:
ROXOXOKOKOKOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX0X0X0XO0XOXOX0XOXOXOXOXOX

Noví členové :

165. M rá ze k. Čestmír, K Dolánkám 924, 282 01 Český Brod
sbírá OH .

166. Pavelka. Rostislav, Komenského sady 408, 751 31 Lipník
nad Bečvou —- sbírá OH, ZOH, Kopaná a celý sport

167. B lan árií k Miroslav Inge, treLaca Novomeského 31, Slé 00
Brat is lava =- sbírá Z0H, OH, sport ČSSR a
socialistických států

168. Kra jč fr Ivan, Zápotockého 24/31, 052 01 Spišské Nová Ves
sbírá ZOH, OH jen čisté zn. a FDC, Sportvšeobecně
jen čisté známky :

169. Kříž Josef MUDr, Komenského 95 394 68 Žirovnice
celý sport všeobecně, různá specializace témat

170, Beran zle 576: Sládkova 2, 400 01 Ústí nad Labem
sbírá OH

Všechny nové členy mezi našim kolektivem vítáme a věříme, že se stanou
jeho platnými členy a spolupracovníky. Podrobnosti a podmínky o členství
v naší sekci všichni dostali od jednatele sekce IngeSlováčka a jistěse
dle něho budou řídit.

Jelikož je od tohoto roku zaveden nový způsob placení příspěvků na
zpravodaj, dostaly se k Vám složenky na jeho odeslání opožděně ve 2.číslo
knihovničky 0-S. Věříme, že je již všichní máte vyrovnány a kdo ne, tedy
tak učinte neprodleně. Nový způsob placení na samostatné konto umožňuje
nyní průběžnou a rychlou kontrolu zaplacení. Kontrola bude provedena před
4.setkáním sekce, kdo nezaplatí neobdrží již další čísla zpravodaje a ne-
bude více upomínán. :

Blahopřejeme našemu členu N.Feinerovi z Levice k získání velké postří.
břené medaile na mezistátní výstavě SSR=USSR Bratislava 77 za exponát
"Cesta k športovej sláve - úspechy sovietského športu".

Blahopřejeme našemu členu B.Halfřovi ze Sokolova k udělení Čestného
odznaku SČF II.stupně za jeho práci a aktivitu v naší námětové sekcio
Odznak mu byl udělen ke Dni známky 19770

KNF SČF v Praze vyslovila souhlas s uspořádáním specializované námě-
tové výstavy II»OLYMPSPORT 1980 v Českých Budějovicích a předložila tento
návrh ke schválení a zařazení do plánu výstav pro r.1980 výstavní komisi
SČSF. Současně jsme obdrželi i souhlas jihočeského KV SŮF-s tím, aby se

  



tato výstava konala v Českých Budějovicích ve dnech krajské spartakiády
1980 s přibližným termínem květen 1980. Prostřednictvím KV SŮř byl také
požádán největší jihočeský KF 021 v Č.Budějovicích aby se ujal uspořádá-
ní této výstavy spolu s vedením naší sekce. Výborová schůze KF 021 tento
požadavek projednalaa vyslovila s ním souhlas. Toto jsou poslední zprávy
ohledně příprav této naší největší chystané akce a o dalších podrobnos-
tech a příukavséh Vás budeme informovat průběžně ve zpravodaji sekce.

V prvém týdnu března se úspěšně rozeběhlo členské kolovéní, do ktě-
rého se pro prvý běh přihlásilo celkem 15 členů. Je reálná naděje, že bude
pokračovat úspěšně a ke spokojenosti zůčastněných členů. Další zájemci se
mohou kdykoliv přihlásit u vedoucího kolování Ing.Jar.Petráska. Jakmile
jejich počet dostoupí potřebného čísla bude možné zahájit ihned druhý běh.

Počítáme s tím, že bychom v sobotu 21.října uspořádali další setkání
členů naší sekce. Tentokráte v Náchodě, aby se jej mohli zůčastnit také
členové z východočeského, příp.severomoravského kraje. Podobně bychom za-
čátkem prosince uspořádali setkání v Mostě, začátkem příštího roku pak
bychom se mohli sejít někde na Moravě. Chtěli bychom se před výstavou II.
OLYMPSPORT 1980 takto setkat s-co největším počtem našich členů. Pokud
by o podobné šetkání / nejvhodnější při výstavě či oblastní a krajské vý-
měnné burze/ projevil kterýkoliv KF jehož jste členy, vedení sekce to při-
vítá a rádo setkání uskuteční - postačí v oblasním či krajském měřítku.
Napište nám o tom.
OXxOXOX0XOxXOXOXOX0XOXOXOXxOXO0XOXOXOXOXOX0XOXOXOXOxOXOXOXO vedení sekce xoxo

Víte, Že ++

Autorem lucemburské serie z r.1975 č.Yv.861-3 je Oto Malezínek? Pro
nás je zajímavé to, že je narozen v Lomnici nad Popelkou. Vystudoval v
Vstravě gymnázium a pak odešel na Pedagogickou fakultu KU do Prahy.

Mimo uvedené známkové serie nenavrhl zatím nic jiného z oblastí fila-
telie. Kresba na obálce l.dne k této serii je sice podle známky, ale nedě-
lal ji podobně jako razítko.

Autor serie Oto Malezinek má opravdu velikou škálu výtvarných proje-
vů a zúčastnil se mnoha výstav v řadě zemí. Byl na př. účastníkem II-bie-
nale kresby ve V.Británii v r.1976. Byl účastníkem řady výstav v Lucembur=
sku a dalších městech této země. Vystavoval jako spoluúčastník ve Francii,
Španělsku, Nizozemsku, několik výstav měl v USA /New Haven, Bridgetown,
El Paso, Elmira/. Vedle toho se zabývá návrhy barevných oken, textilními
aplikacemi a je v jeho i sbírka karikatur hudebníků z oblasti klasické i
jazzové hudby. V současné době pracuje na tematu "Člověk a hory", kde jsou
zastoupeny jak malby, tak i kresby«

A tak známky lucemburského velkovévodství jsou pro nás zajímavější i
o tento zajímavý fakt. M.Vostatek
OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOKOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX0 * Oxoxoxoxoxo

KOUPĚ - PRODEJ - NABÍDKA - VÝMĚNA -KOUPĚ
OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOKOXOKOXOXO

člen č.152 - Pavel K u pk a, Osada míru 301/4, 747 22 Dolní Benešov
pro doplnění své sbírky OH, Z0H a MS v kopané /jen celá Evro-
pa/ přijme výběry známek, aršíků, obálek, FDC a přerazítek

člen č. 39 - Jaroslav J u s t ý n, Sov.armády 63, 299 01 Milevsko hledá
příležitostná razítka ČSR z období 1950 - 1960 ze všech dru-
hů sportů pro doplnění své sbírky. Dáje hledá všechna spor-
tovní strojově propagační razítka ČSR/ČSSR. Nabídněte - možná
výměna za jiný olympijsko=sportovní materiále

Ve svých příspěvcích v"Malé anketě jste požadovali mnozí zavede-
ní této služby - koupě, prodej, nabídka, výměna - a jen velice málo z Vás
tuto možnost využívá - proč?

Připravujeme k vydání 3.sešit knihovničky 0-S tak na polovinu r.78
k MEA v Praže, zabývající se materiály z lehké atletiky.

Neupomínejte Ing.Slováčka o zaslání nových čísel našeho zpravodaje
zde je vře v pořádku s distribucí. Potíže máme s tiskem a na to jsme Vás
před časem upozorňovali a žádali Vás o pomoc - bezvýsledně =- musíme tedy
přijmout stav takový jaký je - pravidelnost není. možná« Dík za©
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Zařazení *turistiky v desetinném třídění oborů námětové
filatelie do oboru č.7 /umění a rekreace/, podrobněji pak

sport a rekreace /č.70/ a konečně pod číslem 796.5 /tťuristika, horolezec-
tví/ jistě nebylo náhodné. Všechny ukazatele uvedené v třídění nalézáne v
turistice a to nikoliv jako okrajovou, nýbrž jako hlavní nápln.

Před započetím filatelistických úvah bude snad účelnou zmínka o vla-
stní turistice - její náplní, podstatě a provádění.

Pro člověka naší doby má turistika velký význam = plní úkoly rekre=
ační, vzdělávací a výchovné. Je celospolečenskou potřebou a nachází uplat-
nění nejen v ČSTV, ale i v SSM a jeho PO, ve Svazarmu, ROH a ve škole. Ve
své rekreační formě je využívána nejširší veřejností. Prováděním a šíře-
ním turistiky poskytuje socialistická společnost pracujícím tak širokou
škálu zážitků, jako žádná jiná sportovní činnost. Je to:

- rozvfjení tělesné zdatnosti a osobní pohody
- chápání přírody a lidového díla
= organizace přesunových prostředků a táboření / výchova k samostatnos-

ti, skromnosti, houževnatostí, kolektivnosti, přátelství, soudružství,
k hospodárnosti, šetrnosti k věcem a společnému vlastnictví

- výchova k socialistickému vlastenectví, která. se upevňuje poznáváním
rodné země, jejích krás, přírodních jevů, slavných dějin a kultury
národa, tvůrčí síly lídu v jeho budování a životním prostředí, aktiv-
ní účastí na veřejném dění a společné práci
Vzájemným kombinováním různých složek turistiky a využíváním rozlič-

ných jes forem, představuje se nám rozsáhlá a mnohotvárná činnost vří-
stupná lídem'od útlého mládí až do značně pokročilého věku. Správné pocho>
p a provádění turistiky staví tuto do pozice podstatné a nedílné sou-
ásti kulturního vyžití. Nenf proto divné, že poštovní známky a ostatní
filatelistický materiál s turistickou tematikou jsou oblíbeným sběratels-
kým objektem námětářů.

Téměř každý sběratel vidí vyvrcholení svého úsilí ve vybudování exvo-
nátu nebo takové sbírky, ze které by mohl bez narušení logické souvislosti
vybrat potřebný počet listů pro exponát. Zde vyvstává zákonitě otázka:
"jak vybudovat exponát s turistickou
tematikou?

Pro sestavení sbírky nebo exponátu není žádný speciální recept. Roz-
nodujfcf jsou odborné a filatelistické znalosti, dosažitelnost filatelis-
tických materiálů a záměr sběratele. Tyto aspekty se uplatní již při zpra-
cování libreta. Název exponátu a záměr sběratele již
předem vytyčují to, co hodlá ukézat a s čím se mínf beze zbytku vyrovnat.

Není vhodné ihned při prvním pokusu o sestavení "turistického" expo-
Koree jako každého jiného/ usilovat jednorázově o jeho komplexní a
konečné zpracování. Exponát podléhé změném - on žije a musf být doplňován
a zlepšován. Hlavní pozornost je třeba zaměřit na filatelistický obsah.
Kvalita tematického exponátu s turistickým rámětam - na rozdíl od exponátů
ovlivňovaných různými řády - je výsledzem úsilí a znalostí tvořitele sbír=
ky či exponátu. Dobrých: výsledků nedociluje ten sběratel, který je nevší-
mavý ke svému okolí, nevšímé si ničeho kolem sebe a nezajímé ho minulost
aní přítomnoste

Od pojetí prvního úmyslu vybudovat tematickou sbírku z oboru turisti-
ky je třeba shromažďovat - případně i motivovou formou - potřebný filatel.
mater. A tohoto opravdu není málo. Známky, dopisy, dopisnice / i fotodo-
pisnice/, strojová i ruční razítka všech druhů dokumentují v nejširším mě-
řítku hlavně poznávací činnost. Ani otiský výplatních strojů a R-nálepky
nejsou opomenutelným materiálem. Je však třeba vystříhat se nefilatelisti-
ckých materiálů - byt i poštou prošlých - jako na př. dopisnice s různými
gumovými razítky turistických chat, slavností, poutí,atd. Ani filatelisti-

cké materiály nemající vztah k tématu nejsou žádoucí «

©



Hlubokou studnicí vědomostí příspívajících k úspěšnému zvládnutí tu-
ristického tematu jsou - Vedle osobních poznatků získaných při provádění
všech druhů turistiky - zejména turistické průvodce, turistické mapy a
specializované publikace zabývající se ochranou přírody, lázenstvím, mys-
livostí, díla o hradech, zámcích a jiných významných stavebních památkách,
o nistorii a historických památkách z různých oborů lidské činnosti, 0
kulturních pokladech všeho druhu, o místech dělnických bojů a o boji pro-
ti fašizmu k jeho obětech, atd, Sběratel se musí snažit proniknout cc nej-
hlouběji do podstaty jednotlivých jevů, aby nesklouzával jen na hromadění
mělkých, nič neříkajících skic. «usí reálně hodnotit nejen faktory pDůso-
bící v širším územním měřítku, ale stejně 1'ty, které ovlivňují osudy a
vývoj uvnitř jednotlivých míst. Je třeba provést analysu a jednotlivé ma-
teriály zařazovat podle pořadí naléhavosti a společenské prospěšnosti. Je
tudíž nutné diferencovat materiály více a méně nutné.

Při sestavování exponátu s turistickým námětem je možných několik po-
stupů. Jedním z ních je postup regionální. První listy dokumentují získa-
né a filatelisticky doložitelné poznatky z místa bydliště sběratele. Nemá-
li takových, rozšíří svůj zájem o střediskovou obec, či spádové město« Ty=
to poznatky budou také první kapitolou tvořené sbírky. Druhou kapitolu vy-
plní oblast okresu a třetí kraje. Štvrtou = stěžejní - oblast národnÝ re-
publiky, v níž má sběratel své bydliště. Poslední kapitola nám představí
druhou z národních republik.

Navržené třídění je pokynem pro sběratele, kteří chtějí zpracovat ú-
zemí naší ČSSR. Budou vša« i takoví, kteří budou chtít ve své Eběratolské
Šinnosti zavítat za hranice naží republiky. Těm se nabízí zpracování buď
arčité oblasti, země, soustavy států, světadílu i celého světa. I zdyž je
sestavení takové sbírky velmi náročným a nožno říci i záslužným činem,
přece lze doporučit, aby se sběratelé nejprve řídili heslem "Poznej svou
vlast" a pak teprve se pouštěli do zpracování cizích krajů. Úři regionál-
ním plánování si bude sběratel všímat všech úkazů a skutečností směřují-
ojabík dokonalému poznání příslušného územního celku a bude shromažďovat
všechny přístupné filatelistické materiály«

Nebo jiné sestava: jednotlivé xapitoly specializované z hledisxa tu=
ristiky - na př. školství a kultura, stavitelství, hospodářství a sk
místa dělnických bojů, místopis, historie, atd. - bez ohlodu na politické
rozdělení.,

Další "alternativa - jen jeden z oborů v libovolně zvoleném uspořádá-
ní a hluboxém zpracovéní, aby /zejména při menším rozsahu sbírky « exponá-
tu/ nevznikla samoúčelná mělčina.

Výsledkem pečlivé přípravy a úspěšnéno zoracová náměčtu je, še jak
celé sbírka s turistickou tematikou, tak 1 exponát, který je zpravidla
jen úsekem nebo výtašxem sbírky, jsou vyčerpávajícím obrazem všeho, co
tvoří v *irším slova smyslu základy žití v určité vymezené oblasti.

CA co je předmětem poznávání a filatelistické dokumentace při v?šech
způsobech zpracování sbírky? Je to celá *kála pozoruhhodností. Jejich pře-
hled není totélním kategorickým výčtem - slouží jen jako orientační vo=
dítko. Pozornost sběratele se zaměřuje na:

= přírodní podnínky a okolnosti/ fyzikálně-geografické podmínky, bto-
logické a antropologické zvláštnosti, demografické situace a naučné
stezky zavádějící do bohaté říše flory a fauny/.

- ekonomickou strukturu / vztah přírodních podmínek k ekonomice - druh
půdy, nerostné suroviny, dopravní situace, stupeň technického rozvo-
je, charakter ekonomixy, profesionální skladba obyvatelstva/.«

- sociální poměry / třídní a společenská struktura obyvatelstva, sociá-
lní a zdravotní péče/.

- politické poměry / správní uspořádání, politická a zájmová struktura,
Šnolečanaký život

- kulturní poměry školství, osvěta, umění, věda, sport, zábava, vol-
ný čas, příslušná zařízení a instituce, turistické akce, výlety, dál-
Kové pochody, slavnosti/.

- způsob života / zvyky, tradice, temperament, idoly a náboženství/.

(©

  

 



- stavební a urbanistický vývoj / typy budov, veřejná výstavba, komu-
nikace, kanalizace, elektrifikace a pod./«

- úloha a význam místa v rámci širších souvislostí / pečlivě hodnotit
šíři významu lokality, osobnosti, kulturního dědictví, rekreačního

/ a turistického významu /«
- významné kulturní a historícké památky / lidové výrobky nejen v muse-

fch a skansenech, ale hlavně v prostředí jejich původního vzniku /.
Jsou to nejen stavby, ale i četné řemeslnické výrobky - výsledky do-
vednosti a píle našich předků.

Závěrem zdůrazňují, že účelem těchto řádků není vnucovat sběratelům
Suristické temetiky nějaxý názor či směr pro budování sbírky a exponátu«
<rávě naopak - byl bych velmi vděčným, kdyby v příštích číslech Olympspor-
tu byly zveřejněny zkušeností doplňující nebo opravující moje slova. Pomo-
hlo by to včem sběratelům a případně i přispělo k získání, nových zájemců
o tento tematický obor« z
OXOXOXOXOX0XOXOXOX0X0X0X0X0xX0x0x0x0x0x0x0)7Antišek V a ď u r A,oxoxoxox

A ŠACHY

Naposledy jsme se s touto rudrikou v našem zpravodaji setkali v
č.5/32 a od té doby postrádáme stálého spolupracovníka na tento velmi
zajímavý úsek sportovní filatelie, který náš zpravodaj provázel od jeho
prvých krůčků před 10 lety. Šylo by jistě škoda, kdyby tato rubrika čas
od času nenašla ve zpravodaji“ již své místo. Tím radostněji jsme uvítali
lneční příspěvek našeho člena IngeM.Vavrouse a věříme spolu s Vámi, že ne
Joslední.

 

ŠACHOVÉ MOTIVY na okrajových kuponech známek
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Většina sběratelů znémek se šachovou tematikou shromažďuje jednotli-
vé známky a to razítkované nebo čisté, Někteří sběratelé je sbírají také
ve čtyřblocích, tiskových listech nebo v pruzích. Zcela ojediněle má sbě-
ratel možnost do sbírky získat celý arch od jednotlivých hodnot známek.

U většiny archů známek jsou po stranách přitištěny registrační údaje,
jejichž účel je usnadnit počítání při prodeji; jsou tam ale také značky
barevné a centrovací, které jsou nutné pro přesný barevný soutisk. Jsou
známa též číselná označení, jimiž je udáván počet a množství tiskových
desek. Tyto všechny údaje jsou zajímavé pouze pro sběratele-specialistu,
ale nikoliv pro sběratele šachové tematiíky. Přesto však v některých přípa-
dech jsou po stranách archů známek přídavné údaje, které mohou být zají-
mavé i pro sběratele tematického.

Nejstarší arch tonoto druhu je znám u bulharské známky ze 17.7.1958,
Zu 1060. Tato známka byla vytištěna v arších obsahujfcfích 5 x 10 známek.
Spodní okraj známkového archu nese právě dlouhý nápis začínající "Známka
vydaná k Vemistrovství světa studentů v šachu, 1958". Zbytek nápisu jsou
údaje o povolení tisku a jiné týkající se ministerstva pošto

Rovněž vydání bulharských známek ze 7.7.1962 - Zu 1274-78 - má na
okraji archu dlouhý nápis, z něhož se část týká šachu a to "Známky vydané
k XV.šachové olympiádě - Varná 1962".Ostatní text má podobný charakter
jako u známky Zu 1060. Známky z r.1962 byly vytištěny u všech hodnot také
v arších majících 5 x 10 známek, zmíněný přítisk na okrajích je buď na
pravé nebo na levé straně okraje archu. Nepodařilo se přesně zjistit proč
je, tomu tak, jsou různé teorie, ale neví se kde je správné vysvětlení.



 

 

 

   
 

Rumunské známky z 23.2.1966 - Zu 2538-43 - jsou rovněž zajímavé po-
kud jde o sledované tema. U nich se ale nejedná o tisk přídavných údajů,
ale již přímo o odkaz k jaké příležitosti byly vytištěny. Všechny hodnoty
této serie byly tištěny v arších 10 x 10 známek, spodní okraj pak nese
dvakrát nápis /vždy pod pěticí známek - viz nahoře/ "OLI:PIADA DÉ SAH
CUBA 1966". Barva nápisu je shodná s barvou údaje Posta Romana na té kte-
ré známce, barva podtisku shodná s podtiskem šachovnice na známce«

Rovněž při vydání švýcarských zná-
mek ze 14.3.1968 - Zu 454 - kupříleži-
tosti XxVIIíošacholympiády je na okrajích
archů poukázáno na účel vydání známky.
Archy jsou v sestavě 5 x 5 známek, na
horním okraji mimo účetní údaje je nápis
"xVIII.Schach=Olyrpiade Lugano 1968", na
dolním okraji jsou pak dva nápisy a to
"xVIIIe Tournoi Olympigue d Echecs Luga-
no 1968" a "XVIIIO Torneo Olimpico di
Scacchí Lugano 1968", tedy údaje ve
třech úředních řečech Švýcarska. Přítisk

je v barvě ultramarinové, shodné s barvou šachové věže na známce. Ukázky
částí textu nad a pod jednou známkou«

K šachové olympiádě 1972 vydala Jugoslávie 2 známky - Zu 1568-1569 -
které byly vytištěny na t.zv. malých tiskových listech o 3 x 3 známkách.
I zde je na okrajích archů odkaz na účel vydání známek, Vlevo nahoře je
nápis "ŠAHOVSKA OLIiPIADA" vytištěn cyrilicí. vpravo nahoře pak totéž la-
tinkou. Na dolním okraji vlevo je nápis "SKOPJE 1972" napsán latinkou a
vpravo totéž cyrilicí. V prostředku dole mezi těmito údaji je vytištěn
symbol XX.šachové olympiády.
ZO Wwyp T Ty = =

 

 

     

   

X MIEDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY — 1974
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i známek je u polského
i0to vydání byly vytiš-



těny v av“/ch po 5 x6 znárek« Horní okraj nese nápis "X.MIEDZYNARODOVY
FESTIYAL SZACHOWY = 1974". Text u obou hodnot v černé barvě.

K 25.11.1975 vydala poštovní správa Surinamu několik známek k oslavě
své nezávislosti. V katalogu Yvert III.dfl je nalezneme pod č.627-629. Ty-
tc znárky byly vytištěny v nalých blocích 2 x 5 známek. Na okraji je ná-
pis "SURIXAME - INDSPENDENT = IN ENDIENTE = 25.Nov.1975" spolu s mnona
sportovních činností / kopaná, tenis, Kolskové/ též vyobrazen roh šacho-
vnice s věší, střelcem a pěšcem. Zajímavé je však to, že se šachovnice je-
ví jako by byla *patně postavena - popsané motivy jsou však vytištěny ja-
ko negativy. Další zajímavostí je skutečnost, že se zatím u jediného vydé-
ní známek, které nemají šachovou tematiku objevuje na okraji archu šacho-
vý motiv.
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Je nutno se zmfnit přirozeně i o obou vydáních israelských známek,
které vyšly k příležitosti šacholympiád konaných v Israeli. Jde o známky
vydané 2.11.1064 = Yvert III č+26% - 264, a 19.10.1976 - Yvert III č.623-
624. U známek z r.1964 se nejedná o okraj archu, ale o kupon, jehož motiv
koresponduje s tematikou známek. Toto vydání bylo vytištěno v arších o 4
X 3 známkách, z nichž spodní tři mají kupon. Na kuponu je symbol XVI.ša-
chové olympiédy a heslo FIDE “ Gens Una Sumus“. Vydání z r.1976 bylo pro-
vedeno rovněž v arších, tentokrát o % x 5 známkách. Spodní okraj známko-

vého archu je je perforován spolu se známkami až
do okrajů a tak tvoří pod známkou jakoby kupon.
Na tomto "kuponu" o velikosti 1,5 x 2 em je vždy
vyobrazen symbol šacholympiád /5 sppjených čtve-

i heslo FIDE "Gens Una Sumus“.
rců - viz obraz vlevo/v modré barvě a rovněž tak

Podle zahraničních pramenů zpracoval Ing.M.Vavrous, ukázky ze sbírek ved.
sekce

 

Dnes ještě „řináčíme ukázku "netradiční" čachrazítkové země Belgie,
která v peslední době vydala více zdařilých razítek z různých druhů spor-
tu. Dále pak z SJLR razítko k VI.KWE v družstvech a přídavné razítko ve fi-
alové barvě z Vilniusu k turnaji mediků. Také Polsko přispělo razítkem ze
Zabrze k I.mezin.festivalu. Nejzajímavější je ovšem razítko z maďarského
Kecskemétu k turnaji k 50.výročí prvého mistrovského turnaje v r.1027 - je
to vlastně razítko na razítku a zajímavě ném doplní naše sbírky. Fůvodní
razítko z r.1027 je velmi vzácné a vyskytuje se jen ve význačných sbírkáck
- je ozdobou každého exponátu a sbírky na téma šachy. Z NSR ještě razítko
k kitrova Cupu v Bad Kohlgrub a ukázka obálky s razítkem k turnaji v Sao
Faulc v Brazílii z 2. až 9.4.1977.
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  / sveniolrž o pohová razítka přflešitostná,
„vtání TV,nového kompletního seznamu těch-
v,ni ení a textu / v němčině/, formátu
« 1978. Obsahuje celkem popis 811 kusů ra-

vyobrazeno. Razítka, která jsou zde zaregis-
77. Nakladatel a vydavatel bývalý náš člen

tuto práci nevydal spclupráci s naší sekcí.
: autorovi blahopřej
nO XOXOKOXOXOXOXOXOXOXOXO

Na výstavě děl črechta Důrera us
leřitbsti 500.výrocí ho narození, udivilo z
rčovní tematikou. Pocházejí z rukopisu onjeveného v r.lávO profeso
nem Buschingem v jedné staré knihovně s tit "Pojednání o zbraní

Albert Důrer, r.1512. Na 70 listech je vyolrazeno 12) s«xupin zápasníků
E80 šermířských dvojic v různých postojích. Překvapivě jsou na nich vyobra-
zeny dnes známé chvaty z juda a jiných druhů zápasů. AŽ se tohoto boha

terá poštovní zpráva, bLudene se mft opravdu asi na

  
    
  

  
   

 

strojová a OVS 1
to razítek. Sez
A5 a vyšel v Podět
zítek, z nicnž 99 a
trována jsou z let
Fr.Paroulek. Škod
Fřesto je to vy
OXOKOXOXOXOXOXOXUX
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Dorostenecký turnaj UEFA v kopané representačních mužstev mla-
dých fotbalistů do 18 let „ založený v roce 1948 z iniciativy anglic-
ké asociace- a především tehdejšího jejího sekretáře a pozdějšího býv.
presidenta FIFÁ Stanleye Rouse „ vstoupil v uplynulém roce 1977 už
do svého třicátého ročníku „ Soutěž dostala zásluhou svého zakladate-
le sira S, Rouse do vínky ušlechtilé cíle : sbližovat mladé fotbalis-
ty z různých zemí a umožnovat jim navázání nových přátelství i získá-
ní cenných mezinárodních zkušeností. Žádná jiná soutěž v historii ko-
pané se-nemůže pochlubit takovou tradicí jako každoroční květnová pře-
hlídka evropského fotbalového mládí !

První ročník dorosteneckého (juniorského) turnaje UEFA v roce
1948 hrál se na pěti londýnských stadionech za účasti osmi mužstev,
z nichž ale plná polovina byla z britských ostrovů. Zvítězila tehdy
Anglie. Také další léta býval zprvu turnaj jen záležitostí několika
západních zemí, V letech 1949-1952 postupně trofej získávali repre-
sentanti Francie,Rakouska,Jugoslavie a Španělska, Ieprve rok 1953 se
stal mezníkem v historii této soutěže. Do Belgie se tehdy sjelo šest-
náct účastníků a do bojů mladých evropských fotbalistů zasáhla tehdy
dokonce (Pgprve a naposledy) i zámořská Argentina . Zvítězilo v tomto
ročníku Madarsko „

Počet přihlášených rok od roku vzrůstal a v posledních letech
už se pak hlásí automaticky k účasti skoro všechny členské země UEFA,
Snaha pořadatelů zachovat původní myšlenku turnaje poznávací a sbližo-
vací, vedla postupně k několika reformám turnaje. Boje o vítězství
za každou cenu mělo odstranit opatření „ podle něhož se v letech
1955 - 1956 hrálo pouze ve skupinách a odpadly semifinálové a finálo-
vé zápasy o prestiž,

Nejúspěšnějším účastníkem v historii turnaje UEFA ( není dosud
uznán jako oficiální mistrovství bl do 18 let ) byli dosud fotba-
listé lie, kteří dokázali vyhrát už sedm ročníků, Naši representan-
ti hráli v turnaji celkem už patnáctkrát. V letech 1955 a 1956 náš
tým vedený již zesnulým trenérem aaEmilem Sei-
ferte, vyhrál vždy svou skupinu, v letech 1962 v Rumunsku a 1965 vNSR
obsadili čs. dorostenečtí represententi třetí místo. V roce 1968 „kdy
se turnaj hrál ve Francii, jsme zatím dosáhli se svými dorostenci nej-
většího úspěchu. Trenér Vladimír Mirka dovedl tehdy naše musžtvo „ ve
kterém byli později tak osvědčení fotbalisté jako Bičovský,Albrecht,
Melichar a další k vítězství v soutěži, když jeme za sebou nachali na
druhém místě Francii,třetí Portugalsko a čtvrté Bulharsko. Ve skupině
naši tehdy dosáhli těchto výsledků : Jugoslavie 2:0 , Italie 0:2,
NSR 3:1 „ v semifináleporazili Portugalsko 3:1 a ve finále domácí 2:1!



U nás se turnaj UEFA hrál zatím pouze jedenkrát a to v roce 1971.
Naši tehdy skončili ve skupině až druzí po výsledcích : NSR 0:0 , NDR
2:2, U 3:1 . Zvítězila přesvědčivě a zaslouženě Anglie před NSR,
Polskem a Španělskem. Jen jednou v celé třicetileté historii se dělila
o T místo dvě mužstva „ Bylo to v roce 1966 v Jugoslavii - SSSR
a Italie . Finále tehdy skončilo bez branek,

V roce 1976 turnaj probíhal v Mačarsku . Tečku za ním udělal na
budapeštském Népstadionu první červnovou neděli přímo předseda evrop-
ské fotbalové federace dr.Artemio Franchi , který odevzdal trofej pro
vítěze kapitánu sborné SSSR „ V Madarsku poprve prošel vítěz turnajem
bez ztráty bodu a dokonce i bez jedíného inkasovaného golu |

Semifinále „ ktcré se hrálo a- +1976 na stadionu Ferenocvárosu ,
svedlo dohromady tyto celky : SSSR-Španělsko 3:0 a Madarsko-Francie
pl (na pokutové kopy 5:3). Zápas o třetí místo 6.6.1976 na Népstadionu
panělsko-Francie 3:0 a finále za řízení Holandana Boostena v témže

dní taktéž na Népstadionu vybojovalí SSSR - arsko 1:0. Vítěznou
branku vsítil v 16 minutě nejlepší hráč turnaje Bessonov , talent o
němž brzy uslyšíme více a který dnes už hraje i v representačním áčku.
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Jubilejní již XXX. ročník dorosteneckého turnaje UEPA v roce
1977 byl určen na 19.-28.května 1977 do Belgie . Šestnáct nejlepších
mužstev se do něho kvalifikovalo ve 14 kvalifikačních skupinách ,
dále UEPA přímo nasadila Maltu a pořadatel Belgie se rovněž kvalifi-
koval přímo „

Tento významý syvopský fotbalový turnaj se již nejednou také
odrazil i ve filatelii. Navíc k jeho filatelistické dokumentaci může-
me použít i některé další nepřímé filatelistické materiály » “a př.
známky z r.1952 Madarsko Zu 1257 a z r. 1953 Madarsko Zu 1334 ( obě
Népstadion) stejně jako razítek k 10.a 20.výročí otevření tohoto sta-
dionu +



    
| První vlastní poštovní známku k pořádání tohoto juniorské-
ho tumaje UEFA vydalo 25.března 1959. Bulharsko u příleži-
tosti jeho pořádání v Sofií. Známka je hnědé sepiové barvy
hodnoty 2 LV s nápisem 1959 Junošeski turnaj UEFA a zobra-
zuje na fotbalovém hřišti souboj dvou fotbalistů o vysoký
míč. Katalogová čísla jsou : Zu 1090 , Mich 1101 , Yv 960,

l Tento XII.ročník farní pořádaný poprve a zatím též napo-
sledy v Bulharsku skončil nakonec zaslouženým vítězstvím
domácích fotbalistů „. Konečné pořadí 1959 bylo toto :
1. Bulharsko, 2. Italie „ 3. Madarsko , 4. NDR „

jNaši fotbalisté skončili ve skupině druzí po těchto výsled-
S cích : NDR 1:0, Polsko 1:1 a Francie 0:1.

Velmivýznammě přispěli filatelisticky do probíraného tématu
v roce 1962 Rumuni „ Vydali zelenou známku ( Zu 2146 ) na níž je světle
hnědě zobrazen fotbalista s míčem na pozadí znázorněného evropského
kontinentu. Dole v půlkruhu známky nad hodnotou 55 bani je nápis :
TURNEUL de JUNIORI UEFA BUCURESTI.

Své vítězství v tumaji, ve kterém poprve startovali j mla-
dí fotbalisté SSSR, dosáhli Rumuni před Jugoslavií a Šuako=
slovepskem (naši dosáhli těchto výsledků : SSSR 2:1 , NDR
3:1, Recko 0:0, Italie 2:1 , Turecko 1:1) a oslavili je pak
dalším novým vydáním téže známky ve stejné světlezelené bar-
vě, ale už na ní s malým pěkným modrým přetiskem 1962 —
Campiona Europeana , a též s přetištěnou hodnotou místo pů-
vodních 55 bani už nyní 2 lei..

Na paměf tohoto vítězství bylo používáno i vkusné malé pří-
ležitostné razítko uprostřed 8 fotbalovým míčem a po stra-
nách s vítěznými ratolestmi a nápisem Turneul de Juniori
UEFA - RPR 1962 - 'campiona Europeana «

 

Jubilejní dvacátý ročník turnaje v roce 1967 se uskutečnil v Turecku,
Zde zvítězilo mužstvo SSSR před Anglií, domácími fotba-
listy a čtvrtá skončila Francie, U příležitosti pořádá-
ní turnaje vydali v Istanbulu Turci známkovou serii 2
fotbalových známek hodnot 50 a 130 kurus ve světlých
pastelových barvách (evětlezelené a světležluté ) „ na
níž je na každé odlišně sobrazen znak UEFA a boj hráčů
o míč ( na každém záběru vždy Je vyznačen 1 brankář a
1 hráč v rozličném postavení ). Pod vyobrazeními zase
na každé odlišným uspořádáním je nápis XX.ULUSLARARASI GENCLER FUTBOL
TURUVASI - 1967 „

 

 WWaxive CUMAVATverÍ

   

 

Do filatelistických materiálů k Junior turnaj UEFA přispěli i Italové
v roce 1973 , kdy se soutěž podruhé hrála v Italii ( poprve to bylo v
r.1955 jen ve skupinách). V tomto roce již při 26.ročníku turnaje pou-
žívala k turnaji italská pošta (směrovací číslo 51016 ) velmi vkusného
příležitostného poštovního razítka nahoře s odznakem UEFA a dole s ná-
plisem 26 c Torneo internaz.juniores, Vítěz.m tohoto ročníku se stala
Anglie (dovršila tak tehdy svůj hat-trick (jediný zatím v celé historii
turnaje) - tři vítězství 1971,1972 a 1973 za sebou, Druhé skončilo NDi,
třetí teprve domácí Italie a čtvrté bylo Bulharsko. Naši v Italii skon-
čili znovu jako druzí ve skupině a do dalších bojů nepostoupili «



. Stejné razítko jako Montecatini Terme 31.5.1973sal “ CDA = XXVI. ročník turnaje UEFA juniorů v kopané je
X V známo i od poštovního úřadu Forte Dei Marmi (LU).
S a
Š % Velmi bohatě filatelisticky oslavili juniorský

db 1935G turnaj UEFA v roce 1976 Madaři . Turnaj se zde
oJ5 © hrál od 28.května do 6.června a jak již bylo ře-
by čeno zvítězil v něm bez ztríty bodu i bez jedine
ZIT obdržené branky celek SSSK .

K turnaji byly vydány přítisky na obálkách beu
známek v pěti barvách : modré, zelené, hielé, ic-

lové a červené ( viz vyobrazení v úvodu tohoto článku ) „ Součavné 5y-
la používaná i velmi vkusná příležitostná razítka v jejichž obrazové
částí byl znázorněn brankářský zákrok golmana v brance před dobíhají-
cím útočníkem soupeře, Po stranách a nahoře pak je madarský nápis £
UEPA IPJUSAGI LABDARŮGÓ TORNA a dole místo a datum,

Jsou nám známy zatím tyto varianty těchto razítek :

Eger = 28.V.1976 —- černé

 

Debrecen - 28.V.1976 —- černé
Veszprém - 30.V.1976 —- fialové
Szombathely 1.VI.1976 - černé
Budapest - 6.VI.1976 - černé

Při čemže není vyloučeno , že byla stejná vazitka i z jinsch
míst turnaje. Šestnáct mu::c:ev, která se kvalifikovala do závěreč-
ných bojů , byla totiž rozd“: -3 do čtyř ekup.n ,„ kúe hrál vždy *%
s každým „Byly tedy ve skupinach tři brací dny : 28,V.,30.V. a i V
Odtud tedy oprávněnost uvedených dat ve výše uvedených razítelc! .
Přitom v Egeru hrála určitě I.ekupina.( A ) „ v Debrecínu pak © , A
navíc ještě i zápasy těchto skupin se hrály i na jiných hřištícn
Navíc by se mohlo předpokládat i razítko ze semifinálových vojů, jež
byly na pořadu 4.června, A dne 6.6.1976 - jak již uvedeno - byia na
programu utkání o 3-4 místo a o 1-2 místo.tedv finále.

Navíc nás Čeohoslováky zaujme jistě právě ono
fialové razítko Veszprém ZA76 Bylo
|obcoal u utkéní našeho celku e mušetvem Finska.
eskoslovensko v něň vyhrálo 1:0 , branku vní-
tíl Kotrbá -

Bedďakce i autor budou povděční každému „ kdo
podá příjsdné pozna o móžnýci: dalších použí-

ji zm , Yaných razítkách at Již k načeuu ČE. mužetvu
či všeobecně, případně 1 o používání dalších barev přítísků obálek.

   

 

 

Jubilejní XXX. International Juniors UEPA Tourmamont ve konal ro-
1977 v Belgii „ Těšil se tu velkému zájmu odborníků „ ikdv/ někdy

návětěvy byly už menší, Na závěr přijel se podívat 1 předseda EPA dr«
Mr gobi „ Přítomen byl i zakladatel turnaje otařičký již oir

Odborníci si pomelu zase vybírali příští hvězdy ovropakého fetbn-
lového nebe . všast i v minulosti na tomto turnaji začínali pozdějl '
proslavení evropští fotbalisté jako Beckenbauer,Bonhof, Hoeness „ Šlo-
chín, Albert , Neeskens, Rivera , B.Moors, Croy a jiní,

Dnes uš toto neoficišlní juniorské mistrovství Evropy dávno není
jen přátelským turistickým sportovním setkáním mladých fotbalistů 1 jek
původně mělo býti. Dnes už je skutečně věrnou kopií soutěží dospělých.
plnou tvrdých bojů o výsledek, vítězství 1 prestiž.

„ Vlastní fotbalové boje v belgít 1977 pak probíhaly ve čtyřech skt-pinách 1 Toskubina ( © Anžesrtáchý 3 inan-nbÉÉ 3 Anglie ,Belale, Řecko z
aan.

   



II.skupina ( v Lutychu ) "= Irská republika, Francie,Jugoslavie
a

III.skupina ( Charleroi ) za účas 1 Rakouska,"alty,SSSR a Sev,Irska ,
IV.ekupina ( Bruggy ) zúčastnění Švédsko,Italie, Bulharsko a Holandsko.
Vítězové skupin se střetli 26,května v semifinále a finále bylo pak
v Bruselu na známém Heyselově stadionu. Vítězem jubilejního 30.ročníku
tohoto turnaje se stalo se Štěstím mužstvo pořádající země.

K celému turnají belgická poštovní správa vydala
příplatkovou petomní známku , kterou vlevo repro-
dukujeme „ Vyšla 18.dubna 1977 a zobrazuje výjev
fotbalové hry «
Sln.žší její popis .
velikost formátu 24,5 x 35,4 mm , vytištěna na fosfo-
rujícím papíře, hodnota 10 F + příplatek SF,
zoubkování 11 1/2 «
Na obraze známky nahoře je dvojjazyčně malý náple s
názvem turnaje „ pod ním v poměrně velké velikostí
jsou vyobrazení dva hráči v boji o fotbalový míč,do-
le pak je vyznačení hodnoty a opět dvojazyčný název
státu.

Po sportovní stránce nejlepší výkony předvádělo až do semifinále mužstvo
Sovětského svazu ( nakonec skončilo třetí , aniž prohrálo v tumaji je-
diný zápas !). Dobré bylo i rychlé a bojovné Bulharsko, a také domácí
mužstvo, jež dokázalo maximálně využít domácího prostředí „

Pořadí ve skupinách :

 

I.skupina -Antverpy 1.Belgie 4 body a score 9:2
2.Anglie 4 body (2:1) , 3.Island,4.Řecko

II.skupina-Lutych 1. NSR 4 body a score 3:2
2. Francie 3 b, 3,Irsko , 4.Jugoslavie

III.skupina-Charleroi 1. SSSR 6 bodů a score 11:0 Malt
a. 2.Sev.Irsko 4 b, 3J.Rakousko .

IV. skupina-Bruggy ©: 1. Bulharsko 4 body a score 6:3
2. Švédsko 4 be (4:5), 3Italie 3b.,4. Holandsko

Semifinále:
hráno Antverpy a Charleroi
Belgie - SSSR 1:1 ,„ na pokutové kopy o postup 4:2
Bulharsko - NSR 3:1..

Finále o první mésto se hrálo v Bruselu :
BELGIE - BULHARSKO 2:1 , zápas o 3-4 místo SSSR-NSR 7:2 !!

T průběhu turnaje zasedala také komise mládeže UEFA . Zástupci Polska
podali zprávu o přípravé dalšího ročníku turnaje , který se uskuteční
v roce 1978 u nich v Polsku. Odtud budeme mít jistě včas všechny i fi-
latelistické podrobnosti a materiály, $
4 pro rok 1979 byla již za pořadatele vybrána Víden. Rakouský fotbalo-
vý svaz tak uspořádáním turnaje nejlépe oslaví své 75.výročí «+.«

V. Šlechta

-= 00 -=

vlevo
italské fotbalové razítko

73100  LECCE - 5.1.1976
Juniorský turnaj o pohár "GRASSI"

vpravo
sovětské razítko z házené

Kijev + jw79
Vue © I lzsné žen
   



Čs. vlajka na Makalu!
Dne 29.10.1977 uveřejnil denní tisk krátkou nenápadnou zprávu o

průběhu pietní slavnosti u Popradského plesa na symbolickém hřbitově,

kde jsou umístěny pamětní desky se jmény obětí velehorských masívů.

Z této pietní vzpomínky, při níž k pamětním deskám kladli pionýři ky-

tičky květů, přinesla ve zprávách záběr i Čs. televize. Při záběru se
na obrazovce mihla pamětní deska se jménem Ján KOUNICKÝ. Kdo to byl

Ján KOUNICKÝ, jak, kdy a kde zahynul? Chtěl bych čtenáře OLYMP-SPORTU
krátce seznámit s osudem tohoto hrdinného sportovce a celé výpravy, je-

jímž byl v r. 1973 aktivním účastníkem,

Ján KOUNICKÝ byl členem československé horolezecké expedice HIMÁ-
LAJ 1973. Vedoucím této,expedice do Nepálu byl Ivan GÁLFY, lékařem a
zástupcem vedoucího MUDr. Jaromír WOLF, lékařem MUDr. Milan ŠIMUNIČ,
vědeckým pracovníkem Milan DANIEL, geologem Ján KALVODA, kameraneni
Milan FILIP a Petr SIROTEK, dalšími členy expedice byli Zdeněk BRABEC,
Ján ČERVINKA, Ivan FIALA, Milan KRIŠŠAK, Miloslav NEUMANN, Michal ORO-
LÍN, Josef PSOTKA, Leopold PÁLENÍČEK, Karel PROCHÁZKA, Česlav WOJCIK
a Ludovít ZAHORANSKÝ. Tato III. československá horolezecká expedice si
poprve v historii če. horolezectví vytkla vysoce náročný úkol: zdolání
velehory MAKALU v Nepálu, páté nejvyšší hory světa /údaje o výšce se
různí, je udávána 8471 m,8475 m, 8482 m nad hladinou Bengálského záli-
vu Indického „oceánu/. $

EXPEDICE HIMÁLAJ 1973 odejela z Prahy 2.února a vrátila se 16.čer-
vence 1973. Vytýčený úkol - pokoření další "osmitisícovky" - ae však
jejím členům i přes nesmírné úsilí a nadlidský výkon nepodařilo splnit.
příčin proč tato nepálská velehora zatím zůstala čas. horolezci nepoko-
řena bylo víc, ele jednou z hlavních však byl tragický skon jednoho z
nejlepších a nejzkušenějších členů čs. horolezeckého svazu, člená expe-
dice Jána KOUNICKÉHO. Dne 21.5.1973 nři odchodu z tábora č.5 k postup-
nému táboru č.6 ztratil náhle Ján KOUNICKÝ rovnováhu a sesul 8e po sto-
metrové střeše zmrzlého sněhu, padající tělo se zachytilo až na samém
jejím konci o skalní výstupek.Zlomená žebra, tržná rána v zátylku a dá-
le pak nemožnost jeho okamžitého převozu do nemocnice měly za následek
jeho tragickou smrt. Sportem trénované tělo odolávalo smrti celých sedm
dnů, zemřel 28.5.1973. Členové expedice ho pohřbili na místě, kde v tá-
boře č.5 stál jeho stan, Odvážný sportovec, hrdina, neúnavný bojovník
s únavou, neořízní počasí a posléze se svým těžkým zraněním, byl pohř=
ben, expedice z časové tísně již dál v cestě k vrcholku velehory MAKALU
nepokračovala a vrátila se zpět do vlasti,

MUDr. Jaromír WOLF - lékař a zástupce vedoucího EXPEDICE HIMÁLAJ
1973 - zajímavě a poutavě popisuje osudy této výpravy v útlé knížce
"ŘEVA ZVANÁ ČERVÁNKY“. Nás filatelisty v knížce zvlášť zaujmou sice
stručné, ale zajímavé zmínky o dopravě korespondence, neboť členové ex-
pedice, vzdáleni tisíce kilometrů od vlasti, udržovali v rámci daných
možností písemný styk se svými nejbližšími, známými a přáteli. Z knihy
se na příklad dozvíme, že ve výpravě byli vyčleněni dva zvláště zdatní
domorodci specielně jako NOSIČI POŠTY - členové výpravy jim také říkali
POŠTOVNÍ BĚŽCT. Vždy jednou týdně a to jen za příznivého počasí přiletě-
lo na polní letiště letadlo z Káthándů, nosiči pošty předali pilotovi
balíček dopisů a převzali od néj korespondenci pro výpravu. S touto pak
běželi do základního tábora. Autor o tom píše na straně 102: "“...Pat-
náctého dubna ráno, když se umýváme u potoka, přibíhají sezdola poštovní
běžci ANG PHURBA 8 ANG.NAMYAL. Cestu ze základního tábora na polní letiš-
tě do Tumlingtaru a zpět sem do místa vědeckého tábora uběhli za pou-
hých jedenáct dní. Spali vedle stezky kde je zrovna zastihla noc, z je-
jich zad se kouří a svetry jsou propoceny a propocena je i zádová atra-
na jejich batohu, z něhož vyjímají poštu v plátěném pytlíku, jehož
strana přiléhající k zádům je rovněž mastná potem. Je to první pošta
2 Evropy, z Československa, Z domova...«*" (15)



MAKALU zůstala tedy československými horolezci nenokořena, ale ne
ne flouho. Již v roce 1976 přijíždídoNepálu další výprava —- EXPUDICE
MAKALU 1976 /viz. Filatelie 1976-17--5287 a to opět pod vedením zkušené-
ho Tvana GÁLFYHO. Její cesta je tentókrát korunována úspěchem, neboť
v pondělí dne 24.5.1976 v 16.30 nepálského času zavlála na vrcholu MA-
KALU československá státní vlajka. Po tvrdé, namáhěvé dřině a odříkání
ji tam vynesla dvojice nejzkušenějších =- Milan KRIŠŠAK a Karel SCHUBERT.
Výprava tak splnila velký a náročný úkol, který si sama uložila jako
závazek k XV. sjezdu Komunistické strany "českoslovénoka.

Ale i tento významný úspěch československého horolezectví si vy-
žádal avoji krutou daň. při sestupu z vrcholu zůstal vítěz a pokořitel

š =- "ogmitisicovky“ MAKALU
Karel SCHUBERT asi 200 m
pod vrcholem, kde musel
přenocovet. Od této chví-
le je nezvěstný. Přes veš-
keré úsilí a anahu všech
členů expedice se nepoda«
řilo jeho tělo nalézt.
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| sw Po splnění úkolu, po spl-
: >| S nění závazku ke sjezdu

| AVI és strany, pod vrcholem AKA-
K Mo LU nechal život.
A A al Ě Přímé filatelistické

X $ čokumentace velehorskych
be 4 expedic je velmi málo, pou-

 

A ze v ojedinělých. přípádech
k Je to příležitostné razítko
ň neho poštovní známky 8 ve-
W lehorským motívemm. Budova-
ř telé exponátů a majitelé
č sbírek si však vždy umí po-
radit. Výborným neznámko-
vým materiálem jsou v tozto
případě pohlednice — řádné
poštou prošlé - s podpisy

8 členů výprav a expedic. Na
Ř reprodukci. je taková pohled-
R nice od členů EXPEDICE HI-
MÁLAJ 1972, odeslaná z Ye-
pálu. Na pohlednici je i
podpis tragicky zemřelého
sportovce s bojovníka s ne-
přízní tvrdé vysokohorské
přírody Jána KOUNTEKÉHO.

při zpracování článku
sem ooužil nékteré údaje
|knihy J.Wolfa Ř
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   EKA ZVANÁ
ČERVÁNKY /vydala Olymnie
r.1975,
20l, cena 26
čtení všem záj
doporučuji!
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Begekemější kůň dostihové historie na známkách

NAĎARSKÁ KLISNA KINCSEM
0Dvo 0000 

Zojpecetavní ším koněm dostihové historie byla mačareká klisna
em csem Z ulého století (1874-1887), která startovala ve

4 světových dostizích a níkdy nebyla poražena, nikdy žádný závod ne-
prohrála vždycky svítěsila. Jen jednou svedla sávod nerošhodný, ne
však svoji vinnou. To kdyš jí do cesty pes. Byli snad ješt
slavnější koně „, možná vícekrát i zvítězili , možná svým aj telům i
více vydělali , ale žádný z nich se už nemůže nikdy pochlubit tímto
primnátem , že aní jedenkráte by neprohrál „ Kinosem ano !

Světlo světa spatřila Kincsem v maďarském hřebčínu Kisber po
hřebcí Cambuscanoví a klisně Wathermymph dne 17.března 1874. Jako
roční dostala se k trenéru Robertu Hespovi, Na veřejnosti se objevi-
la v závodě poprve jako dvouletá v berlínském Criteriu 21.června ro-
ku 1676. Běhala čtyři léta a pojezdila celou Evropu. Startovala moje
v Hanoveru, Hamburgu, Prankfurtu, Vídní, Bratisla ale také 1 na
závodníchúrehách V Angliikde ji blahopřál sám prino Waleský,vévoda
s ohmondu.

Kínosem měřila dle prof.Adama 165 cm vě a 170 cm délky. Byla
neobyčejně flegmatická a ničeho se nebála, ela velmi dobře cesto-
vání a velké t ové zatížení, Svému majiteli panu Blaskoviosoví
sískala na vítězství 17.915 liber šterl. + K její mimořádné úepěš-
né historii se vypráví také historka „ še si velmi oblíbila ve s
o jistou malou kočičku ,„ která pak musela jesdit po světě s ní.
A kdyš ee jednou její malá prů: č ztratila Kinosem odmítla
startovat, Ale nakonec všecímo do dopadlo „ kočička se ze svých
námluv přece ještě včas vrátila a i Kinosem zvítězila «

byniheadvíhy —Peeksnc4é

4)
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Unikátní světové postavemí tehošo koně sosle právem notila £
uslarská poštovní seráma t,řtené sobrazila Kincsem uš dvakrát ne

štovní unámce „ POprve lo se všemí jejími bei: na jedné
počno P se známek esdecké cl s roku 1961 a to

na posle modré známce hodnoty 3 P. ne
kakaogový číslo dle světových katalogů
e toto t
vw 1465 , Zu 1775 a Mich 1782

A podruhé se Kincsem dostala zase na l Ft
madarskoup ze 16.7.1977 u příležitosti
150.výročí ského jezdeckého svazu «

Tuto dmiou známku jeme přinegli na předešlé stránce na FDC obálce
k tomuto 150, výroží Magyar Loversenyzés ze sbírky vedoucího sekce
sportovní a olympijské filatelie s.Justýna «

Podle tohoto vzpomínaného vysokého očí je snadno poznat ,
že jezdecký a dostihový sport u naších jižních sousedů je- jako
ostatně všude - vejmi oblíbený „ Na důkaz toho přinášíme i zajíma-
vé razítko z Jezdeckých her na Kortobker: které se již několíkerý
rok všdy e novým datem zde opakuje. Jisté obohatí i sbírky naších
sběratelů tohoto námětu VŠ,

 

Z Mačarska ještě přinášíme na ukásku jeden lístek z výstavy
motivové filatelie ve městě Dunakeszi ve dnech 13.-21.7.1974
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L XIIILZOH LAKE PLACID
Pe be k k V v V k dk x dr x Je k

Ještě nedozněly veryva úspěšné XII.ZOH 1976 v Innsbrucku a o slo-
vo se hlásí další zimní středisko, kde se mají konat již X I I I « ZOH
a další mistrovství světa. Je to LAKE PLACID v UA.

Poctu konat zimní svátek mládeže čelého světa se dostává Lake Placid
již pon pořadatel III.ZOH 1932 / a jeho kandidatura byla potvrzena
na 75.zasedání MOV v r.1974 ve Vídni« ,

Nově zvoleným předsedou organizačního výboru XIII.20H 1980 je Donald
McKenzie z USA. Stavby celého oo areálu úspěšně pokračuje a již
v únoru 1978 se na rychlobruslařském 400 m oválu konalo MS. S dostavbou
skokanských můstků a olympijské vesnice se počítá ke konci r.1979.

Pokusfme se již nyní ukázat Vám na jednotlivé filatelistické materiá-
ly, které mají vztah k těmto ZOH. Nebude to vždy jednoduché, ale to co je
ném známo, o to se s Vámi rádi podělíme.

Považujeme za vhod- HOME OR THE
né připomenout zde ještě P
dvěmi ukázkami VS z usa “NT" OLYMPICS
to, že Lake Placid již v
r.1964 se pokusil kandi=
dovat na uspořádání X.
ZOH v r.1968, avšak tato
jeho kandidatura byla ne-

 

úspěšná a zvítězil fran- - FU
kdo Grenobl. Přesto vé
doporučujeme oba doklady
do sbírky o XIII.Z0H za- 065betCejmpie
řadit.

V Lake Placid
jsou prodávány barevné
pohlednice z nichž na
jedné je celkový poh-
led na okolf a areál
sportovní, kde budou
soutěže ZOH probíhat.
4 když pohlednice není
dost vhodná k reproduk-
i, pokusíme se Vás s
ozložením sportovišť
jejím prostřednictvím
seznámit.

V zásadě budou
outěže probíhat ve 3

oblastech, které jsou
na reprodukci označeny
fsmeny A, B a Ce Ob-
lasti označené pfsme-

(nem “A" se říká hora
jjs a je to

avní rekreační oblast
tohoto střediska. Oblast označená písmenem "B" je střed několikatiefoové:
ho městečka Lake Placid a konečně oblast označená písmenem "G" je hora
Whiteface Mountain /Bílá tvář - viz OVS z r.1964/ a je zde alpské lyžařské
středisko kompletně se všemi tratěmi. Fa P .

  

       

  

 

  

     

  

      

  



Dále je na reprodukci označeno celkem 10 míst číslicemi od 1 =- 104
Jsou to:

1 - běžecké tratě pro bíathlon
2 - tratě pro přespolní běhy
3 - bobová a saňkařská dráha
4 = krytá hala
5 « skokanské můstky 90 - 70 - 40 - 25 - l5 m
6 - rychlobruslařský stadion dráha 400 m ovál /
7 - nová krytá hala pro lední hokej a krasobruslení
8 = olympijská hala a hlavní středisko / lední hokej a krasobrusl./
9 - alpské lyžařské středisko

10 - hlavní sídlo MOV v Lake Placid
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Poprve jemě se eetkalí na filatelističkém materiálu s vyobrazením
ofioieiního znáku XIII.Z0H 1980 na FDC k serii USA k XXI.0H 1976 v iMontre-
alu, kde b ir serii 4 ks věnovány dvě známky zimním sportům « křasobrus-

řka 4 1yš běžec, I týto známky již můčeme zařadit do našeho tematu,
neb razítko prvého dne /FDU/ byl« používáno přávě na obálkách z Láké Pla-
eíd.BLiŽKÍ podrobnosti o znaku her nám nejsou známy.

Organizační výbor
XIIT.Z0H nejdříve použí-
val úa své korespondencí

o vsimi jednoduchého otis-
A kuVS 3 texten "1980

: Ý OLYMPICS“ s č.POB
WINTER OLYMPIC 929853. Později pak již

ÓvVŠ se znakem 20H = č.
POB je 911976. Oba otisky
OVS nalezneme na podlou-950 0 1
„hlých obálkách s hlavíč=
kou orgevýboru ZOH v bar-
vě přítisku modré. Oba
OVS v barvě červené.

PYINTÉR  OLYMPICS

 

Na korespondenci se zpravidla =
objevuje normální denní strojové ruč- p
ní razítko na dopisníce a to í ve u-
spojení s otísky OVS.« zzz

 

4 YY



V USA existuje podobná a početnější skupina sběratelů olympijských a
sportovních námětů jako je naše. Jmenuje se "SPORTS PHILATELISTS INTERNA-
TIONAL",zkratka SPI. Tato skupina vydála k podpoře XIII.ZOH 1980 již 7
kašetů, které dává na korespondenci pro své členy a nabízí celé komplety
těchto přítisků sběratelům. Ukázku všech dosud vydaných 7 ks přítísků ví-
díte níže v reprodukci a také jednu ukázku poštou prošlého Kašetu na ce=
lině USA odeslanou z Lake Placíd.
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V NSR byla vydána celina
= dopisnice s přitíštěnou zná-
mkou 40 Pře-stučby k 3spolko-
vému finale v severských disci=
plinách ve Schonachu im Schwar-
Twažů dne 26.2.-1.3.1977. Na
celině bylo používáno i oválné
přfležitostné razítko k této
pdálontí, která je zařazena do
celoněmecké akce "Jugend trai-
niert fůr Olympia“.

Na části dopisnic byl pro-
veden přítisk WGretings from
Schonach in the Black Forest
to Lake Placid" spolu s adresou
do Lake Placid. Celiny byly do-
frankovány na potřebnou výši za
leteckou Gopieniéi, opatřeny
oválným razítkem a odeslány do
Lake Placid v USA. Zde obdrže-

ly příchozí razítko a byly zaslány zpět odesilateli. I tento materiál je
vhodným doplňkem a zpestřením našich sbírek

800000000000000000000000000000000000005VODoda, Hraček,

 

JustÝnp00000000000

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LYŽOVÁNÍ
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Uvádíme několik doplňků /známky, PR, OVS, FDC a vigněty/ ke klasice-
kým disciplinám, které byly vydány v období po našich informacích a neby=
ly dosud uveřejněny ve zpravodaji.

 

o .

Tyto země vzpomenuly 50.výročí od založe- [sou ronovrnnc
ní Z0H 1924-1974: NMR. sna
Rakousko - l PR - 24.1.1974 s rozlišovac.

čísly 1- 4
Dahome ©- 1 známka = 25.II.1974
Niger rep- l známka letecká, Yv.č.226

   
1975
Bolivie =- 1 aršík k 1000 letům Rakouska HEM|

se znakem Innsbruckých ZOH 1976 .

1976
U příležitosti Z0H v Innsbrucku byly ještě vydány následující mate-

riály 18 klasickým disoipiinámí

   
Baxousky : ž ne = RY OFFIZIELLE GANK

arsko zn u = © DER
Š.2415-2416 154: Awrensmete

VSA :a - 11.4.75 "s M
ec R

O0EO
AGRESEPOS181

 

Známky ke klasickým dísciplinám, ze zemí které nejsou členskými státy FIS:
Čad £ 1 známka s přetiskem a 1 aršík - medaile
Dnesni : l aršík - folie
Guinea Rep.: 1 známka - skokan
Guinea Rep.Ecuatorial : 2 známky vítězů - 1924 a 1928
Komory + 2 známky - skokan a běžec
Mongolsko. £
Paraguay : 2 aršíky = medaile
aStředoafrická Rep. : l známka = skokan

 



Alpské discipliny :
Bulharsko £ 1 známka Zu 2414 ,

Známky k alpským disciplinám, ze zemí které nejsou členskými státy FIS:
Benin Rep. : l známka - sjezd
Komory + 2 známky - slalom a sjezd, l aršík
Formosa s; 1 známka - sjezd
Paraguay ©: 2 známky vítězů - 1968 a 1976
Guinea Rep: 2 známky = sjezdaři
Guinea Rep.Ecuatorial 3 známky vítězů = 1956, 1964 a 1972
Středoafrická rep. 1 známka a 1 aršík = medaile

Rok 1977 / 78

Opět se přiblížila doba, kdy se konala další MS v lyžování a tak Vás
seznámíme s filatelistickým materiálem k nim vydaným, pokud je nám znám.
V alpských disoiplinách se soutěžilo ve známém zimním středisku NSR v
Garmisch=Partenkirchen a v klasických disciplinách pak ve známém fins-
kém Lahti. Obě soutěže a místa konání byla schválena na 30.kongresu FIS
v San Francisku ve dnech 25.=31.5.1975.

XXV+MS v lyžování v alpských discíplinách ve dnech 25.1. - 5.2.1978
V Garmisch - Partenkirchen
moa—0000000000000000000 000000m000m

Materiál, který k tomuto MS vydala pořádající země:

= 1 známka s příplatkem 50 - 25 Pfg - na známce je údajně vyobrazena dvoj-
násobná olympijská vítězka ZOH 1976 Rosi Mittermalerová

1 razítko 1 dne vydání a množství různých FDC
5 příležitostných razítek s rozlišovacími písmeny a - e. Zajímavé je to,

še razítko s rozlišopísmenem "a" je bez hodinového údaje v datu, kde-
žto zbylá 4 razítka mají hodinový údaj.

1 ruční propagační razítko
2 0vs
1 letecká dopisnice
1 aerogram

  

  



Luftpostleichtbrief MIT LUFTPOST

Aérogramme PAR AVION

Jaroslav JUSTYN

Alpine Ski-Weltmelsterschaften bov. armáay 63
Garmisch-Partenkirchen 1978 U3-599 ol MILEVSKO
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Jaroslav JUSTYN
sov. armády 63

 

   Alpine Ski-Weltmeisterschaften

Garmisch-Partenkirchen 1978 O5399 01 úiuuvav
GSSR

    

  

 

      



 

   Po jé odmlce si dovolíme seznámit Vás záse s novin

SPOrtu« pěkný příspěvek do dnešní naší y děkujeme Šlonu

xce Dr:Sobihardoví z Šratislavi a věřím
a že ném pomůže tuto rubriku ve apravodají ořivit.

Vmi
vrcholným tan.
Wimbledonský turnaj, ktorý sa
niesol v znamení storočného ju-
vilea od založeniatejto súta-
še. Túto očnost vo vztahu
k filatelii 'sme si pripome
i v našom spravodaji OLYfiP5
1/3477 v súvislosti s vydaní
aňglickej športovej série veno-
vanej raketovým športom. Je za
ujímavé, že napriek storočrcj
tradícíi tenisu v Anglicku iš
lo o prvů známku tejto kraj
s motívor tohto športu«

Okrem uvedených známok vy-
*la v 'Anglicku tiež osobitná
obálka s kresbou vyjadrujc
motív prvého tenisového turn

Wimbledone v r.1877. jm
napro

v "bílém"
ří se-  
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ej poštovej
lo toto výročíe
ostnej známky

naco-1,40 frs. Tento štát
y tiež známkuprisomínajícu
bo-ročné jubileum založenía me-
nackého tenisového zvázu -1 Frs

Z dalších udalostí, ktoré
boli dokumentované na filate=
listických materiáloch ťreba
spomenůtť tradičný tenisový tur-
naj v Rige. K tejto udalosti
vydalo ministerstvo spojov Z95
príleňitostní obálku s natlaóe-
nou známkou, Pre úplnosť sa
treba zmienif, že koncom r. 1976
vydali známky. s tenisovým motí-
vom tiež Lfbia v súvislosti s
5.arabskými brami M Damašku a
Jordánsko v serii "Šport a mlá-
dež". vm
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Na předcházející straně přinášíme vyobrazení celinové obálky k mezi-
národnímu tenisovému turnaji v Rize. Dále pak zmenšeniny Expres dopisu se
dvěma OVS z Vídně, propagující tenisový sport ve středu města Vídně v ry=
clobruslařském spolku a příležitostnou obálku k národnímu amaterskému te-
nisovému turnaji v Salisbury v USA s příležitostným razítkem.

Francouzské propagační razítko láká k návštěvě lázní Ax-les Thermes
a je na něm vyobrazen lyžař a tenistka - používané v r.1959. Další podobr
strojové propagační razítko z Francie z r.1927 nás mimo jiné seznamuje s
tím, že je v tonto lázeňském středisku k dispozici 13 tenisových kurtů =
v té době jistě uctyhodný počet, který mohou i dnes jistě leckdes závidět
Posledním dnešním razítkem je příležitostné razítko z maďarského Miškolce
k utkání Madarsko « Francie s výsledkem 2:1 z 15.1.1978.  

Přinášíme dnes také jednu ze zajímavých sletových černobílých pohle-
dnic vydanou k VI.všesokolskému sletu v Praze 1912, na které je vyfotogr:
fováno družstvo sokolské jednoty žen z USA v dobových úborech as te -
nísový mi. raketami. Domníváme se, Že tenisové rakety v tomto pří-
padě sloužily jako nářadí ke společnému cvičení. Za pů podrobnost v
komto směry budeme vděčni. Tato dopisnice poštou prošlá a s některým ze
dvou příležitostných sletových razftek by byla jistě ozdobou každé sbírky
s tenisovou tematikou.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

pokračování ze str.24

I US LÝ Nogpoc

XXXII. MS v lyžování v klasických disciplinách
ve dnech 17. - 26.2.1978 v Lahti

Materiál, který k tomuto MS vydala pořádající země:

= 2 známky - skokan v letu a štafeta žen
I 3 příležitostná raz, MM- NHHDOT 17-26,2. 76
- 1Óvs VARMISTA OSANOTTOSI

OSTA KISALIPUT AJOISSA

Při této příležitosti oslaví národní svazy Skandinávie své sedmdesá-
tiny v klasickém lyžování. V Lahti chtěli v domácím prostředí získat zpě'
ové dříve ztra. « / 702108. né

Juctýn, Svoboda, Mraček99000 00

( +

JSADA 770200330000000000000

běl

 

 



Politicky angažovaná

sportovní filatelie

10 rovnopráVNOSÍ VE SDOrÍU
; : Čtenáři OLYMP-SPORTU se v této rubrice v mi-

: n nulých číslech seznámili s protestem černých

  
sprintérů nroti rasové diskriminaci éernoš-
ských sportovců v USA /XIX. LOH 1968/. Bylo
zde psáno i o tragickém protestu palestin -
ského komanda /XX.LOH 1972/který si vyžádal
lidské životy. I další XXI. letní olympijské
hry 1976 byly poznamenány odvážným a nekom -
promisním postojem většiny afrických a něko-
lika asijských olympijských sportovních de -
leRací. V tomto ořípadě Šlo o solidární akci
v boji proti rasismu a apartheidu v Jihoafric=

ké renublice, Šlo o protest proti účasti sportovců Nového Zélandu na
těchto olympijských hrách.

Příčina protestu byla v účasti novozélandských ragbystů na tur-
nají v Jihoafrické republice. Organizace africké jednoty. na svém za-
sedání v Port Louis na ostrově Mauritius v červnu 1976 rozhodla boj-
kotovat účast na olymnijských hrách v Montrealu v případě, bůde-li na
ních startovat též novozélandské olympijské družstvo, Novozélandská
vláda totiž vyslala ragbyové družstvo na turné no rasietické JAN Dřes
důrazné varování Nejvyšší radou afrického sportu a tím poskytla uo -
rální podporu představitelům forsterovn rasistického režimu, Toto
jednání bylo v přítrém rozooru s rezolučení Valného shromáždění OSN
odsuzujícímí nolitiku ra r uoortheldu v JAR, i. s požadavky svě-
tové veřejnosti, | ší africké snortovní rady A par i
Organizace africké inšno v době, kdy byla celá světová

  

      
   

 

pokroková veřejnost hluboce nol frutskitou rasistických. žoldá-
ků. V době, kdy celá černá Alrihn drůeln smutek za zastřelenédemon-

stranty proti politice anartheidu v mésteké rezervaci Sowetó. Při
  

   
   

  

iiazací bylo bránó v úvahu i
tem a že proto by odvolání

rozhodnutí obou nejvyšších africkýc
to, že ragby je v JAR nejnůnul 1

zájezdu novozélandského 1 PLACKS bylo pro JAR ci =

telným úderém. Všemi zů skými delagacemi byla .kritizo -
vána zajména te skutečnost, že tým ALL PBLACKS odcestoval do JAR po
přímém souhlasu vlády Nového Zélandu, :

Těsně před zehájením LOH zaslalo 16 národních olymni jakých vý -

borů /čad, Ghana, Kenya, Horní Voltn, Pobřeží slonoviny, Niuérie, Nie.

ger, Togo, Mali, Kamerun, Maroko, Senegal, Zambie, Konžská Lidové re

publika, Stiopie a Uranda/ dopis n*edsedoví Mezinárodního olvaupijské“
ho výboru lordu KilLařinovi, Tyto VOV W ném žádaly vyloujcní spořtav-

ch Nováho Zélahdu z Úřasti na XT, LOH z důvodů styků novozélandských

eportovců se sportovci JAR, Na oříném jednání mezi zástunci téchto .

18 NOV se členy MOV argumentoval lord Killanin tím, že Nový 7Jland

není zemí s apartheidel a tudíž tam není ani rasismus, že PaRLA voní

     

 

   
olympijským spórteih, že novozélandské fodorace ra by není ee -NGX

Nového Zélandu a konečně argumentoval tím, še MOV JiŤ i , a we)
i 14 

 tečnii pntřičné kroky vůči 4" 5 jejich v
he LCH. Toto jednání však ned: © To K Žf i ňohodů, D76



olympijské sportovní delegace opustily Montreal a zůstali zde jen t1
zástupci afrických států, kteří se bud jako členové MOV museli zúčast-
nit skrjéní tohoto vrcholného orgánu, anebo pracovali v některé z je-
ho komisí,

Dvacet osm afrických a asijských delegací tedy odmítlo startovat
v soutěžích XXI. letních olympijských her na protest proti účasti

a F Z=19. „| olympioniků Nového Zéžandu
ada |na těchto Hrách, Tak se sta-

„ lo, že se olympijské hry us-
.kutečnily poprve bez spor-
tovců černé Afriký, V mon-
trealu startovšli pouze
sportovci Senegalu a Pobře-
ží slonoviny. Z delegací

: neafrických států, které by-
„ly solidární se sportovci
(Afriky a odvolaly z Her své
závodníky, to byla Srí Lan-
|ka a Guyana. Protestující
= delegace sice do

i
i

 

   
  

V
W
á

Montrealu přijely, ale za-
hajovacího céremonielu se
již nezúčastnily. Z Kanady
na protest odjížděly domů
postupně, podle toho jak
dostávaly od svých vlád
příkazy k odjezdu.
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O důsledcích této kom-
x plikované situace, která

> v Montrealu vznikla, bylo
jednáno a obsáhle dlskuto-
váno na zasedání MOV v Bar=
celoně a zejména pak začát-
kem dubna 1977 na společné
schůzi Národních olympij -
ských výborů s Výkonným vý-
borem MOV v Abidžanu /Po-
břeží Slonoviny/. Ze stra-
ny afrických NOV byly hlav-
né prosazovány požadavky

Mj aby každá země a každá spor-
4 tovní federace udržující
sportovní styky 8 JAR „Rho-
désií, čí jiným státem u-
platňujícím - v Pogporuse
statutem MOV - rasovou dis-
kriminaci ve sportu, byla
vyloučena z účasti na OH.
Účastníci zasedání v Abi-
džanu se shodli na tom, že

-R vůči africkým a asijským
+ státům které odejely na

- NÍ protest z Montrealu, nebu-
vš | dou vyvozovány žádné trest-

„| nÍ sankce.
Hnutí afrických zemí za ra-
dikální odsouzení a sankci-
ování jakékoliv rasistické
politiky ve sportu bylo a
i v současné době je plně
podporováno všemi socialis=
tickými státy.
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VaMA4Mmw Za plnou rovnoprávnost všech ná-
rodností a ras ve sportu bylo jed-

aaa : FB k náno a přijato také patřičné usne-

i

 

KEAPOSTIČÁ I sení i na 79. zasedání MOV v Pra-
| PHILEXAFRI ze ve dnech 10.-19.6.1977 /Na před-

ABIDJAN 3

©

chozí straně je reprodukován dopis,A5 Peci adresovaný Organizačnímu výboru
79. zasedání MOV v Praze/.

Dvacet osm afrických a asij-
ských sportovních delegací z dě-

   
Reprodukce razítka, propagují- jiště xXI. LOH 1976 odešlo. Zapo-
cího africkou výstavu poštov - čalo tak cestu boje za očistu spor-
ních známek v Abidžanu. tu od rasismu a apartheidu, cestu

boje, který ještě nebyl dobojován.
Cíle sportovců černé Afriky formu-

loval koncem září 1976 na tiskové konferenci v Londýně generální se -
kretář Nejvyšší rady afrického sportu J.C.Ganga:"...Má-li být podpora
rasistů tím, čím nás chce někdo přinutit, abychom padli na kolena,
pak je to jeho velký omyl a naprosto špatná taktika. Říká se v někte=
rých kruzích, že odchod 28 afrických a asijských zemí byl zbytečný.
Neříká se však, že kromě startu novozélandských ragbystů v JAR, bylo
uskutečněno za posledních osmnáct měsíců dalších sedmnáct společných
akcí sportovců Nového Zélandu s reprezentanty jihoafrického rasistic-
kého režimu. Jsou-li někomu cizí zásady lidskosti a vědomě je porušuje,
nebudeme se doprošovat, aby je změnil, musíme proti němu bojovat! Ne-
zastavíme se ani před výhrůžkami, Máme mnoho dobrých přátel, jejich
plnou podporu ««."

Mluvil plnou pravdu, neboť dnes již nejsou afričtí sportovci 8a-
mi v boji proti rasové diskriminaci a apartheidu, je 8 nimi celá po-
kroková světová veřejnost a mezi ní na předním místě socialistické
státy. Boj proti rasistickým režimům je stále úspěšnější, jak o tom
svědčí stále častější vylučování sportovních federací zemí 8 rasis-
tickými režimy z mezinárodních sportovních federací. Ze zatím nej-
poslednějších /z konce roku 1977/ uvádím na příklad vyloučení gymna-
stické federace JAR z Mezinárodní gymnastické federace /FIG/, záslu=-
hu na tom nesporně má nové vedení FIG v jehož čele stojí známý sovět-
ský olympionik-gymnasta Jurij Titov.

K zásadnímu obratu v dosavadní politice vůči jihoafrickým rasis-
tům došlo již dokonce na samotném Novém Zélandu, Předseda novozéland-
ské vlády Robert Muldoon zaslal Nejvyšší radě afrického sportu dopis
v němž odsuzuje rasistickou politiku JAR. Současně také oznámil, že
sportovci Nového Zélandu přerušují s okamžitou platností styky 8 před-
staviteli Jihoafrické republiky. Na základě tohoto ujištění bylo roz-
hodnuto, aby africké země obnovily přerušené styky se sportovními
svazy Nového Zélandu.

Boj za rovnoprávnost ve sportu, za porozumění a za stále těsnější
spolupráci sílí každým dnem, Vyjadřuje touhu milionů sportovců na ce-
lém světě po životě v míru, touhu po tom, aby jediným bojištěn na svě-
tě bylo pouze sportovní hřiště, závodní dráhy, plavecké bazény anebo
sportovní haly. V první řadě tohoto boje, v první frontovní linii,
stojí socialistické státy v čele se Sovětským svazem, což vysoce ho-
dnotil J.C.Ganga, když při návštěvě SSSR m.j. řekl: "..,Vděčíme 80-
větským sportovcům i odborníkům z ostatních socialistických zemí za
pomoc pro rozvoj a výkonnostní růst sportu v celé řadě afrických stá-
tů. Bez ní by byla naše cesta vpřed nesrovnatelně těžší, Vážíme si
také plné podpory socialistických sportovců v našem boji proti raso-
vé diskriminaci, proti politice apartheidu..."“ K těmto slovům není
třeba dalšího komentáře.
Následují reprodukce příležitostných obálek, vydaných JAR k utkání
JAR-Nový Zéland v ragby v r. 1976.G) Bohuslav Halíř
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Sportovní znémky Finska v r.1977
00000000000000000000000000000000
Dne 25.1.1977 vydána známka hodnoty 0,90 mk k
ME v krasobruslení ve dnech 25.-29.1.1977.
Dne 15.9.1977 vydána známka 0,90 mk k ME v od-
bíjené mužů a žen ve dnech 25.9.-2.10.1977.

 

 

 Dne 5.10.1977 vydány dvě známky s příplatkem
v hodnotách 0,80=0,40 a 1,00=0,50 mk k WS v kla-
sických disciplinách v lyžování. Podrobnosti na
jiném místě zpravodaje ve článku Justýn, Svoboda a liraček.
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PORTU C ALE 77
0000000000000000000000000000000

Malá úvaha nad olympijskosportovními exponéty na 2.světové námětové
výstavě. Portucale 1977 v Portu v Portugalsku

Ve dnech 19. = 28.11.1977 probíhala v portugalském přístavním městě
Porto již 2.světová námětová výstava pód nézvem PORTUCALA 77. Prvá taková
výstava byla před dvěma lety v Bruselu = THEYABELGA 75. Na těchto, bezes=
oru největřích přehlídkách světové námštové filatelie, se představila ve-
ojnásti plejáda exponátů z celého světa. Právem lze říci, že zde bylo mo-
žno vidět to nejlepší, co dnes v tomto odvětví filatelie na světě je. Vě-
řím, že s převážnou většinou těchto exponátů se-budeme moci seznámit i u
nás na světové výstavě PRAGA 78. O podrobnostech jsme se dočetli na strán-
kách FILATELIE z pera člena mezinárodní jury této výstavy DreS«Zrubce«

Já bych chtěl dnes se s Vámi podělit o jiný problém. je totiž zajíma-
vé, jaký podíl na této výstavě měly exponáty s olympijsko=sportovní tema-
tíkou a jakého dosáhly ohodnocení. Nejlépe snad o-tom vypoví stručná ta-
bulka a pak si ještě k některým problemům povíme něco blíže.

stupeň mede MZ DT G Celkem| 4
    

 

      

   

  

 

vystaveno a
hodnoceno
exponátů

 

  

 

 

z toho expon.
Olymp - sport      

K tomu je nutné dodat, *e.na mezináročních výstavách pod patronátem
FIP se mímo zlatých medailí neudělují tzv. malé a velké medaile /vyjma
zlatých / jako je tomu zvykem u nás. Zato ale stupněm hodnocení je zde (,
což je potvrz. 0 účasti a D, což je diplom o účasti. U nás je jakýmsi při-
rozeným "středem" hodnocení MS - malá stříbrná, zde je tě rozhraní mezi
SB = postříbřená a S - stříbrná. Z tabulky také jasně vidfme, že kolem tó-
to hránice se hodnocení exponátů a tím i jejich celkový průměr / 557 nod-
nocených exponátů/ převážně pohybuje.

Nejzajímavější na hodnocení exponátů olymp=sport je, že nejvyšších
medailí /S, V a M2/ doséhly pouze exponéty s olympijskou tématikou, které
dokládají historii, vznik a vývoj OH /1l exponátů - 1 x SB/, 4 exponáty
na téma Konaná /2xSB, 2xD/, 3 exponáty na téma Šachy /2xSB, 1xB/ a jen je-
den exponát cyxlístika /B/ a l exponát turistika /D/.

Svědčí to nejen o oblfbenosti temat OE, ale hlavně 0 tom, že toto té-
ma je jedno z mála v námětové filatelii, ke kterému existují staré a vzác-
né materiály. Jsou=li pak tyto v exponátech zastoupeny, je pochopitelné,
že jsou také vysoce hodnoceny« Je to současný a domrfvám se, že jedině
správný trend ve všech oborech námětové filatelie. Odvodíme sí z tcho již
snadno, jak zde záleží na sprévné volbě tématu, ve kterém tyto materiály
můžeme uplatnite

Z dalších sběratelsky oblíbených térat na výstavě zastoupených v“ce
exponáty byla Kopaná a Šachy / 4 a /. V jejich hodnocení se již projevi-
lo to, že u těchto témat chybí starý a vzácný materiál, i když prévě zde
vzácný a starý rateriál existuje = není vřak relativně tak starý jako u
OH. Domnívám se, že jde spíře o jeho četnost a možnost výskytu v exnoná-
tech. Uvedu raději příklady:

Kopaná - zde existují ze vzácných nateriál“ pouze obě známé olyrpijs=
ké serie Uruguay 1024 a 1928, které zejména na celistvostech a s razftky
jsou velmi vzácné. U serie 1928 pak celistvost s úředním průpichemeperfi-
nem by byla opravdu mimořádně vzácná. lůšeme sem zařadit ještě prvou fot-
balovou známku Maiarska 1925 s razítkem k utkánf Maďarsko-Belgie a snad i
celistvosti se známkamí k kŠ 1934 v Itálii.

62



Šachy = zde je to ještě o něco slabší nešli u kopané, protože prvé
známé šachrazítko existuje až z r.1923, prvá známka dokonce až z r.1947«
I když připouštím jakousi vzácnost větřiny šachrazízek do II.světeválky,
lze je v lepších sbírkách nalézt a nejsou již tak vzácné - jsou to spíše
vyjímky.
v Připustíme-li, še jak u kopané tak i u šachů a jiných oborů, mohou

v exponátu existovat 35 listů s materiálem před uvedeným obdobím /pozdra-
vy od účastníků různých turnajů a zápasů, význačných hráčů a klubů a pod.
je to zanedbatelné při porovnání, co je možné v tomto období a dříve, uká-
zat u exrcnátů s tematikou OH. Ve čpíčkových a dobrých exponátech OH jsou
samozřejmostí donisy z prvého dne vydání, větší celky známek, ministerské
tisky, zkusné tisky, celistvosti s razítky z obou řeckých serif k OH 1896
a 1906 a o podotných materiálech do r.1924=28 ani nemluvě. Nezřídka se ta-
kový exponát stládá jen výhradně z materiálů tohoto období, kde vlastně
na př. exponáty «xované a šachů teprve s materiálem začínají.

Touto svojí úvahou nemfním předem "diskvalifikovat" všechny ty, kte-
ří nesbírají tematiku OH, To by bylo velice *patně pochopeno, neboť také
téměř včichní ráme Československo a na vysoké medaile prostě také ná-
rok nemáme a přesto nás to neodradí. Chtěl jsem tím jen ukázat, jak je
potřeba si promítnout své možnosti, když se rozhodneme vytvořit exponát a
zúčastnit se-s ním nějaké výstavy. Stává se totiž velmi často, že vystavo-
vatel tvrdí, že má všechno Co jen může do exponátu dát a co podle něho e-
xistuje a přesto ani pozlacenou ani stříbrnou nedostal. Zvolil si za téma
takový úsek olymt=sportu, u kterého vysbíral opravdu vše co je možné, ale
v porovnání k ostatním tematům či úsekům je to nesouměřitelné. Budeme-li
v tomto sebekritičtí, není to jistě nic nepochopitelného. Jak to v praxí
vypadé jsem se snažil ukázat Vám na olympijsko-sportovních exponátech na
2. světové výstavě Portucale77 Jistě i zde chtěli všichni vystavovatelé
dosáhnout mety nejvyšší a porovnéním jen jednoho úseku /necelých 10$/expo-
nátů jsme zjistili, jaké jsou rozdíly a v čem tkví podstata v jejich hod-
nocení. Je vidět, že relativně spravedlivě zde postupovala i jury a že
pro ní některé z těchto probiémů nejsou nové a ani neznámé

Za pomoci katalogu a palmare výstavy Portucale 77 zpracoval

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 tě P á N00

Pro informaci a úplnost je*tě přinášíme seznam a výsledky exponátů olymp-
sportovní tematiky na výstavě Portucale 77

 

      

   
  

 

počet
země Ččeexpe název exponátu ploch medaile

Lucembursko 032 Fotbal a filatelie 5 B
Polsko 087 Fotbal - historie a současnost 5 SB
SSSR 020 MS v kopané 5 SB
Portugalsko 002 Portugalsko a Španělsko turistické 5 D
Bulharsko 321 Cyklistika 5 B
Francie 167 Fotbal a WS 5 D
SSSR 016 achy 5 SB
Holandsko 153 achy 5 B
védsko 965 Šachy 5 SB
výcarské 11 OH na známkách světa 10 V
SR 040 Československo a olympijské hnutí 5 V

Maďarsko 049 50 let OH 5 SB
Itálie 243 Historie 0H 5 V
Švýcarsko 112 Historie OH 7 s
NSR 259 OH 1894 - 1954 6 S
Itálie 293 Prvé OH - výběr 1896-1952 20 V
Portugalsko 100 OH /národní cena Portucale 77/10 MZ
Itálie 117 OH 1894-1936 /mezinár.cena / 5 MZ
Řecko 105 Historie OH 1896 - 1928 8 s
NSR 257 OH v zrcadle filatelie

od antiky po r.1916 6 V
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



 

řídí: vod.sekce a opravodaje Jar. Justýn
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Dnes si dokoněčfme náš přehled razítek z r.1977.

Příležitostná razítka ruční:

23 Starý Smokovec Tatranský pohár v šachu / XXV.
jubilejný ročník 18.11. - 412.77

. Tím je přehled razítek se sportovní tematikou pr rok 1977 uzavřen.
Při rekapitulaci je to tedy celkem 22 ručních příležitostných razítek a
l strojové propagační.

Velmi pohotově reagoval na naší výzvu v posledním čísle zpravodaje
náš člen Ján Gašparovič z Bratislavy a zaslal nám tento dopis:

. **. v prílohe Vám zasielám odtlačky prsena pečiatky z VIII-
celoštátnych letných žportových a branných hier spojárov 1977 v Bratisla-
Ve«

Súčasne pripojujem i pohladnicu a albíčko, ktoré dostali všetci úča-
stníci týchto spojárskych hier ako i vzor opečiatkovaného diplomu, ktorý
dostali pretekári na prvých troch miestachv púzdre s medailou.

Prílešitostná pečiatka sa používala dna 8. a 9. júla 1977 v autopošte
na štadióne TJ SPOJE Bratislava v Petržalke.

S pozdravov Ján Ga*parovič

Díky tomuto přátelskému počinu našeho člena Vám dnes můžeme přinést
ukázku nejen příležitostného razítka, ale i diplomu. Příteli J.Gařparovi-
čovi touto cestou ještě jednou děkuji«
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Člen naří sekce Lubomír Coufal z Třebíče nám rapsal, že od svého pří-

tele z Gottwaldova dostal mímo posledně oznámený přítisk na dopisrici k
30 letům ragby v Gottwaldově ještě jeden tzv. "chybotisk". Věděli jsme o
fonto přítisku, ale nechtěli jsme Vám zbytečně komplikovat situaci. Na
další stránce tedy přinášíme vyobrazení dalších 4 ném známých přítisků a
mezi nimi i zmíněný "chybotisk". .

- 30 let ragby v ČSR 1047/1977 - chybně, správně: ««.v Gottwaldově
- stejný, jako posledně uvedený, ale ještě s přítiískem 24.5.1947 -

PRVNÍ UTKÁNÍ 
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- pyvý ragbyový přítisk byl zhotoven k utkéní 12.5.1976 v Praze na
oslavu 50 let čs.ragby 1926 - 1976

= poslední známý přítisk z načeho námětu pochází z Vysokéko Mýta a
připomíná 80 let od prvého basketbalového utkéní v ČSSR, o kterém
jsme v č.3/35/77 na str.102=101 našeho zpravodaje psali. Dle infer-
mace byl přítisk proveden na 100 ks dogisnic
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Nové poštovní známky se sportovní tematikou:

retasno ČESKOSLOVENSKOno-
„AE p:

 

Dle emisního plánu ministerstva spojů na r.
1978 připadá na den 26.4.1978 vydání serie zná-
mek o 6 hodnotách. Známky přinášíme v reproduk= . ČESKOSLOVENSKO
ci a budou vydány v těchto hodnotéch a k těmto ESo
příležitostem: :

30 hal = 70 let pozemního hokeje
40 hal - ME v lehké atletice Praha 1978
60 hal = WS a KE v ledním hokeji Praha 1978
1,- Kčs= ME v LA Praha 1978
2,- Kčs- MS a XE v LH Praha 1978
3,60Kčs= ME v LA Fraha 1978

společně pak budou vydány 3 obálky prvého dre vydání a na každé vuče po
jednom příležitostném razftku prvéno dne« Autorem návrh% znázex je IoRu-
manský. iáme se tedy opravdu na co těšit.
0000000009000000000000000000000000000000000009000000009090000000000000090

 

  
  Dnes jen velice xrátce, ale o to více Vás milí čtenáři šádám o VáX

názor a poznatky, o Vače zkušenosti a pokud možno i reálné rávrhy na spo-
lupráci.

Jak jste si jistě všimli, je v záhlaví této rubriky kresba uříležit.
razítka « Rošic k XVII+liS 1947. Ptáte se proč? Velmi jednoduché odpověď:
protože v posledním zpravodaji byl o této problematice krásrý nex čle-
na sekce Ing.Novotného a v textu se říká, Že k tomuto ročníku filatelisti-
cká dokumentace není. Není divu, protože o něm také v katalozích příleži-
tostných razítek nenajdete zmíňku = jaksi vypadlo. xarně byste jej hledali
a stejně nenašli. Takových razftek v dostupných katalozích chybí více a
zvláště pak v oblasti strojových propagačních razítek jsou značné mezery.

Nestálo by tedy za todát dohromady takovou nalou skupinku zájemců o
problematiku našich ručních a strojových razítek se sportovní tematikou a
pokusit se formou sešitu knihovničky jej pro naše potřeby vydat? Domníván
se, že by to byla velice záslužné a užitečná práce. Je však nad sfly jed-
notlivce a proto vyzývám zájemce ke spolupráci. Píšte na adresu vedoucího
sekce. Štěván
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Závody plachetnic v KIELU
V0000000000000000000000000 00 000

O některých materiálech k těmto Hrám jsme Vás informovali ve zpravo=
daji již dříve a průběžně před 1 během Here Dnes bychom Vás chtěli sezná-
mit se zajímavým A nálo známým úsekem, který do sbírek a exponátů o Hrách
XX.olympiády určitě patří. iento příspěvek nám před časem zaslal náš člen
František And ě l z Příbrami, v jehož sbírce se většina uvedených ma-
teriálů nachází. Předem upozorňujeme, že tohóto materiálu není mnoho a že,
v každé dobré sbírce věnované této problematice by z něho měla být alespoň
ukázka. Neuvádíme také konpletní ukázky razítek, neb jsou většínou velice
náročná na reprodukci a obkreslenf. Dejme však slovo našemu spolupracovní=
ku:

Olympijských závodů v Kielu se zúčastnilo 152 jachet ze 42 zemíPřed
zahájením vlastních soutěží byla slavnostní přehlídka všech lodf v kiels=
kém zálivu. Vedle soutěžních lodí bylo mnoho doprovodných plavidel z mnoha
zemí světa Tyto lodi používaly,vedle zvláštních poštovních razítek k OH
v Kielu, svá lodní poštovní razítka, vedlejší razítka a nebo kašety. Celá
tato operace doprovodných lodí byla nazvána " OPERATION SAIL 72".

Celou tuto problematiku doxladů si můžeme rozdělit na tři okruhy:

A = oficielní materiály vydané poštou NSR
B « oficielní a polooficielní materiály používané doprovodnými loděmi
C - oficielní a polooficielní materiély používané doprovodnými loděmi

spolkové armády a obchodního loďstva

Do prvého okruhu zařazujeme tyto materiály: " A!
= příležitostná razítka :

Kiel 72 - Olympisohe Spiele 1072 - Grosseglertreffen s rozlišovacími
písmeny a, b, c, a s hodinovým údajem v datumovém mistku

Kiel 72 - Olympische Spiele 1972 - Crosseglertreffen s rozlišovacím pís=
menem a, bez hodinového údaje v datumovém můstku

Lůbeck-Travemůnde 1 - Operation Sail jWbeck=-kiel 1972 - oválné
= otisk výplatního stroje :

23 Kiel l - UOrganisationskomitee fůr die Spiele der XX.olympiade Kůnchen
1972 - Aussenstelle Kiel - 23 Kiel - Hindenburgufer 70, obrá-
zekt embler 0H

+ razítko řádkové pošt. úřadu:
Postamt - 21 KIEL 72

- příležitostná R = nálepka:
23 Kiel 72 - Grossegler -/ treffen KIEL 1972 s rozlišovacími písmeny a,

b, nebo bez rozliš. písmene
- celiny :

dopisnice se 30 Ffg znárkou "Pracovní bezpečnost“ na adresní straně s
modrým „řítiskem "Grosseglertreffen KIEL 72 “ a emblemem OH.
Na druhé straně po celé ploše přítisk v modro-červené tarvě:
Grosseglertreffen anlásslich der Olympischen Segelwettbewerbe
Kiel 1972, olympijské kruhy, plachetnice a příď lodi.
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Všech uvedených razítek se používalo ve dnech 288. = 10.9.1972. jiimo
těchto poštovních razítek se používalo ještě modré čtyřhranné obdelníkové
razítko s textem "Windjammner=Treffen zur Segel=Olympiade in Kiel 1972".

Do druhého okruhu zařazujeme tyto materiály : "“ B"   
 

 

 

   R
= tohoto setkání lodí se zúčastnila také největší polská školní plachet-

nice "DAR POMORZA —- GDYNIA ", která používala celkem 4 zvláštní ra-
zítka / dvě reprodukujeme / a odesílala také doporučené zásilky, na
nichž je vtíštěná. R - nálepka a doporučené dopisy nesou vesměs podpis
kapitána lodí Kazimierza Jurkiewiczeo .

« druhou polskou lodí, která používala dvě zvláštní razítka byl třístěžno-
vý škuner "ZAWISZA CZARNY". Prvé razítko v barvě modré mílo text: "S/Y
ZAWISZA CZARNY" a obrázek rytířské hlavy. Druhé razítko s textem: "SATIL
OPERATION 1972 / STA 1972 / S.Y. ZAWISZA CZARNY“ s obrázkem trojstěžník.

- třetí polskou lodí byla plachetnice "SWANTEWID", která používala oválné
ruční razítko v:barvě modré a textem "1972 GDANSK X PZ 2 S/Y SWANTE-
WID“ a obrázkem plachetnice a olympijských kruhů.

= anglická loď "SIR WINSTON CHURCHILL", třístěžnový
škuner, používala čtyřhranné červené razítko s tex- |S.T.$.SR WaNSTON CHURCHILL
tem:"S.T.S. SIR WINSTON CHURCHIL / HULL / Off.No. HuLe

 

 

308 536 / Nett Tonnage 34,6 Gross Tonnage S
Ž18,26". Loď byla obsazena enskou posádkou dek Tomnage 24846    = druhou anglickou lodí byla -briga "DUENNA" a pou-
žívala ruční modré kulaté razítko s textem :
"BRIGANTINE DUENNA", obrázek briggy.

= čtvrtou polskou lodí byla "PIRAT", která používala modré ruční razítko
s textem: "1972 x PZ 2 S/Y PIRAT GDANSK" s obrázkem plachetnice a 0-
lympijských kruhů.

= belgický řkuner "ZENOBE GRAMME" používat trojhranné ruční razítko v bar-
vě fialové s textem: "ZENOBE GRAMKE © A = 958 BELGIGUE-BELGIB" a obrázek
plachetnice v trojúhelníku.

=- nizozemský škunér "URANIA“ používal oválné ruční razítko s textem :
“OPLEIDINGSZEILSCHIP HreMs.URANIA NEDERLAND" a obrázek dvou plachetnic.

- kolumbijská školní loď "GLORIA" trojstěžník = používala
kulaté ruční razítko ve fialové barvě s obrázkem kotvy
a znaku s textem: "ARMADA NACIONAL / SECUNDO COMANDO /
BUOUE ESCUELA , GLORIA ". ,

-+ francouzská loď, trojstěžní vidlicový škunér "BEL ESPOIR"
používal neohraničené víceřádkové razítko s textem:"AMIS
JEUDI DIMANCHE / 20.Rue du Grenier - St. - Lazare / Tel.
277.64 - 95 Paris -III / G.C.P. 7968 - 16"

6  



další francouzskou lodf byly dva dvoustěžňové škunery "ETOILE“ a "BELLE
Poule". Spolu používaly tato razítka: ,
a/ kulaté "MARINE NATIONALE SERVICE A LA MER“ s obrázkem kotvy uprostřed
b/ čtyřhranne "GROUPE DES GOELETTES ETOILE / BELLE POULE"
c/ jednořádkové "GOELETTE ETOILE" 5
dánská školní plachetnice "DANMARK" používala oválné ruční
razítko na výšku s textem: "STATENS SKOLESKIB DANMARK“ a
obrázkem kotvy, plachetnice zepředu a nad tím krélovská
korunka. , ,
americká loď "EAGLE" používala kulatý kašet červeně-fialový
s textem:"VSCG BAROVÉ EAGLE W9X- 22 NEW LONDON CONN."
a obrázkem lodí v kruhu. Spolu pak ještě ruční řádkové raz.
s textem "OPERATION SAIL 72".« ,
americká briga "BLACKPEARL“ používala dvojřádkový text v ©
razítku bez ohraničení "BLACK PEARL USA / OPERATION SAIL 72“.
dvoustěžňový švédský škuner "FALKEN" používal ruční ražítko s textem:
"OVNINGSFAHRTYGET H.M.Se, FALKEN, SVERIGE, obrázek plachetnice.
další švédský dvoustěžňový *kuner "GLADAN" používal ruční razítko s tex-
tem "OVNINGSFAERTYGET H+M+Se, GLADAN, SVERIGE".
norská školní loď "CHRISTIAN RADICH" používala
čtyřhranné razítko s textem"CRISTIAN RADICH NORGE".
V Lůbecku pak použila náhradní razítko v barvě
fialové s textem "Ostlandets Skolskib Christian
Radich" a zelený text "OPERATION SAIL 72". <

m

 

 

spolkový dvojstěžník "GORCH FOCK", školní loď spol-
kové armády používala razítko s obrázkem plachet-
nice jedoucí do leva a textem "GERMAN NAVY / SAIL
TRAINING SHIP / SEGELSCHIFF DER BUNDESMARINE GORCH m

FOCK". CHRISTIAN RADICH
loď spolkové lodní společnosti "SAUTE DEERN" použí- Norge
valaruční čtyřhranné razítko zoubkované jao známka s
s textem " DSV SCHIFFPOST r SEUTE DEERN a s obrázkem lodi.
oštovní loď "ARGE SEGELSCHIFF" 5123 Merkstein, řfostfach 209 používala
tyřhranný kašet v rozličných barvách s textem “ Windjammer - Treffen

zur Segelolympiade in Kiel 1972" s obrázkem plachetnice před Laboe a
olympijské kruhy«

Do třetího okruhu zařazujeme tyto materiály 1: " C"

minolovky : NAUTILIUS - GEFION —- UNDINE —- FRAUENLOB —- KEDUSA -=
ATLANTIS

nákladní čluny : KARPFEN « FLUNDER - LACHS —- PLOTZE

používaly kašet tak, jako ostatní lodi spolkového vojska v barvě červe-
né nebo modré s textem; "Bundeswehr / arine hilft beim Olympischen Se-
gelwettbewerb der XX.Olympiade / Kiel 288. - 6.9.1972 / Arbeitsstab
fůr die Olympischen Segelwettbewerbe 1972 bei der iarinedivision Ostsee"
a s obrázkem: doleva loď se 4 muži, vpravo plachetnice "Gorch Fock".
Existují ještě materiály s přídavným razítkem s textem:"7.Minensuchge=
schwader Binnenminensucher“ « s SE
OFFENBURG - zavazadlová loď spolk.námořnictva, používala
kulatého pošt.razítka v barvě hnědé s textem "TROSS-SCHIFF
OFFENBURG, Kiel / SCHIFFPOST" a obrázkem siluety lodi. Také
bylo používáno přídavné razítko "Offizielles Presseschiff
Operation Sail 72" svědčící o účelu a použití lodi.
KOKET - spolková měřící loď používala oválné razítko s tex-
tem "Vermessungs - und Forschungsschiff, KOMET" obr.silueta lodi.
ALEXANDRA —- loď rejdařské společností Flensburg, používala modré kulaté
razítko s textem “ Olympische Segelwettbewerbe Kiel 1972 D.S.ALEXANDRA
Baujahr 1908 / Fórde-Rederei Flensburg, Officielles Regattabegleitschiff
s obrázkem olympijských kruhů a siluety lodě.
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= ANDREAS  GAYCK ©- motorová loď Kielské rejdařské společnosti, používala
kulaté razítko s textem “ M.S.ANDREAS GAYČK - HOCHSEEFAKRT - KIEL", dru-
hé rédkové "MS ANDREAS GAYCK DJPG" a v zelené barvě pak "OPFIZIELLES
BEGLEITSCHIFF SR SAIL 1

= LANGELAND -  motorov: oď společnosti Langeland=Kiel-
linien používala razftka dvouřádkového s textem "%/F MIF LANGELAND
Langeland - Bagenkop = LANGELAND = KIEL LINIEN" s ob- BASENKOP
rázkem lodi. Také používáno příčavné razítko v červe=
né barvě"Officielles Begleitschiff Operation Sail 72“ a nebo jen malého
dvouřádkového razítka jako je vpravo na nařem vyobrazení.

+ STADT HEILIGENKAFEN = motorové loď používající zeleného kulatého raz.
s textem "M./S. „ STADT HEILIGENHAFEX " a přídavného zeleného razítka
Voffizielles Begleitschiff Operation Sail 72". Na této lodi jel spolko-
uprosíoeně Heinemann při velké slavnostipřehlídky plachetnic, kterou
zakončil.

= WESTERLAND —- motorová low společnosti HADAG z Hamburgu. fožtovní raz.
s textem "Deutsche Schifpost / KS WSSTERLAND / HADAG = HAMBURG, Ruční
razítko “MS -WESTERLAND= SEEBADERSCHIFF der HADAG" oválné. Používáno ta-
ké přídavné razítko “Offizielles Ragattabegleitschiff der Olympischen
Segelwetbewerbe Kiel 1072"

+ ALTE LIEBE =- motorová loď také
hamburské společnosti HADAG. Použí-
vala poštovního razítka s textem
DEUTSCHE SEEPOST M.S.ALTS LIEBE a
HAHBURG-HELUOLAND=SYLT". Stejně tak NNPeaoiomer
použit kašet v zelené barvě "M.S.
ALTE LIEBR". .

= dne 810.72 německé spolková pošta s razítkem KIEL l a s razítkem s tí-
mto textem:"U5-Sckiffpoststempel USS Fort Snelding 0ct.8.1972 /ISD 30/
a kašetem lodi s tímto textem: USS FORT SNELLING LSD 30 AHPEIBIOUS FORCE
U5 ATLANTIC FLEET" s obrázkem krokodíla, dopravovala korespondenci. Jsou
známa ještě dvě přídavné razítka na těchto dorisech:
a/ Returing of Olympic rachts
b/ obrázek emblemu Her XX.olympiády - bez textu.

Pokud vy komukoliv z našich členů byla známa další razítka a materiály k
této problematice, žédám je o poskytnutí informací.
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Do této problematiky můžeme
přiřadit 1 dvě známá razítka SCHIFFSPOST MS. YOÍLKEROSUNDECHAFT
výletní lodi NDR "MS Vělker- 9 PETA ně] “ DSCH

OPoDnví sní koně zá- > Kubarelse
mořské turistické zájezdy na P a der Olympiatei!
Kubu. V době po OH 1972 odvá- LEE Aeaoj
šela účastníky na své palubě MOWKERFREUMDSCHAT eo 10
a k této příležitosti orášela
podané zásilky / převážně pohlednice /vedle pořtovního razítka ještě pří-
davným kašetem s textem "5 VŮLKERFREUNDSCHAKT / KUBAREISE / der OLYMPIA-
TEILNEHMER / 16.09 - 24.10.1972" v barvě zelené a modré. i tyto poštou do-
pravené zásilky dokáží velmi zpestřit nače sbírky.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C
OLYMP=SPORT je neprodejný, neperiodický zpravodaj námětové sek-
ce Ulympijská a sportovní filatelie v ČSSR, pracující při KNF SČŮF v Praze
a je určen pro vnitřní potřebu členů této sekce. Vedoucím sekce a zpravo-

daje je Jaroslav J u s t ý n, Sovearmády 63, 399 01 MILEVSKO, který zod-

povídá za jeho obsah. Za odbornou stránku a za původnost ólánků zodpovída-
jí jejich autoři. Text zpravodaje neprochází jazykovou úpravou. Toto čís-

lo 1/36/78 vyšlo v dubnu 1978 a má 40 stran textů a vyobrazení..
Na tomto čísle zpravodaje spolupracovali: Fr.Anděl, B.Halíř, Volíra-

ček, J.Justýn, Ing.Zd.Slováček, Dr.J.Sobihard, J.Svoboda,=

Vaďura, Štěpán, Ing.MVavrous, M.Vostatek a Ing.J.Petrásek, Ing.J.K ž

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,
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