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Přes jisté potíže se získáváním informací o nových vydáních ke Hrám
XxIr.olympiády 1980 v Moskvě, bychom Vás dnes chtěli seznámit s tím, co
se nám za poslední období podařilo zjistit. Dostáváme již sice od organi-
začního oru jak bulletin, tak i "Olympijská panorána“", kde se ve světo-
vých jazycích a obrazem dozvídáme co je kolem Her nového, ale o filatelií
téměř nic. Pokud se ledy situace nezlepší budeme nucení takto inprovizo-
vat z různých kusých údajů v časopisech a z toho materiálu, který vlast-
níme. Za případnou nesrovnalost se předem omlouváne.

Přinášíme ještě up:

    

 

 

Ao

4 o 2 klasický zápas, návrh N.Litvinov, náklad
6,5 miloks

6 © 3 zápas ve volném stylu, návrh HoLitvinov,
náklad 5,0 mil.ks

10 © 5 judo, návrh GeKomlev podle skizy Nelitvic
nova, náklad 20 mil.ks

16 © 6 box, návrh G.Komlev dle skízy NeLitvinova,
náklad 5,0 mil.ks

Z0 © 10 vzpírání. návrh i.Lítvinova, néklad 1,5 míleka « hodnota s $.2v
nízkým nákladeu

 



Návrh příležitostného razítka prvého dne vydání dle GeKomleva. Výtvarné
zpracování FDC provedl N.Dvorníkov. Známky tištěny vícebarevným ofsetem
na křídovém papíře, zoubkov. 12 1/2 : 12 , rozměr znémky 42x30mn. V tis-
kových listech je Šx6 známek. Okraje tiskových archů jsou zdobeny dekora-
tivní kresbou s emblemem OH 80. Na některých okrajích / dole čí postraně
= u každé hodnoty různé/ jsou černě vytištěny letopočty vydání a číslo po-
řadové archu / viz ukázku na FDC ke IIIovydání/.

IIIovydání « 22.9.1977

 

 

 
2 oyklista, náklad 6,5 míl.ks

lukostřelkyně, náklad 5,0 níl.ko
1 střelectví, náklad 5,0 míl.kg
1 Úszdec na kont, náklad 5,0 ní1.ko
20 « 10 Řermíř, náklad 1,2 nil.ko
O + 25 moderní pětiboj, náklad 0,6 míl.ks - číslovaný aršík5

Návrh všech známek a aršíku od NeLitvínova, ostatní údaje naprosto shodné
údají o IIovydání. Používáno razítko lodne vydání a celkem 6 ks FDC =

í pro aršík.
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Dnes ještě jednu zajímavost ke II. a III. vydání : sběratelé dostali
rozmošený na ústřižku tento text:

Vážený soudruhu ! Známka s posledním nomínálem 20+10 kop. serie
"Olympijské druhy sportů“ vydána s malým nákladem. Proto sklad nemůže
zaslat Vám danou známku.

Jet- opravdu jednoduché zařízení / mnozí máme zkušenost s některými
$ o“ nás / a tak mějte prosím trpělivost s Vařimí přáteli a part“

Vám rychle a včas nebudou mocí některou hodnotu zaslat
DC. Majf s tím své potíže.

ranáci. Vám přinášíme vyobrazení dalších © ks celino=
atupně vydány. Pro přehled uvádíme data vydání:

     

 

nery v“

a zvláště ;

Na dal*/cu *
vých obálek, kt

4 kop. výplatní

    

  

 

1- = luxostřelec - 10/VII-77
2 = 4 kop. výplatní - vzpěrač -+ 19/VII=77
3 - 6 kop. letecká - m.pštíboj  - 19/VI1-77
4 - 6 kop. letecká - střelectví — 21/VI1-77
ž = 4 kop. výplatní - klas.zápas - VIII-77

= 4 kop. výplatní - cyklistika =- 19/VII-77
7 - 6 kop. letecká - jezdectví = 11/VIII=77
8 - 4 kope výplatní - šermíři = 11/vIII-77
9 - 4 kope výplatní - třída Kalinina = 10/X=77 - zvláštní přitíštěná

známka s vyobrazením oválu běžeckých drah, uvnitř emblem a nápis
ke Hrám XXII.olympíády 1980 v Moskvě, vlevo dvě postavy antických
Věžců, z nichž prvý nese oheň na mísce. Vlevo vyobrazeno přílež.
razfiko prvého dne použití - 9.11.1977

gtém prstenu    
Tak se jmenuju čestixusová serie známek, která vyšla v SSSR dne

30.12.1977. Všech 6 známek, kter jí stejnou nominální hodnotu 1 Rubl
= 50 kop, je konkretní pozvánkou er XXII.olympiády 1980 v Mo-
skvě k návštěvě tří zajímavých rus he v její blízkosti. Známky o
rozměrech 52 x m jsou vizuálně rozděleny na dvě poloviny. V levé po-
lovině každé známky je emblem OH B0, vřes xterý je umístěna zvlněná stu-
ha s nápisem "Turízm po zolotomu kolou"“. V pozadí jsou záběry z přísluš-
ných měst, event. ornamentální motivy. V pravé polovině jsou u tří známek
městské erby, u zbylých tří známek památkové monumenty. Autorem M
návrhu všech 6 známek je malíř L.Šarov. Prvá dvojice známek zve
k návštěvě starobylého Suzdalu. Druhá dvojice známek pak připra-Ů 3
vila pozvánku do neméně starobylého ruského města Vladimíru,
který byl sfdlem vladimirských knížat. Poslední dvojice známek
pax zve k návštěvě poměrně mladého města Ivanovo, který je hla-
vním městem sovětského textilu. Ke dni vydání bylo používáno
Vpravo vyobra o razítka prvého dne vydání. Zatím nám není známo kolik
existuje obál. ho dne - zda pro dvojici známek či pro každou známku
zvlášť. Známky mají nezvykle vysoké nominále 1,50 Ruble a v emisním plánu
vydání k OH nejsou uváděny. Proto je také nečíslujeme, až jaké obdržíme o
tomto vydání podrobnější zprávy. Pak Vás s ním blíže seznámíme.

Několikzajímavostíokolo.0H.801
= sportovní program Her dostal jn definitivní podobu Slavnostní zaháje-

ní bude 19.července, zakončení pak 3.srpna 1980.
« prvního vftěze budeme znám již v neděli 20.7,odpoledne. Medaile si nej-

prve rozdělí cyklisté za časovku družstev na 100 km. Krátce nato bude
znám i vítěz vzpírání nejnižší váhy.

= nejobsáhlejší program je na pořadu 24.7., kdy se bude soutěžit v 18 dru-
zích sportů. Odpočívat ten den budou jen kanoisté, judisté, volnostyla-
ři a lukostřelci. ň

= trasa olympijského ohně povede z Řecka přes Bulharsko, Rumunsko, SSSR
do Moskvy Zhruba 3000 km a s pochodní se běžci objeví v Moskvě 18.7.
Apodvečer: V pochodnové štafetě se budou střídat nejlepší atleti ze
všech svazových republik. Doprovázet je budou přední školáci, učňové,
studenti, výteční sportovci, nositelé zlatých odznaků GTO a vítězové
soutěží "Starty nadějí" - tedy nebude lehké se tohoto aktu aktivně zú-
častnit a bude to pro každého velká čest. (48)

   

 

 

    
   



v sobotu dne 11.2.78 se v Mohuči /NR/ uskutečníl velký olympijský ples,
jehož se zůčastnili přední sportovci SSSR a nejvyšší představitele Org.
výboru OH 80, který ples připravil spolu s fondem pomocí sportu NSR jako
propagaci OH 80 v úoskvě.

- Órgkomítet OH a sovětský Aeroflot uzavřely smlouvu na právo generálního
přepravce návštěvníků OH

- 3 podníken Sojuzvněřtrans byla uzavřena smlouva o přepravě veškorých ná-
kladů. Kontejnery mohou používat emblem OH.

- japonská firma Miodžio Rubber Industry Co.Ltd se stala po předchozí do-
hodě oficegarantem volejbalových soutěží OH s právem využívat emblem OH
pro svojí reklamu. Firma dodá míče a zařízení.

- obdobnou smlouvu uzavřel orgkomitet OH s japonskou firmou Tachikara Co.
Ltd. pro soutěže v kočfkové. Tutéž úlohu měla firma již při OH 64 v To-
kiu.

- na přípravě OH se různými subdodévkami podflejí další zahraniční firmy:
Straiff /NSR/, Canders /NSR/, Jetraged Export /Anglie/. Pítney Bowes
JVS a to nás zajímá nejvíce, neboť posledně jmenovaná firma převzala
závazek vybudování pot ovní ho zařízení, které bude využíváno
orgkomitetem v době příprav OH a umístěno v průběhu Her v olympovesnici.

- ofic.dodavateli OH se stali International Progressing System GiiBH /NSR/
za provedení rekonstrukcí na vybudování budovy orgkomitetu OH a za vyba-
vení nábytkem a zařízením, xteró firma věnovala darem.

- dalším ofic.doduvatelem je japonské firma Nisso Boeki Itdo
- jedné se s celou řadou dalčích firem jako Rewlon /USA/, Motokov /ČSSR/,

Čornelius /Rakousko/, Dipachi Itálie), Dinacord /N5R/, Thomson ISF
/Francie/, Ampex /U5A/ a Calle Infotex /NSR/.

= nás může potěřit, že již byla uzavřena smlouva s čs,podníkem Incheba,
který se stal hlavní agenturou Olí pro zastoupení v ČSSR.

Informujene Vés o těchto věcech, neb je velice pravděpodobné, žé jmenova-
né firmy budóu používat na své korespondenci OV5 s emblemem Her a označe-
ní jakou hodnost či stupeň firma mezi dodavateli zaujímá. Podle nepotvrze-
ných zpráv má OVS se znakem OH užívat 1 podnik Incheba, který nedavno za-
koupil nový stroj na výplatní otisky Upozorňujeme na to zvláště naše
členy z Bratislavy aby ném včas o tom dali zprávu a zaslali otisk pro uve-
řejnění ve zpravodají«

Olympiafil informuje:

   
  

Jak známo, mezi všesvazovým zařízením "iezinárodní kniha“ a americ-
kou firmou "Paramounth“ byla před časem podepsána smlouva, podle které
převzala tato firma povinnosti i práva prodeje sovětských známek s olymp.
tematikou. Podobná smlouva existuje i mezi touto firmou a Orgkomitetem
Her o právu využití olympijské symboliky na dalších filatelistických ma-
teriálech.

Firma Paramounth nedavno vydala první číslo specielního časopisu
Olympiafil, který podrobně informuje o edičním programu sovětské poštovní
správy k OH. Praví se zde, že celkem bude vydáno 43 známek a 6 aršíků, vě-
novaných jednotlivým druhům olympijských sportů. Tyto známky budou vydává.
ny ve skupinách po 5 - 6 známkách v intervalech každé 4 měsíce. Známky
budou mít jednotnou úpravu a všechny navrhl Nikolaj Litvinov,

V časopise se dále hovoří o historii vydávání poštovních známek s 0-
lympijskou tematikou, která začala současně 8 1.0H 1896 a pak od r.1920
vydávala pravidelně pořádající země podobné příležitostné známky. Aní SSSR
nebude v tomto směru vyjímkou. Kromě známek budou vydávány i FDC, příleži«
tostné razítka a další pořtovní materiály. V časopise jsou publikovány
doposud vydané známky a uvédí se, že časopis bude vycházet pravidelně kaž-
dé 4 měsíce. -jp-

Na straně 20 prvého letošního čísla francouzského filatelist.časopisu
"Le Monde des Philatélistes“ je celostránkový inserát americké firmy:
1980 Olympic Stamp Program, 6%0 Fifth Ave, Suite 910 New fork, N.r.10020,
které nabízí dodat kompletní všechna tři vydání oylmpijských známek a ar-
šíků a obálek L.dne vydání. I když to nenf uvedeno, jedná se zřejmě 0 ci-
tovanou firmu Paramounth.
0000000000000000000000000000000000000000900000000000000000" "St Ý 200000
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Dnes přinášíme ukázku poslední produkce otisků tak, jak nám
ně do redakce docházela. Domníváme se, že komentář k niň je zbyte
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© KOPANÁ ©

řídí: Vítězslav Šlechta  
Argentina 178 se blíží ...

Celý fotbalový svět dě vzhlíží s netrpělivostí k největší
fotbalové události 8 štích období - k mistrovství světa v
kopané entina 78, A třebaže naši representanti nebudou
na tomto Šampionátu přímo přítommi, přece jen fotbaloví fa-
noušcí i u nás budou tento vrcholný fotbalový podnik sledo-
vat 8 zelkým zaujetím. A filatelisté-fotbalisté, ktérých je
už u nás několik, tím dvojnásobně. Vždyť množství filatelis-
tických materiálů k MS v kopané roste úměrně výšce pořadové-
ročníku tohoto největšího světového měření sil ve sportu ,
který se pěstuje na celém světě.

Pořádající země Argentina vydala dne 14.5.1977 k chystanému MS 1978
dvě vkusné, moderně zpracované známky v hodnotě 30 a 70 . Na první
Je velký znak mistrovství a název šampionátu, na druhé pak plakát k
míietrovství-fotbalové hřiště siluety vlajek a nad nimi znak místrov=
ství. Převažující barvou je bleděmodrá,

Pro členy Olympsportu přinášíme zásluhou našeho člena s,Jaroslava
Bardouna z Děčína na ukázku příležitostné razítko prmního dne k uve-
dené serii argentinských známek, které jednou jistě nebude chybět v
žádné sbírce o MS v kopané. Současně přinášíme i ukázku strojového
razítka Buenos Aires k MS 1978 s datem použítí 12.8.1977.

  

01977
Š —
> DUTNOS AIRES
8 H SEOS CENTRAL DEL
a 2 MUNDIAL OE
“ š FUTBOL 1078
á =
PARANA (E R]

Redakce Olympsportu uvítá každý příspěvek nějakého materiálu k tomu-
to blížícímu semistrovství ( razítka „FDC, celiny 1 zajímější celí-
stvosti) alespon k zapůjčení pro zveřejnění a evidenci tak pro dal-
ší členy skupiny, A současně upozornujeme všeci členy „ aby si již
pomalu připravovali svoji ebírku fotbalového námětu pro rok 1979 a

1980 na ghystanov celostátní filatelistickou výstavu sportovních ná-
mětů . Aď 1 na ní dokážeme , že kopaná je nejrozšířenějším sportem na
světě ! Bližší podrobností se postupně dočtete na stránkách svého 0-
blíbeného zpravodaje Olympsport «

 



  

 

V historii kopané se stalo skoro pravidlem že
v jednotlivých zemích se nejdříve hrály pohárové
soutěže a teprve pak národní mistrovství - liga.
A% už to byla třeba Anglie, naše země či nedaleká
Prancie , Ta také vzpomenula dne 11.6.1977 šede-
sátiletého jubilea francouzského fotbalového pohá-
ru vydáním krásné obdelníkové poštovní známky v
národních barvách v hodnotě 0,80 , kde uprostřed
nad vyznačenou hodnotou je zobrazen zářící pohár

a po jeho obou stranách stylizace siluet hráčů při hře, Francouzský
pohár je pak též zobrazen na pěkném čistém kulatém razítku prvního
dne „ jehož otisk našim čten: přinášíme „ Známka 1 razítko se bu-
de jistě hodit do sbírky každému sběrateli námětu kopaná . Vždyt na-
víc dokumentuje další fotbalovou soutěž „

Kopanou v Mexiku zavedli Angličené na přelomu století „ Prvními fot-
balisty se tu stali angličtí bánští technici a horníci, kteří měli
od r.1900 svůj klub Pachuca AC ( poprve se stal mistrem r.1905). Dal-
ší Angličané založili kluby i v Orizabe a Pueble , Prvním mistrem ze-
mě r. 1902 stala Orizaba AC, Teprve po roce 1912 vznikají 1 nová
mužstva a kluby z dalších Syropských řístěhovaloů, Tak Francouzi za-
kládají klub Amicale Francais , Španělé svoji Espanu , Němci Germaniu,
První mezistátní utkání Mexičané sehráli až v roce 1923 doma se sou-
sední Ouatemalou (výsledky 2:1,2:0 a 3:3). A v roce 1927, kdy zde
“ vládl “ klub America , byla založena 1 mexická fotbalová federace
= De La Federacion Mexicana de Futbol . Prvním jejím presidentem se

-ME
1927 1977

=
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stal Humberto Garza Ramos, sekretářem Juan B, Orraca a pokladníkem
Manuel Alonso , příslušník klubu Germania, Každý z klubů federaci za-
kládající, měl tehdy v jejím ústředí dva své zástupce, Těchto klubů
bylo celkem sedm : Mexico „ Espaňa „ Germania, América, Asturia, Ne-



caxa a Aurrera „ Mexická federace ihned vstoupila ve FIFA a už v r.
1928 se Mexico zúčastnílo fotbalového turnaje na olympijských hrách
a roku 1930 už 1 mistrovstvísvěta.
K 50,výročí vzniku Federacion Mexicana de Futbol v roce 1977 vydala
mexická pošta 23.srpna dvě příležitostné letecké známky s tímto ná-
mětem, razítko prvního dne a dvě FDC „ Na obou známkách převažuje bí-
lá barva. Na známce v hodnotě 1,60 $ je záběr z fotbalového utkání
na zaplněném travnatém stadionu , na hodnotě $ 4,30 pak fotbalový míč
a nápis 1 zkratka svazu , letopočty 1927-1977 a slovy vypsáno 50,vý-
ročí v pěkné jednoduché moderní stylistické úpravě. Tento motiv se
pak opakuje i vlevo na jedné FDC , na druhé FDC je vyobrazen pak vel-
ký znak této federace s mexickými národními motivy a názvem federace,
Na zadních stranách těchto obou FDC Je pak jednotně vyjmenováno první
presidium jubilující mexické fotbalové federace.
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Západoněmecký poštovní úřad Mannheim 12 si dne
28.3.1977 velmí hezky vzpomenul na slavného
mannheímského rodáka, fotbalistu a pak prosla-
veného světového fotbalového trenéra - známého
Sepp Herbergera - používáním elipsovitého pří-
ležítostného razítka k jeho 80. narozeninám „

 

Sepp Herberger začal hrát kopanou v dresu maloměstského SV Waldhof,
aby záhy hrál už za známý VfR Mannheim a na závěr své hráčské kari-
éry oblékal dres berlínské Tennis Borrussie . Psal se rok 1921 , kdy
18.září nastupoval 24 letý Josef Herberger poprve v representačním
dresu Německa na pravé spojce proti Finsku v Helsinkách a vsítil hned
dvě branky (konečný výsledek 3:3 ). V roce 1924 pak vedl se zlomenou
paží v Duisburku representační útok proti Italií (0:1) a 29.března
1925 znovu a to v Amsterodamu protí Holandsku (1:2),

V roce 1925 se zapisuje na Vysokou školu pro těleená cvičení v Berlí-
ně a téhož roku se z tohoto hlediska dostává k funkci vedoucího tří-
týdenního soustředění za onemocnělého prof,dr. Otto Nerze,trenéra Bo-
rrussie a národního celku. To byl rozhodující okamžik v jeho životě,
Funkcionáři bylí s jeho prací spokojení a tak byl zá ván sva-
zovým ovičitelem Řojané z pokoj ak byl séhy jmeno s..

©



Dne 13.září 1936 vedl (ještě v zastoupení) poprve tým Německa při
mezistátním utkání s Polskem ve Varšavě ( výsledek 1:1 - viz náš
Olymps ort č. 29 str.53 )a ode dne 15.11.1936 proti Italii 2:2
v Berlíně už pak definitivně, A v roce 1954 přivedl stejný trenér
še p Herberger 1 tým NSR k prvnímu titulu na mistrovství světa ve

icarsku „ Od roku 1936 až do roku 1964 byl tedy trenérem repre-
sentaňních celků , čímž se stal světovým rekordmanem mezi fotbalo-
vými trenéry ! Ale Herberger byl navíc neobyčejně zkušený a citlivý
manager, trenér i psycholog, který věnoval vždy pozornost každé se-
benepatrnějšípodrobnosti. Úymýšlel taktiku i stratégii každého boje,
aniž by podcenoval přímý stimul jednotlivých hráčů „ Dodnes se vypra-
vují o tomto fotbalovém stratégu legendy, z nichž nejznámější a nej-
fascinovanjší je ta , jak roku 1954 lišácky využil maximálního počtu
poyolených hráčů na MS a tak vyzrál nad tehdy progtulýn a světovým
madarským "mužstvem století" „ Ve skupině MS ve Švýcarsku jenkrát
do bojů postavil proti Madarsku EM zcela jiné mužstvo (výsledek
3:8) , než které pak ve finále nad ry 3:2 zvítězilo |

Oslava jeho 80, narozenín v březnu 19T: ke kterým se sjeli mnohé
velič: světové kopané byla tehdy po zásluze velkolepá „. A je jen
Škoda,že pár měsíchpoté - oslavamí velmi potěšený - ezendámi a
nepPoknatonný, velký psycholog a fotbalový stratég 1 táta všech ně-
meckých fotbalistů skonal © (šle)

Z Mannheimu přinášíme ještě navíc jeden zdejší používaný v bravě
červené otisk latního stroje k poslednímu MS v kopané 1974 „
Třebaže dnes již sběratelé í otisky a razítka k novém MS 1978,
jistě 1 tento by rádi ve své sbírce uvítali. Může se jim pochlubit
ve své sbírce nadšený fotbalový filatelista Jan Calta z Plzně , pra-
videlný účastník setkání členů naší námětové skupiny Olympsport «

4EUROPA
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Výzva !1 Kdo pomůže ?? Kdo přispěje ?? Kdo sežene ?? Výzva II
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0—0=-0=0=0=0=0=0—0=0=0=0=0=0-0=0=0=0=0=0=0=0

Pro připravovaná další čísla naší malé knihovničky Olympsportu
ke koupí či alespon zapůjčení potřebujeme především následující
filatelistické materi, :
a) propagační strojové razítko Sazka - chlapec stojící na míči
b) slovenské příl.razítko k 25.výročí ŠK Bratislava z 3.1944
©) madarské razítko z r. 1925 k mezistátním utkání s "elgií
d) anglické FDC k MS v kopané 1966 vlevo s obrazem z historického

prvního mezistátního utkání Anglie-Skotsko
e) přílež.razítko Středoevropský pohár - Praha 1964
£) madarskou známku a rasffko k 20 výročí maďarské sázkové kance-

láře - celina I



A ještě znovu turnaj UBPA mladých fotbalistů +.«
 

Po redakční uzávěrog našeho spravodaje podařilo se ném získat
doěně některé další doplnující filatelistické údaje a materiály ke
lánku Dorostenecký tumaj UEFA a proto s nimí ihned seznamujeme

naše čl a čte: « Tím budou mítt sběratelé námětu kopaná tento
fotbalovýturnaj filatelisticky poměrně snad co nejúplněji pohroma-
dě.teoreticky zpracovaný a mohou začít 8 budováním vlastního svého
exponátu „ Samorřejmě , že jen turnaj UEFA by na tento exponát sám
nestačil, ale sběratel může or to takto získané ponatky a
masbírané materiály začlenit podrobně do zpracovaného většího oxBe
nátu - sbírky na námět třeba Evropská kopaná nebo Fotbalové soutěže,
Tam už několík listů z tohoto evropského turnaje dorostenců jistě
se bude pěkně vyjímat +++

Pří Dorosteneckém turnají UEPA roku 1959 pořádaném v Bulharsku
bylo používáno vkusného jednoduchého razítka, které reprodukujeme,

stejně jako i razítko prvního dne
SPALA, £ roku 1962 z Rumunska -Bukureští

sÝ 2, ke známce Zu 2146 „ Rumunská poš= SPRIMAZI,PES% 44 203401962 vydala 1 obálku PDO SKoa
8 B dole vlevo 8 kresbou dvou fotba- S =
s listů v bojí o míč na znásorněné á =
" l zeměkoulí a v textu s názvem a 3 z
hl místem turnaje. O dalších materi- 204v-19627

úlech k oběma těmto ročníkům byla
Již v předcházejícím článku řeč «

Konečně při 25.ročn: turnaje, ktorý se konal ve Španělsku a
který vyhrála je „ byla používána další dvě razítka v Barceloně
příblížně se stejným motívem - kresbou fotbalisty (situační), Jedno
razítko je strojové a Jedno kulaté ruční „ Také obě tato razítka s
roku 1972 přinášíme obkreslená dle italakého katalogu Ginoco del
Calcio autora Giorgio Siniho „ Tím by měl býtvýčet filatelistioké-
ho materiálu k tomuto námětu vyčerpám. Nezbývá nic jíného jak popřát
Ueaoutátim úspěšný lov a co nejrychlejší sehnání všech těchto
mate: .
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Razítko z Italie £ roku 1970 z finále turnaje
UEFA amatérů také ozdobí sbírky fotbalových
filatelistů na námět Fotbalové soutěže, Mnol
až žameme , kolik je ve světě čí jsp v Evro;
různých fotbalových turnajů a soutěží , kte:
jsou alespon minimálně filatelisticky ztvárněny.
'ostupně Roden členy sekce o všech v našem

Olympsportu podrobně většinou 1 s ukázkami infor-
Báru. (edujte proto pozorně svoji fotbalovou 



JAK VYTVOŘIT EXPONÁT NA NÁMĚT ESPERANTO.

Zhuštěný výtah z obsáhlé brožůry sepsané Vladimírem Váňou z Plzně.
Vyšla jaro svláštní číslo ZPRAVODAJE sekce ESPERANTO pří Komisí námě-
tové filatelie SČP v květnu 1977. Výtah je zpracován se souhlasem auto-
ra brožůry Vladimíra Váni.

f.Le4
Seriál "Jak vytvořit exponát na námět esperanto“ jsem rozdělil do

dvou hlavních částí: Nejprve se budu zabývat problematikou tvorby téma-
tíckého exponátu becně. Mnohé z toho bylo podrobně uvedeno v seri-
úlu Dr.Fr.Švarce ty k tématickému exponátu“, uveřejněném na pokra-
čování ve PILATELII v r. 1976. Pak se pokusím zpracovat odpověď na otáz-
ku, jak zpracovat námět tématicky, nikoli motivově, což jurymani vytý-
kají i exponátům některých našich členů.

Každý tématický exponát je - a to dobře uvědonne - unikátním
tvůrčím dílem. Tvůrčím dílem proto, že nestačí známky a ostatní filate-
listický materiál jakkoliv nalepit na listy, ale že je musíme umístit

záměrně tak, aby o daném tématu řekly něco i tomu,
neslyšel a není třeba ani filatelista.Unikátním

stejné exponáty nemohou prakticky
teoretickém případě, že by dva mx

sběratelé měli naprosto stejný materiál a i stejné znalosti o tématu.
Každý z nás má totiž jiný vkus, jiný vztah k tématu i jinou dávku fan-
tazie: a tak ten, kdo nemá ve sbírce vzácný materiál, nemůže sice do-
sáhnout nejvyšších met, ale může dosáhnout slušného ocenění za neotře-
lé zpracování. Na druhé straně ovšem ani sebevzácnější materiál téma-
ticky nezpracovaný, nemůže těchto met dosáhnout rovněž, Představme si
jen takový příklad, že sběratel, který o tématu dostatečně a neustále
nepřemýšlí a zpracuje je povrchně, najednou získá hotový tématický
exponát ověnčený těmi nejvyššími poctamí na mezinárodním fóru a ted
jej má zpracovat posvém. Není pochyb o tom, že bude asi hodnocením zkla=-
mán a budě hledat vinu nikoli u sebe, ale v zaujatosti jury.

 

 

  

 

  

  

  

   

ď zřejmé, že k vybudování exponátu potřebujeme dostatek růz-
norodého filatelistického materiáluse vztahem k esperantu a samozřej-
mě i dostatek filatelistických informací i informací odborných,
Čím začít? Studiem odborné i filatelistické literatůry. Kladu zde dů-
razr na slovo e tudium.. Nestačí totiž přečíst jen několik člán=
ků a pak se pustit do exponátu. Výbornou pomůckou je publikace Ing. Ka-
ráska "Sestavování a grafická úprava sbírek poštovních známek*, kterou
by měl mít ve své knihovně každý kdo hodlá vybudovat exponát. Několi-
krát jsem si ji přečetl s tužkou v ruce a v průběhu tvorby exponátu
jsem se k ní vracel. Dále jsem si dokoupil starší ročníky FILATELIE,
kde zláště asi od r. 1971 byly uveřejňovány články o jednotlivých pro-
blémech tvorby námětových exponátů a na volné listy jsem si napsal vše
co bylo ke kaščdému jednotlivému problému napsáno. Z článků ve Filat
lii a ze svých pománek jsem si vytvořil řadu otázek a správných od
povědí na ně. Jimi jsem prověřoval vhodnost každé jednotlivé známky
či jiného materiálu pro exponát.

Jedním z největších problémů při tématickém zpracování námětu
sou odborné informace. Literatury je málo, informace jsou kusé a ne-
plné, literatura je navíc převážně nedostupná. Nezbývá proto než hle-

dat kde se dá, zde ovšem je dobrá rada drahá. Nejlepším způsobem snad
je prostudovat seznem literatury v knihovně místního klubu a z té pak
čerpat informace

Osnova sbírkya

Veškeré informace získané studiem odborn. ratury jsem si vy-

Pisoval na listy papíru podle jejich příbuznosti a nakonec jsem je

 

 

     



seřadil částečně chronologicky, částečně aystematicky. Šlo vlastně o
chronologicko-systematický soupis veškerých - i těch nejpodrobnějších -
informací, který jsem v průběhu doby neustále doplňoval. Tento "spia“
jsem si rozdělil na jednotlivé kapitoly o nichž jsem se domníval, že
by mohly být kapitolami budoucí sbírky a pak exponátu. Praxe mí ale
ukázala, že toto členění může být sice určitým vodítkem, ale že jej ne-
lze převzít beze zbytku. Některé kapitoly byly obsáhlejší jen proto,
Že jsem získal víc informací /zejména historie poslední doby - exponát
však musí obsahovat především starý a vzácný materiáli/, jiné měly výz-
nam jen z hlediska získání materiálu, který pak byl v exponátu rozmís-
stěn do různých kapitol

Takte utříděný soupis veškerých odborných informací byl pak dob-
rým základen pro osnovu budoucí sbírky. Nejprve ale bylo třeba si u-
jasnít základní myšlenku, záměr - co chci exponátem dokázat. Mám dojem,
že tohle některým exponátům /a nejen našin/ chybí. Ujasnění základní
koncepce je důležité k tomu abychom věděli jak exponát zaměřit.
Ze soupisu historických údajů pak vznikla osnova budoucí sbírky a ex-
ponátu tak, že jsem vybral nejdůležitější okruhy otázek které by měly
být v exponátu sachyceny. Samozřejmě jsem neměl ještě ke všem okruhům
dostatek materiálu. Vybrané okruhy otázek se během doby měnily - někde
se ukásale, že přece jen nejseu tak důležité, aby mohly být na 80 lis-
tech exponátu dokumentovány, pro jiné zase neexistoval dostatek vhod=
ného filatelistického materiálu. Jiné okruhy vznikly zcela nově náhod-
ným získáním materiálu apod.

Osnova exponátu musí být dostatečně široká a zahrnovat i okruhy
otázek které případně nebudou v exponátu ani dokumentovány. Zde to-
tiž nutno počíťat s tím, že některý materiál o němž víme, neseženeme
2a celý žívot a jiný - o jehož existenci jsme neměli ani potuchy -
Ssískáme zcela náhodně, Nutno ovšem upozornit na to, že nemůžeme vypus-
tit důležité kapitoly jen prote, že jsme k nim nesehnali potředný
dokumentární materiál,

Podle takto zpracované osnovy je nutno v katalozích hledat fila-
telistický materiál, vlastní praxe mně potvrdila, že by ovšem nestači-
lo shánět filatelistický materiál jen na 80 listů exponátu a pak přes-
tat. Materiál je třeba hledat stále a mít tak dostatečný výběr, i když
se pochopitelně do exponátu nevejde vše co máme. Mám-li vybírat a ex- -
ponát je výběrem toho nejlepšího, musím mít z čeho. Kvalitní tématický
exponát může vytvořit jen ten, kdo se alespoň rámcově zajímá 1-0 ostat-
ní obory filatelie - je to jako v životě: vyšoce specializovaný odbor-
ník Bmne nutně dostatečný přehled i o ostatních příbuzných oborech
svého zájmu.

Nemohu se nezmínit o materiálu, který je ještě někdy podceňován:
jde o korespondencí osobností a organizací se vztahem k tématů. Nedo-
cenění tohoto materiálu vychásí zřejmě z toho, že noví jde e líst-
ky a obálky s běžnými známkami, tudíž o materiál £ filatelistického
hlediska levný. Ale přece pojmy "vzácný“ a"drahý“ materiál nelse sto-
tožňovat i když většinou vsácný materiál je vsácným proto, že je ho
málo a tudíž není nikterak 1. « Osobně dávám tomuto materiálu před-
nost. Dokumentuje myšlenky sbírky mnohem lépe než sebedražší známky,

Líbreto:.

Není to nic jínéhe, než osnova sbírky detailně rospracováná do jed-
notlivých hesel.a aš na jednotlivé listy. Filatelistický materiál, kte-
rý jsém si mesitín rostřídil © jednotlivých okruhů a hesel a po-
případě ještě i tak jak by měl. být umístěn naliety, leckdy ovlivní
£působ dokumentace určité myšl. anebo ji sdůrasní tak, jak jeme v
osnově ani očítali. V této fási se mí v několika případech stalo,
že materiál ae dostal na list úplně jinam než jsem původně předpokládal
a musel jsem jej proto pracně hledat. při tvorbě libreta je třeba umět
improvizovat. při tvorbě libreta a formulaci textů musíme již pamato-

vat na to, aby exponát byl spracován skutečně tématicky, jak o tom ješ-
tě bude řeč

 

 

  

 



Dbáme-li toho, snadno přijdeme na to, že nelze jednotlivé části osnovy
převzít a rozpracovat do libreta. O libretu je třeha stále přemýšlet
a nelitovat času jej přepracovat tam kde senám nezdá zcela dobré. Osno-
va i libreto jsou jen pomůckou /i když pomjekou nepostradatelnou/ k to-
mu aby vznikl dobrý a zejména systematicky zpracovaný exponát.
Něco o mat,

© tom jaký materiál a jaké kvality má sbírka či exnonát obsahovat,
bylo již napsáno dost a dost na stránkách Filatelie. Nebudu zde tedy
tyto zásady opakovat, chtěl bych se jen zastavit u nekolika otázek,

V dosavadním testu se mluví jednou o sbírce, podruhé o exponátu.
Co tedy budovat? Sbírku nebo exponát? Samozřejmě exoonát, sbírkou je
i materiál v zásobníku nebo krabici nějakým způsobem utříděný. Sbírku
tedy má každý z nás na rozdřl od exponátu, což je vybraná část sbírky
uoravená určitým způsobem na albových listech. Jsou ovšem i sběratelé,
kteří nechtějí mít nalepených jen 80 listů a ostatní mít někde v zásob-
níku. Uoravují si proto na listy celou nebo víceméně celou sbírku i
když ví, že některé listy vůbec nevystaví. Já osobné se domnívám, že je
to tak sorávné a dělám to také tak. V zásobnících nebo krabicích zůstá-
vá materiál ke kterému ještě něco chybí nebo nemá dostatečnou kvalitu.

Mež jsem začal dávat na listy převážnou část své sbírky uvažoval
jsem o tom jak to zařídit, abych nemusel budoucí exnonát stále oředě-
lávat. počítal jsem ovšem s tím, že jej budu muset přepracovat v nří-
padě, že získám nový materiál ale nechtělo se mně jej předělávat v pří-
pádech ostatních. Měl jsem takovou představu, že materiál rozmístím na
listy a pokud nezískám nic zajímavého, od výstavy k výstavě nějaký ten
list obměním. Z toho ovšem vyplynula nutnost volby takové formulace
textů, aby jednotlivé listy na sebe navazovaly, ale zase ne tak aby
nebylo možno některé listy vypustit anebo naopak dodat.

K výběru materiálu ještě dvě poznámky: Máme vzácný nebo velmi
vzácný materiál, kterého v exponátu není nikdy dostatek - ale žel, ne-
má potřebnou kvalitu. Co tedy s ním? A přitom znravidla jde o materiál,
který má třeba pro sběratele zvláštní kouzlo - dlouho jej hledal a na-
konec jej získal za nemalých obětí, váží nás k němu i určité citové
vztahy a pod. Co ted s ním nemá-li potřebnou kvalitu? Je jen jediná ra-
Ma. Oprostit se od citů a materiál - byť sebevzácnější - nechat doma,
Je to ovšem těžké, přetěžké, ale každý si musí tento vnitřní boj vybo-
jovat a rozhodnout se! Hledisko kvality je - jako ostatně všechno -
relativní i jury posuzuje jinak kvalitu starého a jinak kvalitu nové-
ho materiálu u něhož je tento požadavek samozřejmostí a to takovou, že
se již ani nehodnotí - leda záporně, není-li kvalita nového materiálu
odpovídající.

Druhá poznámka se týká vyváženosti expomátu. Materiál musíme volit
nejen tak, aby celek nenůsobil dojmem náhodně vybraných listů, ale ta-
ké tak, aby jednotlivé části exponátu byly vyváženy z hlediska jejich
důležitosti. Budujeme-li exponát o historii esperanta, pak této histo-
rii musímě věnovat podstatnou část listů a tedy není možné např. na po-
lovině listů exponátu rozvádět Soonní pokusy o vytvožení nezinárodního
jazyka jen proto, že jeme k této části sehnali dostatek byť i vzácného
materiálu. Na druhé straně se nemůžeme omezit jen na historii, Je tře-
ba ukázat i ostatní stránky esperanta, zda A k čemu je užitečné, jeho
praktické využití a podobně, Teorii námětové filatelie je nejen třeba
znát, ale musíme ji umět tvořivě uplatňovat.
Ajdeme na to,

Nejprve si ovšem musíme připravit tzv. maketu, t definitivní
rozmístění materiálu na listy i definitivní texty a jejich umístění
na listech, Materiál je pochopitelně již patříčně upravený, vyčistěný,
na černém podkladovém papíru - pokud se rozhodnete pro tento způsob
úpravy. Ještě i nyní - anebo právě nyní - při rozmisťování materiálů
a textů na listy přijdeme na to, že bychom leckde potřebovali vyplnit

  

 



prostor, jinde je materiál přehuštěný atd, takže opět dochází k přemisto-
vání materiálu jinam i k tomu, že musíme některý list ještě doplnit ze
sbírky anebo si materiál musíme ještě obstarat. Způsob přípravy makety
může být různý. Já si na nříklad kreslím každý list ve zmenšené veli-
kosti jen tak od ruky na list napíru s vyznačením textů, tyto píši stro-
Jem přímo na list, Protože používám stejných vzdáleností mezi jednotli-
ným materiály i mezi materiály a texty na všech listech, nemusím pak
jíž nic rýsovat a jen pomocí dvou pravítek umistuji a lepím materiál na
listy. Texty ovšem musí být na listech nansáne nředem na určených mís-
tech a musí mít předem stanovenou délku. Ale to není při troše přemýš-
lení problém a jde provést bez jakéhokoliv rýsování nomocných čar.

Je jasné - a ve Pilatelii to bylo několikrát zdůraznéno, že mate-
riál musí začínat na všech listech ve stejné vzdálenosti od horního okra-
je. Jakákoliv odchylka je hned patrná a celek pak fúsobí velmi neurovnaně
Vyskytuje se také názor, že i spodní okraj by měl být stejný, i když zde
menší odchylky nevadí. Dále by měly být stejné, nebo přibližně stejné
mezery i mezi materiály na listě i mezi materiály a texty.Domnívám se,
že řešení je jednoduché - sám jsem ho vyzkoušel; Víceřádkové texty jsem
rozdělil do dvou částí s jedno- nebo dvouřádkovou mezerou mezi nimi
a tím jsem opticky znenšil příliš velký prostor mezi materiálem a tex-
tem. Výhoda je i v tom, že rozdělený text do několika částí působí doj-
mem stručnosti a lépe se čte. Chce to přemýšlet a tvořit, stejně jako
je třeba vytvořit každý list individuelně, pokud možno s jiným rožnís-
těním materiálu. Uniformita jednotlivých listů zde nepůsobí dobrým doj-
mem - avšak i zde existují výjimky, jako ve všem.

noho vystavovatelů zanomíná na velmí důležitou věc. Totiž po zho-
tovení exponátu si listy rozložit na stole nebo na podlaze tak jak budou
umístěny v rámech a důkladně si je prohlédnout - zda listy mají nahoře
všude stejný okraj a zda působí estetickým dojmem, zda texty a materiál
mají k sobě ořímý vztah, zda texty na sebe navazují, zda listy nejsou
někde přeplněny materiálem a jinde naopak nepůsobí dojmem nedodělanosti
atd.při této podrobné prohlídce můžeme ještě přijít na to, že je třeba
odstranit některé nedostatky, je to vlastně taková generální zkouška
před odesláním exponátu na výstavu! A kdo by si dal ujít příležitost
aby sám viděl svůj exponát jako první?

Proč jsou některé exnonáty o historii esperanta zpracovány motivově -

ZRALĚOKYPakASOON
Příčin tohoto stavu je celá řada a nečiním si národ na to, abych

vystihl všechny. Na základě mých zkušeností a poznatků se domnívám, že
hlavní důvody jsou:
-= nedostatek a nedostupnost dostatečně podrobných informací o tématu,

jak o tom již byla řeč. Obstarání odborných informací je snad ještě
větším problémem než vlastní obstarání filatelistického materiálu,

=- nedostatečný rozsah i hloubka studia odborné literatury a určitá poho-
dlnost sběratele - než by oracně a po dostatečně dlouhou dobu sháněl
informace, volí tu nejenadnější cestu která se mu nabízí a potřebné
texty namnoze "vyčte“ jen 2 materiálu který má. Svou roli zde snad
hraje i jakási netrpélivost, už-už aby byl materiál na listech, Fila-
telistické doklady sháněl třeba léta, ale exnonát nak chce vytvořit
za pár týdnů a přitom přijme první verzi xterá ho napadne. Domnívám
se, že i osnova a libreto musí “uzrát". Dokonce si myslím, že by ne-

Skodilo, kdyby si naší členové udělali jen tek sami oro sebe libreto
exponátu z materiálu který mají, libreto aby pak po nékolik měsíců
promýšleli a pak se k nému znovu vrátili. I když třeba ani pak ještě
nevytvoří exponát třeba pro nedostatek vzácného materiálu, osvojili by
si určité pracovní postupy a získali zkušenosti, které rozhodně nejsou
k zahození.

- mnozí z nás jsou více esperantisty než filatelisty, k materiálu mají
citový vztah a nedovedou jej dostatečně a kriticky oosoudit z filate-
listického hlediska. Tak, aniž si to uvědomují, neuplatňují potřebnou

  



dávku fantazie a vynalézavosti - materiál jen otrocky sleduje linii,
kterou si předem sepsali. Proto se do exponátu dostane i materiál pod-

řadnější kvality.
Libreto exponátu

Nahlédneme-li do příručního slovníku naučného, díl II /Vydala ča,
akademie věd Praha v r. 1963/zjistíme v něm, že libreto je ".. slovesný
podklad opery, oratoria, operety, baletu, filmu a pod“ Libretem témetic-
kého exponátu jsou veškeré texty na listech, Mají být stručné, výstižné,
musí mít přímý vztah k materiálu a vázat i na sebe na jednotlivých lis-
tech anebo v jednotlivých částech exnonátuProstě — musí být populárně-
-„naučným pojednáním o tématu bez zbytečných odchylek, Již z toho je vi-
dět, že tedy nelze detailně v článku popsat libreto kteréhokoliv expo-
nátu nehledě k tomu, že by ani nebylo účelné popisovat jej. Ani opiso-
vat nelze nejen proto, že by to jury poznala ale proto, že libreto nut-
ně vychází z materiálu který máme. A tak lze z dobrých libret čerpat
poučení jak to udělat, lze z nich čerpat i některé odborné informace
které se nám jeví nedostupné a to je vše,

Na stránkách Filatelie bylo mnohokrát zdůrazněno - tématický exno-
nát musí být zpracován tématicky! To je přece samozřejmé, řekne si sbě-
ratel a považuje pisatele článku za naivku. Samozřejmé to sice je, ale
mnohé exponáty tomu nenasvědčují, Každého z nás by jistěruhodilo do očí
kdybychom prohlíželi specializovaný exponát známek anebo celin a vysta-
vovatel by najednou začal popisovat životopis a význam osobnosti na vy-
stavené známce nebo celině, Hned by nás napadlo, že začal aplikovat zá-
sady tvorby tématického exponátu ve zcela jiném filatelistickém oboru.
Ale naovak pokud tématický exponát hovoří o zoubkování známky, o chybo-
tiscích, datech vydání atd. jen málokoho napadne, že vystavovatel místo
rozvíjení tématu uhnul úplně jinam. Těm kteří budují nebo be vybu-
dovat tématický exponát mohu dát jednu radu, která se mi osvědčila,
Až budete mít hotové definitivní texty pro jednotlivé listy, zkuste si
je vcelku přečíst, mély by nám říct něco o tématu a téma rozvíjet i bez
materiálu. Přitom se hned dají poznat nedostatky - kde texty nenavazují,
kde rozvíjení tématu vázne, kde se texty opakují apod. Klíč k úspěchu
neleží v názvech /anebo jen v názvech/jednotlivých kapitol, ale v takto
zoracovaných textech na listech a dále v tom, že se texty co nejtěsněji
váží k filatelistickému materiálu. Výbornou pomůckou pro mne byla i ra-
da - rovněž ve Filatelii opakovaná, že dobrý exponát má být jako dobrá
kniha.Uvédomte si jak vypadá dobrá povídka nebo román, Spisovatel nás
v něm krátce uvede do děje, ten pak v různých rovinách rozvíjí. Děj se
zauzluje, všelijak prolíná, nak vrcholí - této části spisovatel věnuje
nejvíc místa - až nakonec nastane uvolnění, rozuzlení a konec. Dobrý
spisovatel stále popisuje déj - tak to musíme dělat i my v exponátech!

Klíč k úspěchu leží ovšem i v promyšleném řazení materiálu na listy
a do jednotlivých kapitol.Je-li materiál zařazen nevhodně, třeba podle
zásad pro motivové exponáty, nemůže ani dobré libreto nic napravit, Se-
řazení materiálu podle určité systematiky a motívu je tím nejlehčím
a také nejnevhodnějším způsobem umístění materiálu na listy.

Jak se tedy dopracovat k tomu, aby naše exponáty byly skutečně té-
matické? Daleko hlubším studiem námětové filatelie, studiem její teorie,
studiem odborné a filatelistické literatury než dosud, promýšlením pře-
čteného a tvořivým - nikoliv otrockým - uplatňováním zásad budování
exponátů. Prověřme každý list /než nám zásady přejdou do krve/ snad
trochu naivními otázkami: "Rozvíjí tento list téma? Váže se text k ma-
teriálu?" Pak po vytvoření několika listů sami přijdeme na to v čem
máme slabiny, Pokusme si vytvořit čas od času pár Listů exponátu včetně
textů jen tak na papír, sami nro sebe, t*eba i z nového materiálu!
Navštěvujme výstavy, studujme vysoce hodnocené exponáty i na jiná téma-
ta, snažme se přijít na kloub tomu, proč a v čem je exponát tak dobrý!

Ale k vytvoření dobrých exnonátů je také třeba, aby sběratelé sa-
mi osali o svých problémech anebo aby žádali rady tam, kde sami nevédí



jak na to, ohli bychom ike kolektivně udělat pro sběratele ještě da-
leko víc, nezapadnou-li náměty, které jsem v tomto materiálu nadhodil.
Závěrem nřidám ještě jeden námět: co kdybychom do programu příštího —
setkání člení naší námětové skuniny začlenili také konkretní a praktic-
ké ukázky tvorby exponátu? Chtělo by to ovšem jedno: aby si jeden či

více sběratelů ořinravili libreto i nákresy rozmísténí materiálu na
listech a vzali vše - včetně materiálu - sebou. Mohli bychom pak provést

jakési oponentní řízení, z něhož by si řada členů jistě odnesla cenné

poznatky.   
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Pro sběratele námětu - KODANÁ:
D0090000000000000724000000000000C0000

Profesor Niels Bohr - známzy Lánsko Zu 421-422 a
úobanudkeccacsky Grorsko Zu 58-59

útec známého dánsrého fyzika Níelse Dohra, Christian Bohr
založil sportovní klub "A 3 “ = Akademisk Boldklub /akade-
mický nfčový klub/. Členy tohoto klubu byli i jeho oba sy-
nové Xielo a Haralde

Sportu se více věnoval Harald, který obdržel na Hrách
Tv.ol,mpiády 1908 v Londýně stříbrnou medaili jako clen
dánského mužstva kopané za 2.místo v olympijském turnaji

Niels byl také vynikajícím hráčem kopané a podílel se
na cbvále obou sportovníci bratří. Společně obdrželi roku

1908 cenu dánského sportovního časopisu Sports Heras. Zd.Mikula
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ch 3 stranáci. zpravodaje / 61 - S přinášíme razítkovou

tránkách 62 a 63 pak převážnou část produkce sportovních
na“ich západních sousedů z NSR. O kopentář k razftkům Vás prosíme,
omnívémo, že není potřeba jej uveřejnovat« Fokud byste k něktoré-
ku znali bližří podrobností, tedy nám je napiřte a rádi je uveřej-
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" PRÍLEŽITOSTN

( V OLYMP-SPORTU 3/35/1977 - str. log a 111 - byli čtenáři informo-
váni o příležitostné dopisnici a příležitostném ručním razítku k 52.
Mezinárodní motocyklové šestidenní soutěže, Přestože náš zpravodaj ne-
ní zpravodajem specielně pro sběratele celin, chtěl bych zde popsat
některé zajímavosti na těchto dopisnicích, i na ručním razítku.

Vzájemným porovnámím dopisnic, získaných přímo na poště v Považské
Rystrici, jsem zjistil markantní rozdíly v jejich rozměrech a sice je-
den rozměr 144,5 x 99 m /označím ho jako "A“/ a druhý rozměr 145 x 97
mm /označím ho jako "B"/. Zcela úmyslné se vyhýbám pojmenování "Typ A"
a "Typ B“. Obě dopisnice, respektive oba velikostní druhy dopisnic se
n spe mimo rozměrů liší několika výraznými markantními znaky, na pří-

ad:

- Vzdálenost svislého nápisu ČESKOSLOVENSKÁ POŠTA od levého okraje do-
pisnice je u "A" 72 mm - měřeno od levého okraje k bodům mezi jednot-
livými písmenky. U "B" je, to 75 mm,

- Vzdálenost nápisu PRÍLEŽITOSTNÝ POŠTOVÝ LÍSTOK od levého okraje do -
pisnice je u "A"3,5mm, u "B“ 6,5mm. Od horního okraje je tento nápis
u "A“ 7 mm, přičemž nápis je ve vodorovné rovině s nápisem ČESKOSLO-
VENSKO na vytištěné známce v pravém horním rohu dopisnice. U “B“ se
nápis mírně svažuje zleva doprava tak, že písmeno *P“ je 4 mm od hor-
ního okraje, kdežto poslední "0" v nápisu Československo, je od hor-
ního okraje 5 mm.

+ Vytištěná známka hodnoty 30 h je u "A" 12,5 mm od horního okraje, u
"B" pouze 10 mm,

= Zvlášť markantní rozdíl jsem zjistil u označení mény. U "A" je horní
smyčka hodnotového písmene "h“ uzavřená, u "B" je otevřená /nedo-
tištěná/.

- Číslice "šest“ v symbolu Šestidenní v levé obrazové části dopisnice
je u "A" vzdálena 5 mm od levého okraje - měřeno na prodloužení stře-
du zeměkoule uvnitř šestky - u "B“ je to 9 mm.

« Text v emblému Šestidenní je u "A" 13 mm od levého okraje, u "p" je
to 17 mm.

- Číslice "52" v textu 52. Medzinárodná šesťdňová motocyklová súčaž
vw levém dolním rohu obrazové části dopisnice je u "A"12 mm od levé-
ho okraje, u "B“' je to 17 mm, Spodní okraj třetího řádku nápisu
Šesťdňová motocyklová sútaž je u "A" 7 mm od spodního okraje dopis-
nice, u "B" je to 8,5 mm od okraje.

- Silná adresní čára v pravé části dopisnice, 49 mm dlouhá u "A" i "B",
končí u “A“ 15 mm od pravého okraje dopisnice, kdežto u "B“je to nou-
ze 11 mn,

Za zmínku stojí i mezvykle velké rozměry natištěné známky. Do roz-

měrů známky totiž musíme počítat celé kopcovité pozadí za motocyklistou
U "A“ jsou tedy rozměry natištěné poštovní známky 64X50 mm - měřeno od

levého okraje terénu před nápisem Československá nošta, u "B" je to roz-

měr 60x60 mm. Rozdíl v šířce známky je způsoben uzavřenou a otevřenou

smyčkou u hodnoty "hů, jak je popsáno výš. Rozměr známky, zcela zjev-

ný a snadno změřitelný však odporuje výroku autora dovpisnice - Vladi-

míra Kováříka - který v rozhovoru otištěném ve FILATELII 19/1977 na
straně 594 o známce na dopisnici m.j. říká: "...Zajímavé to bude tím,

že podtísk přesahuje známku a jde až ke středu dopisnice, ke kolmé

lince, a pak pokračuje doleva k obrazové části - podtiok má evokovat

terén..."Jak je z citátu zřejmé, autor pokládá za součást známky pou-

ze návis ČESKOSLOVENSKO, motocyklového závodníka a hodnotu 30 Mekor

covité pozadí za jezdcem, táhnoucí se zprava od hodnoty Soesva =

až ke svislému nápisu ČESKOSLOVENSKÁ POŠTA již asi autor „nánky

počítá, což je zajímavý a asi ojedinělý jev.

 
TÝ POŠTOVÝ LÍSTOK " k 52. Šestidenní.
  

 

 



Dále bych chtěl poopravit informaci P.Novotného z Prehy ze str,
lo8 zpravodaje OLYMP-SPORT, podle níž se jedná o chybu v razítku k 52.
šestidenní /ono L S.D.T./Razítko je správné, je na něm správně vyrytá
anglická zkratka Šestidenní I.S.D.T. /International Six Day Trophy/,
ale u některých méně kvalitních otisků z prostorových důvodů splývá s
patkou písmene "I“, takže se zběžně jeví jako "L“. V tomto směru mylně
informuje čtenáře i časopis FILATELIE, když v čísle 21/1977 na straně
667 v rubrice Sběratelům razítek v textu k razítku č. 79 uvádí: "Po -
važská Bystrica - 52. medzinárodná šesťdňová motocyklová súřaš LS.D.T.
5.=10.9.1977". O správnosti se může každý přesvědšit, podívá-li se na
razítko alespoň trochu silnější lupou. Je pravděvodobné, že čtenář na-
šeho zpravodaje P.Novotný vycházel z této mylné informace ve FILATELII.

V informaci o příležitostné dopisnici je na straně 111 OLYMP-SPOR-
TU poznámka, že zjišténé odchylky nasvědčují nejméně dvěma nákladům,
Podle mého názoru se nejedná o dva náklady, ale že rozdíly v rozměrech
vznikly pravděpodobně nepřesným rozřezáním tiskového listu na jednotli-
vé dopisnice, čímž došlo k výše popsaným a proměřeným posunům a tím
k vytvoření dopisnic "A" a "B“, Zůstává ještě ale objasnit příčinu ne-
dotisku písmene "h“ u hodnoty na vytištěné známce na dopisnici.

Bohuslav Halíř

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI SSSR HISTORIE
V minulém roce vyhlásil sovětský časopis SPORT V SSSR anketu o nejlepší
sovětské sportovce v dosavadní Šedesátileté historii SSSR. Ankety se zú-
častnila řada redaktorů z tisku, televize i rozhlasu SSSR, její výsled-
ky byly zveřejněny v čísle časovisu věnovaném šedesátému výročí VŘSR.
Zde jsou nejlepší sportovci v dosavadní historii SSSR:

Michail BOTVINIK - mezinárodní šachový velmistr, orvní mistr světaŤsssk,
šestinásobný vítěz světových šachových olympiád.

Jurij VLASOV - čtyřnásobný mistr světa ve vzpírání, olymnijský vítěz z
Říma 1960 a "stříbrný" z Tokia 1964, avětový rekordman v letech 1960-67.

Bratři ZNAMENŠTÍ /Georgij 1903-1946/ a Serafim 1906-1942/. Georgij rekord-
man SSSR v bězích na 1500 a 3000 m, několikanásobný vítěz Běhu l Humanité
Serafim několikanásobný mistr SSSR na 5 a 10 km, držitel rekordů na 2000,
1500, 3000, 5000 a 10000 m v letech 1933-1940.

Vjačeslav IVANOV - skifař, několikanásobný mistr světa a Evropy, majitel
zlatých ol.medailí z Melbourne, Říma a Tokia.

Maria ISAKOVOVÁ - první sovětská rychlobruslařka, která vybojovala titul
mistryně světa v roce 1948, titul úspěšně držela tři roky.

Nikolaj KOROLEV /1917-1974/ - mnohonásobný mistr SSSR v boxu.

Vladimír KUC /1927-1975/ - mistr Evropy v běhu na 5.000 m z r. 1954,
olympijský vítěz z Melbourne na 5 a 10 km.v roce 1956 vyhlášen nejlepším
atletem roku na světě.

Alexander MEDVEĎ - zápasník-volnostylař, mnohonásobný mistr světa a Evro-
py, držitel "zlaté“ z Tokia, Mexika a Mnichova.

Irina RODINOVOVÁ - krasobruslařka, několikanásobná mistryně světa a Evro-
py, držitelka "zlaté" z Mnichova a Montrealu.

Lev JAŠIN - držitel "zlaté" z LOH 1956, nejlepší fotbalista Evropy 1963,
častý člen vybraných týmů Evropy.

Bohuslav Halíř
Oprava: /podle Rudého práva

Prosím čtenáře, aby si druhou větu z této ze dne 19.10.1977/

strany donlnili:“..z prostorových důvodů splývá tečka s patkou...“
Děkuji. R.H.

 

 



XI. ROČNÍK JIZERSKÉ PADESÁTKY — MEMORIÁLU EXPEDICE PERU

V současné době je již poněkud neaktuální informovat čtenáře OLYMP-
-SPORTU o průběhu xI.ročníku Jizerské padesátky - Memoriál expedice Pe-
ru, který se jel již 29.ledna t.r. v Bedřichově a ani k tomu náš zpra-
vodaj neslouží. Chtěl bych dnes čtenáře blíže seznámit s významem dru-
hé části v názvu soutěže a to MEMORIÁL EXPEDICE PERU a tak je seznámit
8 tragickou událostí, která se stala před osmi léty. Jaká to byla tedy
ta EXPEDICE PERU a proč její memoriál?

V roce 1970 - přesně 23.4.1970 - odletěla skupina československých
horolezců, nazvaná EXPEDICE PERU 1970, do vzdálené hornaté země Peru.
Výprava sl ještě před odjezdem vytkla za cíl zdolání hory Huandoy její
jižní stěnou. Jako druhý postupný úkol méla expedice zdolání nejvyšší
hory Peru Huascarán, vysokou 6.768 m. Mimo těchto horolezeckých cílů
měla expedice i cíle kulturně-anolečenské, měla v hlavním méstě Peru
Limě uspořádat výstavu fotografií Viléma Heckela o krásách Českoslo -
venska, dále se měla výprava seznámit s peruánskou architektůrou, umě-
ním a folklórem, s přírodou a s životem Indiánů a po návratu do vlasti
měla o tom všem vydat knihu. Na jejím vydání se měla podílet trojice
autorů Černík, Heckel a Koroušek.

Po splnění menších dílčích úkolů se čs. expedice přivravovala na
zdolání peruánských velikáni. K tomu účelu si vybudovala základní a
předsunutý tábor. V pondělí 18.5.1970 v 11,35 místního času při cestě
ze základního tábora do předsunutého tábora pod Huandoyem /Milan Černý,
Jaroslav Krecbach a Ivan Bortel/ uklouzl Ivan Bortel na mokrém kameni,
upadl, orojel dva malé schody potůčku a pak spadl no kolmé zdi vodopá-
du do hloubky 30 m přímo na hlavu. Byl okamžitě mrtev. Tak se zabil
v tehdejší době nejlevší československý horolezec a vedoucí Expedice
Peru 1970. i

Po jeho smrti bylo upušténo od dobytí Huandoye, protože bez zku-
šeného Rortela to bylo nemožné, "ylo kolektivné rozhodnuto o výstupu
na šestitisícovku Pisco a celou expedici uzavřít výstupem na 6.768 m
vysoký jižní vrchol Huascaránu. Protože na Huascarán bylo třeba zvolit
jiné, výhodnější výchozí postavení, bylo obědnáno nákladní auto, kte-
ré mělo přestěhovat celý tábor do blízkosti osady Musho, odkud byl již-
ní vrchol nejvyšší hory Peru nejpřístupnější. Ale - bohužel - výprava
již nestačila odejet.

31.5.1970 v poledních hodinách postihlo Peru zemětřesení, nejni-
čivější zemětřesení na celé zánadní polokouli a jak bylo později vyho-
dnoceno - nejničivější přírodní katastrofa všech dob. Zahynulo při něm
na 75.000 lidí, na 50.000 obyvatel Peru bylo zraněno, zničeno bylo té-
měř 200.000 budov.

Při tomto obrovském zemětřesení se odlomila 70-90 m tlustá vrcho-
lová pokrývka Huascaránu v šířce asi 2 km, zřítila se po 800 m vysoké
západní skalní stěně, slétla po ledovci a zaplavila údolí Rio Shacsa.
Druhá - rozsahem menší lavina - se zřítila do severní atény Huascará-
nu, pronikla ledovcem, sjela po příkrých horských srázech a po sužo-
vém kuželi dopadla do prostoru mezi jezery Llanganuco. Přehradila ce-
16, asi l km široké údolí několik desítek metrů vysokou a několik set
metrů širokou vrstvou kamení, ledu a bahna, Pod touto nepředstavitelně
obrovskou masou zeminy a sutě zůstal pohřben i celý československý tá-
bor Expedice Peru 1970 a v něm zahynůlo všech 14 českoslogenských ho-
rolezců. Pro československý horolezecký sport to byla skutečně krutá
rána, protože tak zahynula celá vynikající přední garnitura čs. horo-
lezců. Tak se českoslovenští sportovci zapsali do smutně proslulé kro-
niky světového horolezectví protože až do té doby se ještě nikdy nestalo
aby při expedici zahynula kompletně celá výorava, nevrátil se z ní ani
jediný účastník, vedle vynikajících a zkušených sportovců zde našel
smrt i známý fotograf a fotoreportér Vilém Heckel,

Pro úplnost zbývá ještě uvést jména všech hrdinů - účastníků

EXPEDICE PERU 1970

 



Ing. Ivan BORTEL - 27 let, odborný asistent

Dr. Arnošt ČERN 44 let, publicista
Wilan ČERNÝ 26 let, stavební technik
Vilém Heckel - 52 let, fotograf
Jiří JBCH - 38 let, vedoucí provozu
Valerián KOROUŠEK - 41 let, sochař
Jaroslav KRECRACH - 24 let, výškový nontér

Ing. Miroslav Matras - 37 let, stavební inženýr
Ladislav MEJSNAR - 34 let, řidič
Milan NÁHLOV! = 26 let, kontrolor ,
Bohumil NEJEDLO - 38 let, vedoucí učňovského střediska
Ing. Zdeněk NOV. CSc - 32 let, vysokoškolský odborný asistent
Ing. Jiří RASL - 34 let, pracovník zahraničního obchodu
MUDr. Svatopluk ULVR - 32 let, lékař
Václav URBAN = 35 let, technik

Hrdinský čin všech účastníků EXPEDICE PERU 1970 nebyl českosloven-
skou sportovní veřejností zapomenut, nezapadl do archívních análů.
Každoročně jej bude připomínat mužný a namáhavý masový závod tisíců
Sportoveů, mužů i žen, závod JIZERSKÁ PADESÁTKA — MEMORTÁL EXPEDICE
PERU 1970.

Při zoracování článku bylo použito materiálů z denního tisku a z
knihy od Jana Suchla "CESTA KONČÍ POD HUASCARÁNEM" 8 fotografiemi z po-
žůstalosti Viléma Heckela a Tvana Rortela. Vydalo Nakladatelství Olym-
pia, vydání první, Praha 1972, stran 105, cena vázaného výtisku 24,+Kč8
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Politicky angažovaná sportovní filatelie
říáf: Bohuslav Halíř

ZA MASOVOST - ZA REKORDY |

Osvobození naší vlasti slavnou a hrdinnou Sovětskou armádou od fa-
šistických okupantů před třiatřiceti lety znamenalo nejen svobodný ži -
vot pro všechen československý lid, ale otevřelo i cestu k novému a vše-
lidovému rozmachu tělesné výchovy a aportu. Hned po osvobození, v květ-
nu 1945, začala oživovat činnost télovýchovných jednot, sportovních klu-
bů a organizací, ale celé tělovýchovné hnutí bylo roztříšténé, nejednot-
né, odpovídající struktůře bývalé buržoazní republiky. Celá řada jejich
pokrokových členů a funkcionářů si však uvědomovala, že síla sportovní-
ho hnutí je nouze v jednotné organizaci, že jedině v ní je spolehlivá
základna pro masové rozvíjení tělovýchovy v nových podmínkách oavoboze-
néa Ale vytvoření takové jednotné socialistické tělovýchovné
organizace umožnil až Vítězný únor 1948. Ten s definitivní platností
rozhodl o tom, že se vlády ve státé ujal pracující lid pod vedením Ko -
munistické strany Československa. Již několik týdnů po únorové porážce
reakce bylo vyhlášeno sjednocení československé tělovýchovy, nová tělo-
výchovná organizace se stala součástí obrozené Národní fronty Čechů a
Slováků.Tehdy vytýčené heslo ZA MASOVOST - ZA REKORDY! vyjadřovalo hlav-
ní ideové a společenské úkoly této nové tělovýchovné organizace. Tělový-
chově a sportu se dostalo plné materielní i duchovní podpory od nejvyš-
ších stranických a státních orgánů, rodící se nové socialistické Česko-
slovensko věnovalo veškerou možnou péči svým novodobým vyslancům -
- socialistickým sportovcům.

O velkém rozdílu v péči o rozvoj tělesné výchovy a sportu v kapita-
listickém Československu a v novém státě nastupujícím cestu k socíalis-
mu máme mnoho konkretních příkladů. Mimo jiné můžeme srovnávat podporu
Československého olymnijského výboru státními orgány před IT.světovou
válkou a nyní. Můžeme si přečíst slova, která v roce 1930 napsal tehdej-
ŠÍ předseda Čsov prof. Josef Gruss na adresu vládních míst. Plně to-
tiž charakterizují pomoc télesné výchové a sportu v kapitalistickém stá-
tě při zajišťování účasti čs. sportovců na olymnijských hrách:"..Vyře-
šení těchto úkolů naráží u nás na nepřekonatelné potíže a nepochopitel-
né neporozumění. Nechci přímo tvrdit, že se nestalo nic, stalo se však
velmi málo. Ruka finančních ministrů nebyla k télovýchově nikdy štědrá,
industrie a banky jsou víc než skoupé a přes všechny očividné důkazy se
u nás nepochopilo, že télovýchova je tou nejlepší mezinárodní propagací
a nejlepší brannou výchovou..."“ Nemůžeme se tedy divit, že v roce 1932
odjíždělo na zimní olympijské hry do Lake Placid a na letní OH do Loa
Angeles jen několik československých reprezentantů. Na zimní olympijské
hry odmítly státní orgány poskytnout jakoukoliv vodporu a tak tam odje-
lo pouze 6 lyžařů, kteří si náklady částečně hradili sami a částečně z
prostředků veřejných sbírek. Na X.LOH uvolnila tehdejší Národní banka
až teprve po několika urgencích finanční prostředky pouze pro čtyři
účastníky. Nakonec však ČavO vyslal sedm sportovců, když cestovní výlo-
hy byly zhruba kryty z poloviny výnosem veřejných sbírek a z poloviny
ze sbírky mezi zaměstnanci podniků, v nichž olympionici pracovali, Ho-
vořil o tom i osmnáctinásobný mistr republiky ve vrhu koulí a hodu dis-
kem, mnohonásobný rekordman v obou diaciplínách, "bronzový" ve vrhu
koulí na LOH v Los Angeles František DOUDA na besedě olympioniků v re-
dakci Rudého práva dne 21.9.1976. Řekl tehdy doslova:"...Když o tom ně-

komu vyprávím, zní to, jako bych apadl z Měsíce. Na vyslání olympioniků

 

 



do Loa Angeles nebyly prostředky, byla hluboká hospodářská krize. Abych
mohl odejet, byla uspořádaná ěžní sbírka. Nesla název Výbor pro vys-
lání Doudy na OH. Podobné neznámí lidé složili i na další účastníky..
«." K těmto slovům *od pramene“ není třeba další komentář.

Anebo další příklad: Sokolští pymnasté a gymnastky, kteří s IX.
olympijských her v Amsterodamu přivezli 1 zlatou, 3 atříhrné a 1 bronzo-
vou medailí, se nemohlí "pro nedostatek prostředků“ X.LOH v Los Angeles
vůbec zúčastnit, museli zůstat doma i když měli reálnou naději na zisk
dalších olympijských medailí. Tak pečovala o reprezentaci Československé
republiky na sportovním poli vládnoucí buržoazní třída v ČSR.

Prudký rozvoj socialistického sportu po roce 1945 hmatatelně doka-
zují i výsledky, dosažené čs. sportovci na olympijských hrách. I když
bereme v úvahu, že získání medaile v kterémkoliv druhu sportu je dnes
v důsledku stále stoupajícího počtu soutěžících a zároveň i při stále
stoupající úrovní sportovních výkonů stále obtížnější, získali sportov-
ci naší socialistické tělovýchovy během sedmi olympijských her po II.svě-
tové válce téměř dvojnásobný počet medailí než sportovci vyslaní česko-
slovenskou buržoazní společností na sedm předválečných OH. Do II.světo-
vé války získali naši sportovci 7 zlatých, 17 stříbrných a 13 bronzo-
vých medailí, tedy celkem 37. Oproti tomu po IT.evětové válce přivezli
naši enortovci ze stejného počtu OH /1948-1972/ již 73 medailí a to
31 zlatých, 23 stříbrných a l9 bronzových.Ještě impozantnější výsledky
nám dá srovnání úspěchů na zimních olympijských hrách. Na ZOH jsme až
do roku 1972 /včetně/ získali celkem 11 medailí, z toho 2 zlaté, 4 stří-
brné a 5 bronzových, z tohoto počtu byla pouze jedna bronzová medaile
získaná našimí sportovci na 204 před druhou svétovou válkou.To jsou
pro srovnání uvedeny vynikající výsledky jen v olympijských sportech,
ale naši reprezentanti dosahují krásných úspěchů i ve sportech nezařa-
zených do programu olympijských her,. jako na příklad ve stolním tenise,
v krasojízdě, v kolové, parašutismu, v motoristickém sportu - zde může-
me jmenovat naše vynikající výsledky v Šestidenní = atd.

Socialistické výrodní poměry vytvářejí u nás stále větší možnosti
nejen pro špičkové sportovce naoř. zřizováním středisek vrcholověho
sportu, ale zejména pro zapojování nejširších lidových vrstev /a to
zvláště mládeže/ do aktivní účasti na nejrůznějších druzích tělovýchov-
né a sportovní činnosti. Proto také již závěry XIV. sjezdu KSČ uložily
nejen orgánům ČSTV, ale i Svazarmu a dalším svolečenským organizacím,
národním výborům, Školám a ostatním výchovným institucím, péči o zajiš-
tění nejmasovějšího rozvoje tělesné výchovy a sportu v naší vlasti zce-
la v duchu starého, ale stále aktuelního hesla ZA MASOVOST - ZA REKORDY,
které je základním znakem sjednocenétělovýchovy.

Československá sjednocená tělovýchova dosáhla za uplynulá deseti-
letí obrovských úspěchů, z nichž na nejpřednějším místě se umístily
velkolepé če. spartakiády, avšek klade si stále vyšší a náročnější cíle
jak v masovosti sportovního hnutí, tek ve stále úspěšnější renrezentaci
socialistického Československa. Mocným impulzem jsou v tomto směru i
závěry XV. sjezdu KSČ, které otevřely dveře ke kvalitativně ještě vyš-
ší etapě rozvoje československé tělesné výchovy a sportu.
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Každý rok jsou -v různých zemích a k růz:
razítka s olympijskou teratikou. Doposavad jsme je zařazovali běžně mezi
ostatní razítka, pokud to nebyla razítka pořádající země olympiády a nebo
přímo se týkající příštích zimních či letních OH. Rozhodli jome se, že
tato razítka napříště budeme uveřejňovat zvléžť. Dnes tecy přináčíme prv
ní část razítek, která se nám nahromadila ra redakčním stcle«

 

  příležitostem vydávána

 

 

COMITÉKÉTABUSSEMENT RENAULT

"EBI
BO*ANNiVERSAME

(UB OLYMPIOUE de BILANČOVRT  
Ve francouzském Bilancourtu byla používána dvě razítka /ruční a vla-

Ječkové/ k 60.letému jubileu Olympia klubu Ruční př/ležítostné razítko
k jubilejnímu XV. mezinárodnímu olympijskému dni bylo používáno p-úře
1058 Berlin 58 v XDR.

ORYMIARN MEDA „v

E KKK] Í
AOHVA 6h-77. Ě

  
K olympijském: dni v Athenách 6.4.1977 / 6.4. bylo zahájení I+0H

1896/ vydala řecká pošta přítisí na barevné fotodopisnici a používáno
bylo příležitostné razítko. K 17.zasedání Olympijské akademie v Clympií
11.7.1077 bylo používáno dal*í příložitostné razítko - obr. ruky držící
pochodeň nad clympekruhy. Pošt.úř. 1000 Berlin 12 používal dne 8.5.77
známé příležitostné oválné razítko "kládež trenuje na olympiádu“.

  

  

   

    

 

1910OLYMPIOUE DE PAHTIN 1977

18 VAINOVEUR

anne číásné >euGOUPEOeFRAHCExe FOTBAUL
VAN VLAAKDĚŘEN 608 ANMIVERSAIRE

 

 

 

Holandský pošt.úř. v Bree používul v r.1975 strojové razítko s vyo-
vrazením olympexruhů. K francouzskému razítku najdete komentář v rubrice
o kopáné, jen doplníme, klub Olyrpigue de Fantin byl držitelem poháru v
prvém ročníku. kacarské razítko je k XIIlozímní olympiádě pionýrů.
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Velice zajímavé razítko jsme dostali z ikaďarska«
Je k výstavě v pionýrském domě Alfreda H Á J Ó S E ve
Vácu. A.Héjós byl dvojnásobný olym.ijský vítěz z r.
1806 v plavání na 100 a 1200 m volný způsob. Že toto
razítko velice zpestří část sbírky věnovanou I+0H ne-
musfme ani připomínat,

Vpravo vyobrazené italské příležitostné razítko
bylo používéno k filatelistické výstavě TEMATICA 77 V
Mogliano. Je na něm vyobrazen zakladatel novodobých
OH baron Pierre de Coubertin a letopočty narození a
úmrtí. Další pěkně provedený přírůstek do sbfrky vě-
nované P.de Coubertinovi.

Črho as
j nonách

svar zal
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Schonach im Schwarzwald

2.— 7. Márz 1978
„Jugend trainiert fůr Olympia"“
4. Bundestinale im Nordischen
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HRY STŘEDOZEMNÍHO MOŘE a kopaná

Podle vzoru olymptjských her pořádá ee na jednotlivých konti-
nentech či oblastech na naší zeměkouli často v pravidelných inter-
valech už poměrně velké množství různých velkých podobných slavnost=
ních sportovních her těchto kontinentů a oblastí „ Tak na příklad
sportovci zemí jižní BYrOpy Severní Afriky a jihozápadní Asie ,
které jsou rozloženy podé. břehů Středozemního moře + scházejí se
jravidelně ve velkém programu jednou za čtyří roky na tak svraných
ách Středozemního moře „ Jednou z Bedredímavějších částí bojů na

těchto Středozemních hrách bývá zvláště fotbalový turnaj her „ Zu-
častní se ho obvykle kérí amatérské či olympijské nebo juniorské
Tepresentační celky států této oblasti,

První Hry Středozemního moře byly uskutečněny v roce 1951 v
Alexandrii „ Vítězem fotbalového turnaje se tehdy stalo Řecko «
II.Středozemí hry se konaly r.1955 v Barceloně a v kopané tu byl
nejúspěšnějším státem Peypt « III.hry proběhly v roce 1959 v Bejru=
tu apoprve ve fotbalovém turnaji zde zvítězili Italové . Ti svůj
fotbalový úspěch na hrách opakovali i v roce 1963 „kdy se. Hry kona-
ly na jejich půdě v Neapoli „

Páté Hry Středozemního moře uspořádané v. Tunisu v roce 1967
měly ve fotbalovém turnaji velmi krásný příklad čestného sportovní-
ho boje. Bylo dohodnuto, že vítěz turnaje bude určen losem mezi yí-
tězi obou hracích skupin soutěže. Los přinesl primát opět Italům“,
ale po jejich projevené žádosti ,„ byly nakonec zlaté medaile uděle-

také jejich finálovým soupeřům - fotbalistům Francie.. Na zákla-
dě těchto zkušeností byl proto už na dalších VI.hrách v roce 1971
v Izmíru los ve finále nahrazen serií pokutových kopů. Fotbalo
vítězem her se tehdy stala Jugoslavie, Zatím poslední - v pořa«
Sedmé Středomořské se konaly v Alžíru - přesně 23.8.až 6.9.1975.

Tento velký svátek nejlepších sportovců z oblasti Středozemního
moře nemohl pochopitelně ujít pozorností poštovních správ zemí této
oblasti a tak jsou sportovní hry Středozemního moře nejednou ztvár-
něny i ve filatelii, Hned při zahajovacích I.Hrách Středozemního
moře vyšla v Egyptě „který byl pořadatelem těchto prvních her , tří-
členná serie příležitostných poštovních známek v hodnotách 10,22 a
30 m , jejíž katalogová čísla jsou Yv 282-284 „ Mich, 350-352 «
Serie byla vydána 5.10.1951 . K ní vyšel navíc 1 pamětní aršík , na
němž jsou uvedeny všechny tyto tři hodnoty 10+22+30m „ Známky vyšly
ve 300.000 nákladu, aršík pak v nákladu 50.000 kusů.

Také ke III,Hrám 1959 vyšla v pořadatelské zemí Libanonu serie
poštovních známek. Obsahovala také známky(hodnoty 15,30 a 40p) a
l rašík tento však dle madarských autorů Yaradi-Laszlo uvádí jen
katalog Říchel + světový katalog Yvert tento aršík nezná |

Kopaná je poprve na poštovních známkách Her Středozemního moře
zobrazena až při V.hrách , které se konaly roku 1967 v Tunisu „Jednu
fotbalovou zn. tu 8.září vydala pořádající země Tunis ( Yv 626 ,
Mich 685 , Scott 485 ) a jednu známku s fotbalo námětem téhož dne
1 Libye - čís.katalogu Yv. 309, Mich. 241 a Scott 323 «



K VI, Hrám Středozemního moře vydalo 6.10.1971 pořádající Tu-
recko zajímavou serii 2 poštovních známek a l aršíku , z nichž jed-
na známka je také i fotbalová, Je to hned známka první (Yv 2010
Mich.2238 j hodnoty 100 K , na níž je znázorněn fotbalový brankář
při robinsonádě s míčem i příslušná mapa uvedené oblasti . Náklad
této stejně jako druhé známky (200 K) se stylizovaným běžcem na sta-
dionu byl 400.000 kusů. Náklad aršíku s atletem při vrhu koulí a
příslušné mapky v hodnotě 250 K byl o polovinu menší,

K fotbalovému turnaji her v tureckém Izmíru bylo
pak používáno k uvedené známce i razítko s fotba-
lovým motivem ( dle G.Siniho ).

Vedle Turecka k těmto šestým hrám 25.,listopadul971
vydalo ještě dvě známky 1 Maroko , při čemž opět
na první - v hodnotě 0,40 (katalog.čís. Yv 625 a
ich 691 ) - je v její levé části zobrazený tele-
vizní fotbalový míč «

K této marocké serii bylo používáno i příležitost-
né razítko prvního dne se stejným symbolem her jako na pravé straně
uvedených známek, Obě známky i razítko vám představujeme na letecké
obálce z autorovy sbírky «
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Jirina dizková“. v

Velke Hedďriot,
Hornomesteská, 20     
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K posledním Středomořským hrám v Alžíru bylo vy-
dáno už hned několik serií známek různých zemí,
Především pořádající Alžírsko přišlo zprvu dne
25.ledna 1975 se svými dvěma symbolickými známka-
mí k nadcházející propagaci her , aby pak v den
jejich zahájení 23.8.1975 vydalo další serii zná-
mek , na níž je i kopaná (stylizovaný hráč) na
hodnotě 0,70 Dh. V týž den vydalo ke hrám dvě
známky i Tunisko 8 všeobecným symbolickým znázor-
něním.

 



Emblén her uvádí na svých třech známkách téhož dne i Libye
( zúčastnila se také fotbalového turnaje - prohrála na příklad
s Francií 0:2 ) a pak Maroko na své známce vydané 4.září«

Příští Středomořské hry se mají konat v roce 1979 v socialis-
tické Jugoslavii ve Splitu « Jen celkový náklad na vybudování všech
sportovních objektů převyšuje tu sumu 700 milionů dinárů „ Na pro-
gramu her budou soutěže ve 24 sportovních odvětvích , samozřejmě
též už tradičně i v kopané „ Hry budou pejvětší mezinárodní akcí ,
která se kdy v Jugoslavii konala - vždyt se jich zúčastní 4500
sportovců z 15 zemí středozemí oblasti - a vlastně se stanou pro
všechny zúčastněné velkou kontrolou a přípravou pro nadcházející
olympijské hry 1980 v Moskvě !

Vítězslav Šlechta

 

Laskavostí italského filatelisty pobuigi Buzziho z Milána
obdržel vedoucí fotbalové hlídky našeho zpravodaje některé infor-
mace o oblíbeném fotbalovém turnaji mladých (juniorů) ,který nese
jméno bývalého slavného italského fotbalového internacionála U,
Galigariho »

Turnaj je vyhražen pro mladé hráče předních evropských fotba-
lových klubů a pořádá se ve městě Casale Monferrato „které se nalé-
zá v oblasti Piemonte v severní Italii, a je věnován památce slav=
ného obránce italského národního mužstva „který hrál 59x represen-
tačně. Umberto Caligaris se narodil r.190l právě ve městě Casale
Monferrato, takže jeho památka zde velmi silně neustále žije, Tento
skvělý obránce, považovaný ve své době za nejlepšího snad v celé“
Evropě, hrál za své mužstvo i u nás v Praze . Zemřel pak roku 1940,
Mezinárodní juniorský turnaj U.Caligariho je dle zpráv z Italie tam
mnohem populárnější než nám známé podobné turnaje Viareggio a San-
remo. Proto jsme se rozhodli i naším čtenářům tento turnaj předsta-

vití , tím spíše že je ve filatelii připomínán
používanými příležitostnými rezítky « Dnes přiná-
Šíme razítko ze IV.ročníku turnaje ze dne 26.5.
1960 pořádaného místním klubem AS Casale FBC.
Tohoto čtvrtého ročníku mezinárodního juniorské-
ho fotablového turnaje se vedle italských celků
AS Casale FBC, AC Fiorentina, PC Juventus a AC
Napoli, zúčastnila i mladá mužstva Olympigue Nice
z Francie,jugoslávský Hajduk,španělská Barcelona
CDF a madarský Ferencváros «
Současně přinášíme další razítko z V,ročníku tur-

naje ze dne 1.6.1961, na němž je znovu zvýrazněno jméno U.Caligaris
( může být proto sběratelům toto razítko užitečné
i do sbírky na listy o slavných fotbalových hrá-
čích „mezistátních utkáních a pod.) a kteréhožto
ročníku se vedle italských mužstev AC Fiorentina,
AC Milan „FC Juventůs a AS Casale FBC zúčastnila
tato další čtyři zahraniční mužstva juniorská :
Arsenal London FC, CDNA Sofia , OFC Beograd a špa-
nělský Real iladrid „. Navíc podotýkáme že k obě-
ma těmto ročníkům byla v pořádajícím městě vydána
pamětní dopisnice bez známky „ První vydal pořáda-

„ jící fotbalový klub (1960), druhou pak r.1961 mís-
tni filatelistické sdružení . Na obou je vedle příslušného textu vy-
obrazena i podobizna slavného rodáka a vynikajícího italského fotba-
lového hráče a representanta.

Č  



Závod míru 1978

 

Třicet ročníků největšího amatérského cyklistického závodu světa - Závo-
du míru - již patří do minulosti, V současné době jsou v plném proudu pří-
pravy ná první ročník ke čtvrté desítky - BERLÍN - PRAHA - VARŠAVA - 1978.
O stavu příprav jsou zájemci ze sportovní veřejnosti i z řad filatelistů
informování z denního tisku, proto se o nich nezmiňuji. Chtěl bych čtená-
ře OLYMP-SPORTU seznámit s velmi zajímavou pasáží knihy Viléma Nového
ŽIVOT A REVOLUCE /vydalo nakladatelství Orbis v r. 1974, cena 30.-Kč8/ «
Autor autobiografické knihy se stal v roce 1946 šéfredaktorem Rudého prá-
va, v kapitole XIII /strana 232-233/poutavě líčí, jak Rudé právo po osvo-
bození v r. 1945 navazovalo živé kontakty s ústředními orgány bratrských
komunistických a dělnických stran. Mimo jiné též nopisuje kontakty a sty-
ky s bratrskou polskou Tribunou Ludu a zde se právě zmiňuje o prapočát-
cích dněšního Závodu Míru:

“ +Z této mezinárodní spolupráce vzešly mnohé podnětné akce, z nichž
alespoň jedna stojí za to, aby byla zaznamenána - už proto, že její vznik
a původ upadl v zapomenutí. Šlo o založení proslulého cyklistického Závo-
du míru, který se v naší době stal jednou z největších sportovních atrak-
cí celého světa. Jak k tomu došlo?

Někdy začátkem roku 1947 přijel k nám na návštěvu tehdejší šéfredak-
tor varšavské Tribuny Ludu soudruh Burgin. Měl živý zájem o Českosloven-
sko, jehož osvobození se v květnu roku 1945 aktivně zúčastnil jako důstoj-
ník polské tankové brigády, která tehdy osvobodila Mělník. Burgin byl za-
nícený sportovec. Když jsme večer spolu seděli v Lippertově vinárně u
sklenky vína, přišel 8 nápadem uspořádat pod záštitou obou našich listů
každoročně cyklistický závod Praha-Varšava, nebo střídavě v obráceném
směru Varšava-Praha. Mne tento nápad naráz zaujal a v zápětí jsme se roz-
povídali o podrobnostech, že to bude závod míru a družby mezi našimi bra-
trskými národy a státy, že v den startu vyjde ve Varšavě zvláštní vydání
Rudého práva v polském jazyce e současně v Praze Tribuna Ludu v jazyce
českém, že k závodu míru přizveme také cyklisty dalších Lidově-demokra-
tických zemí, ba i zemí západních atd.atd. Slovo dalo slovo a z nápadu se
stal projekt velké mezinárodní akce. Takto vznikla myšlenka na dnes už

slavný Závod míru! Nakonec jsme si s Burginem plácli a zapili to další
sklenkou.

Dne l.května 1947, krátce po skončení májové manifestace, byl od-
startován první ročník, závod na trati Praha-Varšava. Slavnostní start
se konal na prostranství před pražským Obecním domem, Předtím v Praze
vyšla česky Tribuna Ludu a ve stejnou dobu ve Varšavě polsky Rudé právo.
Závod jsme zahalovali s tehdejším pražským primátorem Dr. Václavem Vac-
kem. Když jsme přestřihl pásku, což znamenalo start závodníků, netušili
jsme, že z,této akce, domluvené mezi polským a českým redaktorem jako
Společný podnik dvou bratrských listů, vyroste během několika let spor-
tovní událost světového významu, jaký ná dnes,

A tak jsem se stal kmotrem a spoluzakladatelem Závodu míru. Hle, co

2 kamarádské besedy u skleničky vína může vzejít! Dnes znají Závod míru.
miliony lidí v našich zemích a na celém světě. Ale je už jen málo těch,

kdo vědí, jak vlastně. došlo k jeho zrodu a kdo stál u jeho kolébky.

Ostatně to ani není důležité. Důležité je, že Závod míru každoročně pl-

ní své velké poslání ve službách míru a dorozumění mezi národy. .

Vilém Nový, známý komunistický funkcionář, novinářa publicista
ještě z předmnichovské republiky, za okupaceve velké Británii redigoval

časonis vladé Československo, později přejmenovaný na NOVÉ ČESKOSLO-

VEWSKO. Úzce spolupracoval s Vlado Clenentisem a Václavem Noskem. Po

válce jeko tajemník KV-KSČ v Ostravě, od r. 1946 šéfredaktor R.P+ A

 

 

Bohuslav Halíř
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O L £ Z P = 5 P O R T. je neprodejný, noperiošický zpravodaj
námětové sekce Olympijská a sportovní filatelie v ČSSR, pracující při £
SČF v Praze a je určen pro vnitřní potřebu členů této sekce. Vedoucím sek
ce a zpravodaje je Jaroslav J u s t ý n , Sov«armády 63, 399 01 ZILEVUVO,
který zodpovídá za jeho obsah. Za odbornou stránku a za půvocnost článků
zodpovídají jejich autoři. Text negrochází jazyxovou úpravou« Toto číslo
2/37/78 vyšlo v květnu 1978, rá 36 stran textů a vyobrazoní.

Na tomto čísle zpravodaje spolupracovali: Belialfř, Ing
Lacko z USA, Zdelikula, Ing. trásek, A.Šlavivius z SU5R,
J.Justýn, VoVáňa a M.Winternheiner z
0009000000000000000000000000000000009

    
 

         

  

 


