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Svaz československých filatelistů — klub 02-1
České Budějovice

z pověření Ústředního výboru SČSFpořádá

ve dnech 24. krětna - I. června 1980

 

(

OLYMPSPORT 1980
ČESKÉ BUDĚJOVICE Ú

——— —— — ——

poštovních známek

 

 

Výstava bude umístěna v Domě kultury ROJ na nám. 1. máje

Slarnostcí zahájení 21 krétna 1980 v 10 hodin

Ukončení 1. června 1980 če 12 hodin.

Během výstůvyse uskuteční sotkůní námětové

 

kce Olympsport

u velké vým*nné schůzky

Na výstavě bude zřízena poštovní přepůžka,

která bude používat zvláštní příležitostné razítko.

Otevřeno: ponděli — pátek 10 — 18 hudin

sobota — neděle 9 — I7 hodin
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Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní filate-

líe při Konisí námětové filatelie SČS F

Ročník XIII. 21/41/1980

Vážení a mílí čtenáři ! © HEBEMU p

Čtyřá roky jsou pro někoho (A 5
doba dlouhá, pro jiného krátká, TG18M | s
Pro sportovce znamenají předev-
ším období olympijského cyklu,
na jehož závěru je vyvronolení:
start v olympijských soutěžích
a bojovné úsilí o nedaile nej-
cennější „ s pěti olymvijskými
kruhy,

Rox 1980 je pro současnou
generaci vrcholových sportovců
celého světa právě tír mezníkem
« pro některé nadějí poslední,
pro jíné naopak vstupní premié-
rou na nejváženější sportovní
soutěže nového věku, Celý spor-
tovní svět žije ve znamení oly=
mpijských her a není tedy divu,
že tomuto úsilí je podřízen 1
mezinárodní sportovní kalendář,

Také poštovní správy téměř
všecz států světa připomínají
vydávánír známek, celín, razí-
tek a jiného filat.materiálu ty-
to událostí, O nnohých jsme Vás
na stránkách našeho zpravodaje
již informovali, o dalším se do-
čtete v dnešním čísle 1 v dalo
šfck, které připravujene, Které
rateriály do svých sbírek a ex-
ponétů zařačíte ponecháme Vaší
úvaze.

Věříme spolu s Vámi, že s unohými z těchto vydání se setkáme již ve
Vaších exponétech na Celostétní výstavě poštovních známek v Českých Budě-

jovicích Oo Lyu Ps PORT 1980
00C0G20000CG20000000000000000000000000000

Výstava se koné ve dnech 24,5, « 1.6.1980 a organizační výbor spolu s ve-
čením naří sekce Vés ra ni Co nejsrdečněji zve.
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D R O B N É organizační zprávy z vedení sekce a zpravodaje :
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Noví členové

186. A b r t Ivan, Komenského 944, 413 01 Roudnice nad Labem KKF
- sbírá OH a úspěchy čs,sportovců, má exponát "Olym-

píiské hry“, který již s úspěchem vystavoval
187. Da me k Bedřich, 760 61 Lipová - lázně 471

= sbírá OH pořadatelských zemí a Evropy, Závod míru
PBW. Má exponát OH 1980, který chce vystavít na obl.
výstavě Jeseník 1980

166. Ky s e 1 a Ladislav, Švermova 464, 537 Ol Chrudim II
« sbírá tenis, stolní tenis, badminton a ostatní pál-

kové Sportve Exponát dosud nemá, buduje jej.
189. Ka v a n. Emil, Na dolínách 5/la, 147 00 Praha 4 „ Podolí

- sbírá osobností světového sportovního hnutí, exponát
nezá - přijat na jeden rok na zkoužku!

Zrušené členství

21. Fe ine r Norbert - nezaplacení členských příspěvků za rok 1979
M x Spo:

Ervín = neplnění členských povinností /2 x uporfnán:/

 

95.,Steiner
121. Za ch Zdeněk - dtto / 2 x upomfnán!/
127. Lu ko š Í k Vojtech = dtto /3x upomínán!/
13l. Protivánek Petr „ dtto/3 x upomfnán!/
139. S v a to ň Karel - dtto /2x upomínán!/
143. Ma je r. Josef - dtto /3x upomínán!/
166. Pa ve lk a Rostislav - po vzájemné dohodě s jednatelem sekce“
171. V f ch a Jaroslav - býv.člen sekce č.117, přijat v r.1978 na jeden

rok na zkoužku, opět neplní čl.povinnosti
Je nám opravdu líto, že se musíme s těmito členy rozloučit, ale nem)-

žeme do nekonečna opakovat a uponínat o to mínímum, Co od každého člena vy-
žadujeme, Dnes pří změněné pracovní čobě, zvýšeném nároku na čas a 1 nako-
nec poštovném jsme opravdu rádi, když Vám můžeme zajistit napsání a vytíš-
tění našeho zpravodaje, Stejně tak jednatel sekce nerá již dostatek trpěli-
vostí, aby některým "lajdákům“ stále opakoval a připomínal to, co je jejich
povinností a k čemu se dobrovolně podepsáním přihlášky do naší sekce zavá-
zali.

-+ do tohoto čísla zpravodaje bude vložen vplatní lístek k vypořáčání přís-
pěvků sekci na zpravodaj, Příspěvek na letošní rok činí Kčs 20,- a žádá-
me Vás, abyste jej pokud možno co nejdříve vyrovnali. Své jméno na vpl.
Ifstek pířte č Et e-ln č !! Děkujeme Vám! ,

« jednatel sekce upozorňujey že má k dispozicí ještě omezený počet někte-
rých čísel zj rayodajee reedice 1 knihovniček, Koru z Vás některé toto čí-
s ao chybí, obratte se na: zza,Slovášek, Dukla-iiakenova 2257

eo Pardubice
« někteří z Vás se ptají v dopisech kdy doxončíme vydání reedice starších

čísel našeho zpravodaje. Odpovídáme: je to v plánu, počítáme s tím, ale
nyní před výstavou OLYMPSPORT 1980 nemáme volnou kapacitu tiskárny!

Na své 106.schůzí KNF SŮF, která se konala 27.12.1979
a byla zároveň schůzí likvidační a poslední, se ujal své
funkce předsedy KNF SČSF, do xteré byl jmenován, XUDr.Vlad.
Víklícký CSc. Naším členám je dobře znám jak ze strá
nek našeho zpravodaje, svazového časocisu Filatelie, tak 1

  

+ jako pravidelný účastník setkáních naří sekce, na kterých
=, vědy plodně a zasvěceně nejen přednáší, ale i diskutuje.

V Přejeme mu v jeho nové funzcí mnoho zdraví, svěžesti, elánu
- a a těšíme se s ním na další spolupráci,

Současně děkujeme Ing.Josefu S A v o v 1, dosavažnímu
předsedovi KNF SČF za jeho obětavost, iniciativu, péči a

©



pochopení, které měl nejen pro naší sekcí, ale i pro celou nánětovou fila-
telii SŮF. Těšíme se s ním na další spoluprácí jak v KNF SČSF, tak 1 v je-
ho nové funkcí, kterou byl pověřen, vedení sekce
©00000000000000C00000000000000000000000000000000000000 00000000

5. setkání členů sekce OLYUuZPSPORT
©000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000

Se konalo dne 24.11.1979 od 10,00 hod v Českém Brodě, Bylo vzorně pří-
pravene členem vedení sekce Ing.Jar.Petráskem ve spolupráci s vedení KF
V Českém Brodě.

Jednání, které probíhalo v klubovně Lidového domu se zúčastnilo celkem
27 členů sekce a 4 hosté, Jako zástupce KNF SČF byl přítomen KUDr.Vladimír
Víklický, tajokomise jurymanů SČSF a nový předseda KKF SČSF.

Poprve jsme mezi sebou přivítali i tři členy ze Slovenska a tc ss.Ing.
Habrovskéhc z Bratislavy, Krajmera z Trenčína a Sopka ze Sabino Jejích
účast je svědectvít o zájmu našich slovenských přátel na dobré činnosti se-

Chtěl bych dále připomenout ještě účast s.Vaďury na jednání, Ve svých
79.letech příjel s eníku na Šumpersku, aby obohatil průběh našeho setká-
ní - přívezl dokonci svůj výstavní exponát, Jim a vřem ostatním patří dík

Po úvodním slovu s.Ing.Petráska a přivítání předsedou KF s.Hánou zahá-
Atisetat jednání ved.sekce s.Justýn. Na programu jednání byly tyto hlav-
ní body:

Hodnocení čínnosti sekce za rok 1979
Plán práce sekce na rok 1980
Informace o celostátní výst.p.zn,OLYMPSPORT 1980 v Č.Budějovicích
Informace o kolovéní uvnítř ce
Přednáška a beseda s.Viklíckým o používání filat.
vě exponátu a hodnocení exponátů na výstavách

 

   

 

  

   

 

     

Diskuze
)/ Výměna materiálů a prohlídka donesených exponátů

Kjednatlív 0mjednání:
V z přednesl jednatelsekce Ing.Slovéček, Sekce má k 24.11.1979 již

135 členů, z toho 13% mužů a 2 ženy, z toho je 80 z Čech, 31 z Koravy a
24 členů ze Slovenska, V celkovém počtu je 1 8 mládežníků,
znaky zahraničních spolupracovníků a dopisovatelů z Evropy, Asie
a 2 Ameriky.
V Kobys vydány ž čísla zpravodaje sekce a 2 čísla Knihovničky

uspo: 1 jsme setkání členů sekce v Českém Brodě
členové sekce aktivně pracují v org.výboru výstavy Olympsport 1980
byly organizovány 2 oykly kolování sekce
provádí se zpřesňování členské evidence
jrávu přednesi opět Ing.Slováček.
jomoc pří organizaci a účast na Celostátní výst.Olympsport 1980

vydat 2-3 čísla zpravodaje 1.2 čísla Knihovníčky sekce
dokončit reedici starších čísel zprevodajů sekce
uspořádat 6.setkání členů sekce v době konání výstavy OLYMPSPORT 1980
uspořádat 7.setkání členů sekce na podzím 1980 na Slovensku v Trenčí-
ně podle ní a doporučení našich slovenských členů

« pokračovat v kolování čublet
« pomáhat členům sekce v budování exponátů a tvorbě sbírek

y Jév Písdnesl ved.sekce a místopř.org.výboru výstavy s.Jušstýn a zímo
uvedl:

= výstavní katalog je připraven v rozsahu cca 40 stran s množstvím od-
borných článků našeho tematu

- ukázal vzor výstavní medaile
ze sekce je přihlášeno 37 exponátů dospělých a 6 KMF

= bude vydáno a používáno příležitostné razítko a přislíbena je 1 spar=
takiádní celina

= org.výbor pracuje dobře a jsou všechny předpoklady k tomu, aby výsta-
va byla důstojn: řínosem filatelistů k celostátní spartakiádě a k
Fosólení olympijsk: *lenky míru na celém světě v olympijském roce
980, jakož 1 důstojným připomenutím 35 výročí osvobození ČSSR,
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4 n přednesl správce tohoto interního kolování sekce s,Ing.Petrásek.
lenové sekce zapojení do tohoto kolování si za rok vyměnili materiály

v průměru za cca 150,-Kčs.
5/ Přednáška a beseda s.kUDr.V,Viklického k používání fílatelistického ma-

teriálu neznámkového při přípravě a tvorbě exponátu, jakož i o hodnoce-
ní exponátů na výstavách, byla všemi účastníky přijata s velkým ožla-
sem. Možnosti pouštní různých materiálů byly názorně vysvětleny a před+
vedeny na předložených materiálech přínesených přítomnými členy sekce.
S.Viklický odpověděl na dotazy, poukázal na běžné nedostatky exponátů z
našich výstav, at v použítí fil.materiálů nebo textů. Ukázal, jak se ná
správně používat celín, celistvostí a FDC, Vysvětlil pojmy dokumentace
a ilustrace při tvorbě exponátu. Byla to prostě beseda, kde si 1 odbor-
ně zdatní filatelisté a vystavovatelé našlí nějaké to zrnko pro sebe,

6/ Diskuze se prakticky přenesla už do besedy s dr,Viklickým, Vystřídala
se řada členů, projednala řada námětů, Měly společný cíl - úspěšná účast
členů a vystavovatelů sekce na naší výstavě OLMPSPORT 1980.
S.Justýn hovořil o nabídce slovenských ólenů sekce uspořádat setkání v
Trenčíně tak, jak bylo předběžně konsultováno se s.J.Krajmerem. Program
setkání a možnost ubytování je prakticky vyřešena, O tomto setkání budou
všichni včas informování a na 6,setkání členů sekce pří výstavě OLYMP-
SPORT 1980 bude tento návrh projednán,

/ Závěr setkání tvořila jako vědy vzájemná výměna přinesených materiálů a
diskuze nad přinesenými exponáty. Každý si odnesí z tohoto kéní něco   domů - pěrde materiál pro exponát, někdo dobrou radu čí náj "jak na
to“, Z Českého Hposu si navíc odnesl každý účastník 1 hezký suvenýr"
připravený KF v Vedoucí„Brodě a perájeJvta reprodukci nf
sekce pak poděkoval zástupcům KF v Českém Brodě za milé přijetí a pros.
tředí, které přispělo ke zdárnému průběhu tohoto setkání a ukončil t
jeho oficielní část. Poslední účastnící se rozcházeli kolem 14 hod a

slíbili 81: y s Hle danou v Českých Budějovicích !
©00cCC00000000000000000000000000000000000000000000 záznamenal Ing.Slováček
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Opět se dnes poxusíme informovat Vás o
porleínách novínkách okolo chystané výstavy
LYMPSPORT 1980 tak, jak byly v poslední do-

bě projednávány a zajišťovány organizačním
výborem výstavy.

« příhlášení vystavovatelé obdrželi v polovině ledna 1980 tiskopisy defi-
nitivních přihlášek, které dvojmo vyplní a do 25.2.80 odešlou na adresu
ved.výstavního odboru s.Jana Irala

= katalog výstavy je v rukopisech hotov, schválen publikační komisí SŮSF
1 příslušným tískovým odborem KNV a předán do tiskárny. Bude sestávat ze
dvou částí : s vlastního katalogu 0 rozsahu ran odborných článků
a vyobrazení a s přílohy se seznamem exponátů, vystavovatelů a insertní
části.

« autory článků jsou : Ing.Vl.Feldmann, Jiří Nekvasil, Fránt.Flfdr, Víta
Šlechta a Jar.Justýn

« prozradíme, že pro exponáty je k dísposící celkem 320 výstavních ploch,
snadno sí spočítáte rozsah - bude to víc jak 60 exponátů, No a to už je
hezký počet a na Co se v našem oboru podívat,

- novým gestorem výstavy byl na návrh PŮV SČŮSF jmenován taj.výstavní komi-
se SČF a taj.SŮF s.Dr.František Švarc

« členství v čestném předsednictvu výstavy převzal s.Jaromír Tozárek šef.
redaktor Československého sportu a předseda VFS ÚV ČSTV. Současně věno.
val broušenou vázu jako Hlavní cenu výstavy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro všechny členy naší sekce !1
OXOXOXOX0X0X0X0X0XOX0X0X0X0X0X0

Je j1ž definitivně a pevně rozhodnuto © datu konání

6 setkání členů sekce OLYMPSPORT
OXOXOXOXOXOXOXOXO0XOXOXOXOXO0XO0XO0X0XOX0XOXOXOX0OKOXOXOXOXOXOXOX

Uskuteční se v sobotu dne 3l. k v ě t na 1980 od 13.00 hodín v

Domě kultury ROH, tedy v místě konání výstavy.

= setkání volíme úmyslně v předposlední den konání výstavy, protože večer
pořádá KV ČSTV "Setkání před spartakiádou", kterého bychom se zúčastníli

= na Setkání před spartakiádou budou někteří z jihočeských olympioniků s
účast některých dřívějších a starších jednáme

« v neděli dne l.června je dopoledne od 10,00 hod slavnostní rozdílení me.
dailí a výstavních odměn, Předpokládáne, že všichní vystavovatelé s naší
sekce se zúčastní 6.setkání a zdrží se do neděle k převzetí výstavních
medailí a odměn. Současně mají možnost po uzavření výstavy ve 12.00 hod.
převzít a odvézt sí svůj exponát

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(CBLOSTÁTNÍ OBOROVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
OLYMPSPORT 1980
ČESKÉ BUDĚJOVICE

   

   

Zvýstav:
00000000000000

= ve dnech 16.-24.6.1979 se konala výstava TURNOV 1979, které se s +expo.
nátem "Olympijské hry“ zúčastníl náš člen č.8 Josef Blaha a velmí
pěkné ocenění - malou postříbřenou medailí

- výstavy 1979 se svým exponátem "Úspěchy evropských sportovců na 0E
v Mexiku a Mnichově“ náš člen č.170 Ing.Zd,Beran. Jury jej ocenila. bron
zovou medailí.

S oběma exponáty se shledáme na naší výstavě OLYMPSPORT 1980 a věříme, že
po předělání, které oba přislíbili, bude ještě vyšší jejích ocenění,

©  
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Pokračujeme dnes v informací o materiálech ke XIII.20H, které jsme
do uzávěrky tohoto čísla dostali a o kterých víme,

V prvé řadě jsou to propagační slo-
 

 

janová razítka, která jsou v poušívání od
+11.1979 v některých městečkách okolí o HOME OF THE

dě 1ště BoB.son to: Lake Plactd, Ko WINTER E
o; ro: er Ja: Plattsbur, |

GlensFalls, Sarnac Lako, TUppor Lak8- OLYMPICS   
Willmington, Všechna městečka jsou v stá-
tě New York a některá najdete na mapkách, které jsme uveřejnili minule. Je
možné, še jich bude o několik více - to ale zjistíme až později, Neopome-
nene Vás o nich informovat,
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Náš spolupracovník J.M.Lacko se svým synem
se zúčastnílí ředol ympijského turnaje v hokeji,
kde hrálo 1 mužstvo ČSSR B, Specielní razítka
aní jíné materiály k tomuto turnaji nebyly vydá-
ny ani používány, Přesto nám jej budou dokumento-
vat dva doklady, které jsme odtud dostali, Prvým
je obálka s kašetem SPI a prop.razítkem z Lake
Placid. Druhým je pohlednice s tímtéž razítkem
/razítka jsou ze dnů konání turnaje/ a pozdra-
vem pro čtenáře Olympsportu od n spolupracovníka J.M,Lacka, navíc pak
8 po pisY mužstva SR B. Připomeňme si ještě, že naše mužstvo tvořili tí-
to hráči: brankáři laps. Kolfsek a 4 pětky - I.Černý, Štěrbák, Bezák, Ru-
snák, Jaško - Kajkl, 1š, Holý, Sýkora, Slavík - Loj Stankovič, Rich-
ter, Vajčner, Lála - Figala, Lyčka, Novák, Ihnačák, rný,

Na další straně přinášíme vyobrazení 9 ks příležitostných razítek,kte-
rá budou při ZOH používána na sportovištích. Dole pod praze uvádíme dní,
po které bude razítko možno získat, Razítko č.5 a 5 bude používáno jen v
jednom dní - pří zahájení a ukončení 20H.

©
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RRA
9 jen 24.2.1980 - ukončení

nesli reprodukcí obálky NSR s razítkem k sympozíu a byla špat=
ná. Dnes setr ještě jednou alespoň přílež. razítko, v

je mnohoS mene vydán:
+ která vydání si do svých sbírek

O tom,
Z0H nemusíme prát. Je na Wi

 MATEFACE MT STAHONjod
3

=

/ od 13. - 23.2.1980

Pp
Ve

4/ od 13. = 24.2.1980

[7"oooenry

PAR
6/ od 15. - 24.2.1980

ZK
8/ od 13. - 25.2.1980

Samozřejmě, že v některé dní se
na uvedeném sportovíští nebudou konat
žádné soutěže. Data na razítku sí poro-
vnáte proto s u ným programem ZÓH z
minulého čísla na str.75. Štejně tak sí
porovnáte umfsnění sportovišť s mapkou
na str.73. a

V minulém čísle jsne
na str.79 vpravo nahoře při-
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známek letošní  

zařadíte, Pokud budeme mocí, seznámíme Vás se všemí nám dostupnými infor-
macemi, Prozatím víme, že 23.1.80
sjezdaře, Lichtenstein vi 6.12.

ve Kanada 35 © známku s vyobrazením
tří kusovou serií věnovanou 20H s vyo.

brazením známých zimních středisek, lyžařských vleků na ně a lyžařů v hod-
notách 40, 70 a 150 Rapp. 15.1.1980 vydala pošta NDR 4 kusovou serií a ar-
žík v hodnotách 10, 20, 25410 a 35 Pf, arší ak za 1,=Dl, Ved-
le ansísce razítko prvého dne, 0 3 ks serií ČSSR, která vyšla
29.1.80 jste jistě informování. V emísním plánu pošty SSSR je
zahrnuto i vydání ke XIII.ZOH, které vy šlo. začátkem února 1980
a tvoří jej serie ks známek a aršík v obvyklých nominálech,
O všech těchto 1 jíných vydáních přineseme infornace podrobněji
později.

 ©



  M Hry ve znamení člověka
AET0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Kaposledy jste se s touto rubríkou v našem zpravodaji setkali právě
před rokem v č.1/38/79. Ten náš "dluh" Vám chcene splatit v příštím čísle
kSkry které vydáme před naší výstavou OLYMPSPORT 1980 a věnujeme ds'
převážně materiálům k OH 1980 v Moskvě, Průběžně Vás s ními seznamuje náš

svazový časopis Filatelie /víz opět č,1/80 v článku od Ing.Petráska/.
Domníváre se proto, že uvítáte spíše naší informaci o přenosu olympij-
ského ohně ze starořecké Olympie do Moskvy tak, jak to před každými

P ZOH a OH činíme - je to přece jakési neoficielní zahájení olympijské-
ho svátku a bez něho si již nedovedeme zahájení kterýchkoli Her před-
stavit = budou tak zahájeny 1 Hry

v Moskvě 1960.
Tax jako se stalo již tradicí,

bude 1 tentokrát olympijský oheň
zapálen slunečníri páprsky pomo-
cí vydutého skla. Stane se tak
v poledně dne 19.6.1980 v 0-
lympii. Řecký OV má již s
tímto ceremoniálem své zku-
šeností a proběhne podle
osvědčeného scenáře. |

Zapálenou pochodeň
pak převezmou běžcí šta-
fety a dopraví jej přes
Atheny, Patrog, Korint,
Thivaí a Soluň na řecko-
bultarské hranice - celkem
to bude l 136 km.

Zan6. řevezmou na
branicích pochodeň bulhar-
ští běžcí a uběhnou s ní
celkem 865 km napříč své
země, Větší zastávky budou
v Sofii, Plovdivu, Sipce a
Plevenu. Na hranice 8 ru=
munskem ji donesou 1.7.80,
kde ji převezmou rumunští
sportovci.

Cesta olympijské po-
chodně přes Rumunsko bude
měřít 57 km se zastávkamí
v Bukurešti, Ploestí, Foc-
sani a Jasí. Na hranicí se
SSSR doběhne štafeta 5.7.,
kde ji převezmou zástupci
Oorgkomitetu.

Po uběhnutí 371 km po
území Moldavské SSR dorazí
Ati do jejího hlavního

šíněva. Odtud přes
rnovcy a Vinicu do

hlavního města Ukrajinské
Trbaní ta Sektaoa.

a tomu ještě p -i Turecko
dáhe 693 km územím RSFSR Ň
nežli dorazí do Moskvy. Z
Kijeva povede cesta pochodně

    

    
  

   
  Bělon,

  



přes Poltavu, Charkov, Volgograd, Kursk, Orel a Tulu do Moskvy, Příbude
tam den před zahájením Her, tedy navečer 18.7.1980, Nezamíří však hned na
Stadion V,I.Lenina do Lužník, ale nejdříve zapálí "druhý“ oheň na Lenins-
kých horách, Bude plát nanejvyšším místě Moskvy po celou dobu Her, zatím
co "pravý" OLyzpijský oheň vaplane až 19.července 1980 na Stadionu V.I.L.
v Lužnikách slavnostním zahájení Her XXII.olympiády 1980 v Moskvě.,

Současně bude ve zvláště konstruovaných lampách převezen auty oheň na
Úoskaveké nádraší. Z Leningradského nádraží bude vlakem převezen oheň do
féningradu a Talinu, z Běloruského nádraží pak do Mínsku a z Kijevského do
Kjjeva, Je jisté, že pošt.úřad Moskva B-156 /Leningradské nádr./, Moskva
AeAošloruské a Moskva G-38 Zidevský bude tuto událost dokumentovat
4 přílež.razítky. Stejně tak je to pravděpodobné i v Leningradu, Talinu,
Minsku ijevě. Všechny tří vlakové trasy jsou na našem 'rtku vyznačeny,

Tri Olympijské pochodně bude tedy měřit celkem 4 759 km. Její trasa
byla navržena a schválena na 80,zasedání MOV v r.1978 v- Athenách, Místopře-
dseda Orgkoritetu Her a místopředseda MOV V.Smirnov k tomu říká:

Štafeta je zvláštním prologem Her, V městech a vesnicích, kterými po-
věří nositelé myšlenky míru a přátelství, se uskuteční sportovní slavností,
exhibice sovětských atletů, výstavy, koncerty a j. Na území SSSR se v těch-
to dnech postté s masovými soutěžemí odznaku GTO, V obrovském počtu štafe-
tových běžců uvidí dívácí své krajany - hrdiny práce, sportovní veterány,
proslulé herce, spisovatele, umělce a vědce. Nosičí pochodně budou občané
ze všech končin SSSR. Soutěše, ve kterých budou vybráni běžcí, začnou dlou-
ho před zahájením OH, Již dnes máme jasno, že mezi nimí budou úspěšní úča=
stnící víceboje GTO, vítězové všesvazových mládežnických her Starty nadějí
Hisíog chlapců děvčat, kteří budou tvořit velký doprovod ochodně,

tafeta bude mít samozřejmě vši "zelenou vlnu", počítá se s rychlos=
tf 12 kn/Hod, etčení délka jedné etapy je asi kilometr. Ten musí
člen štafety uběhnout za 5 minut, Pochoden bude vášit okolo 1 kg, bude jas-
ně a dobře hořet a nebude nebezpečná, Každá pochodeň vydrží tak 5=10min a
bezpéčně vystačí na jeden až dva úseky, Po celou trasu bude běžce doprová-
zet speciální mikrobus, ve kterém bude hořet náhrační oheň, Tam bude také
možné kdykoliv pochodeň připálit pokud by jí vítr či déšť uhasil, Pro oslav-
nostní ceremoniál zažehnutí bude vyrobena zvláštní a velká pochodeň, která
veplane zvláště zářivým ohněn,

Předpokládáme, že jak v Řecku, Bulhařsku a Rumunsku, tak zvláště v
SSSR kudy bude pochodeň nesena bude vydán a používán rozličný filatelistio-
ký materiál. Je tomu tak vždy a my se budeme snažít Vás o něm informovat,
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T ešAn Ještě sí dovolujeme reprodukovat přehledný program Her XXII.olympiády 1980
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PR Kč SKndĚ
VUŽZIŮHO HITS

O japonské raz(tkářské tvorbě toho naši sběratelé mnono neví. Snad
jenon to, že sportovních přílež.razftek je v Japonsku používáno mnoho.Před
několika lety sice Olympsport uveřejnil přehled několikaleté razítkářské
produkce - díky článkůr přítele Vl.Dražana, ale zprávy z novější doby jsou
uto kusé, nebo chybí. Zopakujme si jenom, že japonská přílež.razmají je-

dnotnou kruhovou úpravu, barva je převážně hnědočervená a datum je nutno
oproti našim zvyklostem číst odzadu,

Ze sportovníci. udélostí v eponeku jsou každým rokem dokumentován;
řílež.raz. dvě: národní atletická mistrovství a mistrovství vysokých škol,
r.1978 se konal již 33.ročník nár.atletických mistrovství, která se kona-

la v Matsumoto, Celkem se k této události používalo 34 příležitostných raz.
Anojíoíe rozdělením:

« atletika 12. střelba 24. odbíjená
2. kyudo 13. horolezectví 3: odbíjená
3. cyklistika 14. házená « baseball
4. tenis 1: házená 27. baseball
č baseball 16. baseball, tenis 28. odbíjená
« vzpíréní 17. box 29. softball

kendo 18. zápas 30. šerm
stolní tenis 19. střelba 3l. softball
basketball 20. judo 32. softball

21. kopaná pozekrí kokej         22.
23.

tenis rusy

A BBAA/r7h—4 Ady=

an



  Kano ino K27ZY VZY
ns až +  

VIbX=W VIbK—W o y F — 96-70
n+8m

Reprodukce razítek jsou seřazeny odprava podle číslovéní a seznamu,

listrovství vysokých škol se konalo ve více městech od 1.8.1978.'K
této příležitosti používala Japonská pošta celkem 29 razítek :
l.baseball |- Fukushima-Segamí l6.cyklistíka
2.tenis « Fukushima„Sakura 17.baseball
3.kyudo = Fukushína-Iwashiro Omoril8,sumo, box
4.atletíka |- Fukushíma 19.veslování
„odbíjená „ Iizaka 20.horolezec,
kopaná « Kobriyama 2l.horolezec.

7kopaná « Kohriyama 22.horolezec.
Boházená = Fukushima„Ohtsuki 25.basketball
9.gymnastika - Kohriyama 24,basketball

10.vodní polo - Shírazkawa 25.vzpírání
1l.plaván: « Aizu-Wakamatzu Slrotoiotenie
12.judo,tenís - Aizu„Wakamatzu 27.čeru
l3.zápas « Tazima 28.poz.hokej
lá.kendo + Taira 29. lachting
15.odbíjená |- Iwakí

M

n
0
0
0
0
0
0
1
.

Fukushima„Tanakura
Sohna
Haranonachí
Fukustima„Ogino
Fukushíma-Tadaní
Fukushima„Tateiwa
Fukushíma„Hinoemata
Yenagata
Yanagata
Turuoka
Shinjo
Sagae
Iwate-Nukakunai
Shiogana



 

 
V razfítkách je nahoře vždy kriptogram sportu, vpravo znak rístrovství a
vlevo znak města, kde se soutěž konala, Omlouváme se předem, že kopie těch-
to razítek nejsou tak kvalitní jako předchozí,
V r.1978 je to ko dvou sportovních akcf „celkem 63 různých sportovních

pak prazítek - to bývá materiál do sbírek, že? Může přibýt i Ván, preto-
že já potřebují pro svoji sbírku jen ta věnovaná košíkové a odbíjené, 08-
tatní Basa ochoten vyměnit za jíný materiál, který mě zajímá, Hledám čs,
celiny do r.1970 a vše pro sbírky: košíková, odbfjená, MS v kopané, ZOH,
OH, ryby a rybářství, motýli a historie indiánů, Máte-li zájem, ozvěte se
spolu se známkou na odpověď,

Před uzávěrkou tohoto číslajsem dostal ještě 27 ks razítek k Mistrov
ství vysokých škol konaného v loňském roce 1979. Omlouvér se za miniaturní
reprodukce, snad to vynabradí seznam, I tato razftka jsem ochoten zájemcům
vyměnit za stejných podmínek jako předchozí,

©



l.cyklistíka
2.kanolstíka

Ohtsu
Ohtsu
Ohtsu
Ohtsu
Yokaichí
Ohtsu
Ohtsu
Nagahbgna
Shiga=Inazu
Shíiga-Yasu
Shiga=Kinomoto
Minakuchi
Shíiga-Kosaí
Finskou
Shiga„Notogawa
Ohni=Moriyama
Hikone
Ohmí-Machiman
Shiga-Katsuragava
Shísa„Kido
Shiga-Komatsu
Shiga-Takashíma

bl - = Shiga=Kuchiki
24.cyklistika „ Yokaichi 25.baseball - Kusatsu
26.plavání « Híkone 27.plavání —- Wagahana  vorrásek
©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 '00000

   
badminton

7.basketball
9: tenis

 

Tenis © ©GoO0OOOGO
ŠS865oV8B88BOB00BoBobodoSoBo

Přinášíme Vám ukázku teni-
sových novinek z r.1979. Nejpy-
ve chceme napravit špatnou re=
produkcí známky Fidží z minulé-
ho čísla zpravodaje a zařazuje-
me jí proto dnes znovu 1 s otí-
skem razítka prvého dne ze 2.7.
79 ze Suva, hl.města Fidži,

Další novínku vydal Izrael
k 11.sport,hbrám Heposl dne 23.4.
79. Na hodnotě 6 Il je sáběr na
tenisový dvorec při dvouhře z
ptačí perspektivy, dole je pak
Bbvyklý kupon se znakem Her.

jde oblíbeným sportem 1 v rámoi sportov=
ních akcí ných odborových svazů, na př. železní-
čářů, spojařů atd. Jsou v ních poříséna dokonce 1
mistrovství Evropy. Jedno z méně známých razítek k
podobným událostem Vám vlevo poprodukujem Je ke
II.fyskult: hrám poštárov, které se konaly v čer-
vencí a v Bratislavě,

v ulých číslech jsme otisklí ukásky nateriá-
18 vydaných u příležitostí mezinárodního mistrovství

Francie - zvaného někdy též "antuko' v mbledonen“ Tyto ukásky doplňuje-
me dnes ještě reprodukcemi dvou FDC, Podobných FD“ je ve Francií vydávéno
velké množství různými firmamí i soukromníky,

Další reprodukce obálky je s razítkem z r.1979 k turnají RG a,na ob-
rázku je fotografie úspěšné rumunské rep: tantky Virg.Ruziciové, Podob=
né obálky existují ještě s fotografiemi Bo: a Panatty.
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STADE ROLANO.GARROS

 

Dnešní rubriku připravíl ved.hlfdky za spo-
vopráne 8ss.Vaďury z Jeseníka a dr.Sobiharda
z Bratislavy,

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DOLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ZA
Vedoucí sekce žádá členy, kteří by mělí k díspozicí a mohlí zapůjčit

k reprodukci tato 2 příležitostná razítka ČSSR z r.1979 :
KREMNICA =- gm Pad sraz turistov februarového víťazstva

POPRAD 1 - RallyTatry , 10.-16.9.1979
pyslené dvě razítka nutně potřebují proto, abych mohl v příštím čísle při-

st seznam a vyobrazení v rubrice ové zhajtns
*Xxo I xo-

Náš mladý člen č.182 Pavel Kobera, Malovarská 537, 273 24 Velvary
šádá členy sekce, zda by neměli reze: starší čísla našeho spravodaje
pro skomp. etování svých sešitů. žesná Ao čísla: 18, 22, 24, 27 a 28.

„xo 0I 0xo-

Náš člen č.108 Milan Kromer, B.Němcovej 4, 927 01 Šala má k dieposici
a nabízí všem členům naší sekce pomoc +:

Má zpracované všechny výsledky a umístnění z a ME všech sportů od
roku 1895 do roku 1979 všech olympijských 1 neo), píjekých ortů. Přehle-
dy obsahují veškeré potleé údaje o době a místě| onání unřetnění jedno-
tlivoů 1 kolektivů. Je ochoten tyto údaje po vzájemné dohodě sájemcům sdě-
lít - nemusím připomínat, že je Sřebo P Oo známku na odpověď,

-xo0x0o0

M 

 

 

 

 
 



Politicky angažovaná sportovní filatelie

říáť: Bohuslav Hal ř

OLYMPIJSKÉ ÚSPĚCHY SPORTOVCŮ NĚMECKÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY.
 

/ JEŠTĚ K 3OVÝROČÍ NDR. /
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

V minulém čísle zpravodaje Olymp-sport jeme ee seznámili v aouví-
slostí e oslavou 30. výročí založení Německé demokratické republíky
s charakteristikami významných německých eportovců-antifašistů, kteří
v době Hitlerovy diktarůry položili svoje životy za nové, socialistic-
ké Německo.

Dnes bych chtěl na tento materiál navázat s stručně shrnout vyni-
kající výsledky, kterých dosáhl socialistický sport Německé demokrstic-
ké republiky na zimních a letních olympijekých hrách, na nichž eportov=
ci NDR vystouptli již jako samostatné olympíjeké družetvo. Před tím to-
tiž - jak je všeobecně známo - aportovcí NDR mohli zúčastnít olympí-
úd ve společném čeloněmeckém d vu se sportovci NSR. Národní druž-
stvo olympioníků NDR s tný sportovní kolektiv zúčastnílo
poprve letních 1 zímních olympijských her až teprve v roce 1968. Ale
Eoohoosnázelo této - pro německý socialistický sport - tek významné
události?

V prvním období po založení Německé demokratické republiky se na-
Bi severní sousedé soustředili hlavně na masový rozvoj tělesné výchovy
a sportu mezi nejširší lidové vratvy. Tělesná výchova a eport byla
této počáteční fází organizovaná na básí podnikových kolektivů
nocených do odborových sportovních organizací. Značný kvalitativní a
kvantitativní růst výkonností sportovců NDR nastal po roce 1952, kdy
byl vytvořen při Radě ministrů NDR Státní výbor pro tělesnou kulturu
a sport. Postupně ale bylo zjišťováno, že roztříštěnost aportu do od-
borových svazů již e nevyhovuje. Proto byla v dubnu 1957 vytvořena
j ová sportovní organizace - Německý tělovýchovný a aportov=

techer Turn- und Sportbund - DTSB/. Tento celostátní svas
navazuje ne pokrokové tradice v německém sportu, ve své činnosti se 0-
pírá o pokrokové tradice dělnického tělovýchovného hnutí a je viní
odkazu, který zanechali pokrokoví némečtí sportovci v boji proti hit-
lerovskému fašismu /viz. popsané aérie poštovních známek NDR 8 por -
tréty umučených sportovců-antifašistů/. Státní výbor pro těl
turu a sport celostátní avaz DTSB neřídí, ani ho nezastupuje, je
přímo zodpovědný latňování a vykonávání státní politiky ve spor-
tu. Koordínuje a zabezpečuje plnění usnesení stranických, státních a
společenských orgánů na úseku tělesné výchovy a eportu. S rozdělením
úkolů mezi Státní výbor a DTSB byly postupem doby s ny velmí dobré
skušeností. Koncem padesátých let se začala věnovat mimořádná pozor -
nost sportovnímu mistrovství, ale obzvláštní péče byla věnována mláde-
ží a mladým vnerspektivním sportovním talentům. Byla vytvořena rozsáhlá
sít sportovních tříd, v nichž byl normální všeobecně-vzdělávací pro -
prem, ale se značně zvýšeným počtem hodin tělesné výchovy a speciální-
ho tréninku. Tato přednostní péče o sportovně nedanou mládež se v še-
desátých létech již začala projevovat 1 v mezinárodních soutěžích
kde sportovci Německé demokratické republiky začali dosahovat vynika-
jících výkonů. s -

Pod vedením Jednotné socialistické strany Německa ee NDR upevňo-
vala nejen politicky a ekonomícky, ale postupně zlepšovalo postavení

NDR i v mezinárodním eportu. Cesta mezinárodního uznání NDR i na úse-
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ku tělovýchovy a sportu byla neemírně těžká, zdlouhavá a nadmíru kompli-
kovaná, ale trvalé vynikající šchy aportovců NDR na mezinárodních
soutěžích výsnamně přispěly k postupnému odbourávání diskriminace spor-
tovců prvního německého socialistického státu. Mezinárodní uznání Ná -
rodního olyapijekéh. hori NDR umožnilo již v roce 1968 sportovcům té-
to seně zúčastnít símní i letní olympiády v samostatném národním druž-
stvu. Samostatný start sportovců NDR byl hned napoprve skutečně impozan-
tní, na LOH v Mexiku v r. 1968 se sportovci Německé demokratické r.
blíky v neoficiální klasifikaci národů umístili na nejčestnějším místě
hned za takovými sportovními velmocemi, jakými byly USA a SSSR.

A nyní již k jednotlivým olympijským hrám, jichž ee NDR zúčastnila
6e samostatným národním družstvem.

= Pří první samostatné oficiální účasti na zimní olympiádě v Grenoble
V r. 1968 se sportovci Německé demokratické republiky probojovali na
desáté místo. V eáňkařských soutěžích získali po jedné zlaté, stříbr-
né a jedné bronzové medaili, populární krasobruslařka G.Seyfertová

bojovala stříbro. V lyžování získal bronz adruženář A.Kunz. Mimo
nich Be ještě další sportovci umístili na "bodovacích“ místech, tak-
že NDR získala do neoficiální klasifikace 35 cenných bodů.

= Jak již bylo uvedeno, mnohem lépe jportovci NDR umístili na LOH v
>. 1968. Olympijská jrava měla tehdy 253 sportovců,

li do bodovací listiny do šestého míst. 16 druzích spor-
i zařazených do programu olympiády. Vyjmenování všech olym-

pijekých úspěchů z těchto Her by si vyžádalo hodně místa, proto uvedu
alespoň některé: Nejvíce bodů získali lehcí atleti, zlatou medaili na-
př. vybojoval v chůzí na 50 km Ch. Hóne, M.Gummelová ve vrhu koulí,
ve skoku o tyči vybojoval W.Nordwig bronz, cenné dvě zlaté získal pla-
vec R.Matthes, úspěšně si vedly i štafety /plavecké štafety/. Další
medaile vybojovali veslaři, zápasníci, střelci atd. Celkem získali
sportovci NDR 238 bodů a ty je vynesly na čestné třetí místo.

= Oproti desátému mástu z roku 1968 dosáhli sportovci NDR na ZOH v js -
ponském Sapporu v roce 1972 zásadního pokroku. Opět zde dominovali sáň-:
kaři, kteří získali všechny medaile v soutěžích jednotlivců mužů i žen.
Značného úspěchu dosáhli i lyžaři, biatlonisaté a krasobruslaří, kr.
úspěch dosáhla rychlobruslařka R.Taupadelová na 1500 m. Celkem získala
NDR 83 body a a nimi neočekávané druhé místo.

«* Výrazný pokrok ve výkonnosti olympioniků NDR byl na LOH 1972 v Mnicho-
vě, zde byli sportovci NDR vš druhou nejúspěšnější zemí ze sociali.
tického společenství. Olympijská výprava NDR v počtu 299 repre:
tů byla v celkovém pořadí třetí ziskem 66 medailí, z toho bylo 20 zla-
tých, 23 stříbrných a stejný počet bronzových. Nejvíc bodů pro barvy
NDR opět získali atleti a atletky - 147,5. Připomeňme si, že např. zla-
to vybojoval ve skoku o tyčí W.Nordwig, P.Frenke v chůzi na 20 km, dvě
zlaté získala rychlonohá R.Stecherová, v běhu na 400 m M.Zehrtová,
v běhu na loo a překážek A.Erhardtová, R.Puchsová méla zlato za oštěp
a štgfeta NDR v běhu na 4x400 m. Byl by to dlouhý seznam vyjmenovávat
všechny borce NDR - držitele olympijských medailí z Mnichova, Oproti
Mexiku si značně polepšili plavci, třetím nejúspěšnějším eportem byla
gymnastika, ohromného pokroku dosáhli kanoisté, kteří získali 53 body,
zatím co v Mexiku dosáhli pouhých 5 bodů. Úspéchy slavili i veslaři
vzpěrači, střelci, zápasníci, skokani do vody, cyklisté odbíjenskáři,
jachtaři 1 jezdcí. Celkem získali do neoficiální klasifikace národů
sportovcí NDR 475 bodů a tím 1 výborné třetí místo.

= Ještě máme v paméti nechutné snahy po diskreditací sportovců NDR na
Z20H 1976 v rakouském Innsbrucku, kde byla neseriomnímí západními novi-
náři rozšířená ničím nepodložená fáma o tom, že sáňkaři NDR minibate-
riemi zehřívají skluznice a tím si neoprávněně dopomáhají k lepším
výkonům. I na téchto ZOH sportovci NDR úspěšně reprezentovali socialis-

  

 

 

  

  

  

  

  
   

      

 



tický tábor, když oproti Sapporu získali o 5 medailí víc, rozšířili i
počet dalších bodovacích umístění. O zisky cenných bodů se zasloužili
lyžaři, skokani na lyžích a opět sáňkaři a sáňkařky, značně si polep-
šili i krasobruslaři a rychlobruslaři. NDR tak získala 135 bodů.

= Na Letních olympijských hrách v kanadském Montreale v r. 1976 byla
Německá demokratická republika druhou nejúspéšnější socialistickou ze-
mí vůbec druhou v celkové klasifikací. Tentokrát již její aportovcí
vybojovali v tvrdé konkurenci 40 zlatých olympijských ailí, 25 etří-
brných a stejný počet bronzových. Druhou příšku jí zajistilo 638,75 bo-
du. KohopoDkace byli opět atleti, ale hlavně atletky. Tentokrát
předstihli lehcí atleti NDR i takovou sportovní velmoc, jakou do té do-
by byly Spojené státy. Dodnes máme v živé paměti jména olympijských ví-
tězek B.Bckertové, R.Ackermannové, A.Voigtové, B.Schlaakové, R.Fuchao-
vé, S.Sleglové a dalších. Stejně tak jsou doposud živá jména držitele
zlaté medaile za vrh koulí U.Beyera anebo maratonce W.Cierpinského.
Svoji socialistickou vlast proslavily plavkyně ziskem 11 zlatých me -
dailí, plavání bylo dru! nejúspěšnějším sportem NDR v Montrealu.
Hned za nimi byli veslaři, kde ženy ze šesti veslařských soutěží zís-
kaly čtyři zlaté, a dvě stříbrné. Ani jedna lod NDR nezklamala, což
je víc jak přesvědčivý důkaz o vynikající úrovni NDR. Na dalších mís-
tech podle počtu sískaných bodů byli vodáci, dále pak sportovní gym-
nasté, oproti Mnichovu si polepšili střelci, tito zisl 3 bodů se
dostali na první místo před NSR a SSSR. Po dvaceti bodech vybojovali
vzpěrači a zápasníci, do desátého nísta se umístili cyklisté a 18 bo-
dy, desáté místo obsadili skokani do vody se 14 body. Jak jsem již
uvedl, získali aportovci Německé demokratické republiky na XXI LOH
1976 celkem 638,75 bodu a tím se umístili v neoficiální klasifikaci
na nejčestnějším druhém místě. A to nebyla ještě zmínka o úspěších
boxerů, jachtařů, fotbalistů a házenkářek.

Cílem tohoto pojednání není hloubkový rozbor a zjišťování příčin tak
pronikavého stále stoupajícího výkonu sportovců-olympioniků NDR. Je ale
nesporné, že je to socialistické státní zřízení v prvním německém stá -
tě, které věnuje rozvoji sportu veškerou morální i materie podporu.
Sport v NDR je postaven na vědecký základ za účasti a zapojení celého
komplexu odborníků a 8 istů včetně lékařů, psychologů a odborných
poradců. V této souvislosti nemůžeme přehlédnout vysoké školství, kte-
ré již téměř tři desítky let vychovává kvalifikovaé tělovýchovné a spor-
tovní odborníky a specialisty. Na prvním místě sem patří Vysoká škola
pro tělesnou kulturu a sport v Lipsku /Deutsche Hochschule fur Korper-
kultur und Sport - DHfK - viz. známka NDR k ZOH 1976/. Studují zde ne-
jen mladí nadějní sportovci nýbrž i tí, co již mají svůj výkonnostní
Sportovní vrchol za sebou, ti se zde připravují na své budoucí povolání
kvalifikovaných trenérů nebo budoucích funkcionářů-organizátůrů ve
aportovních klubech, V tom se projevuje vysoká humanita socialistického
státu který nezapomíná na své bývalé úspěšné sportovní prsrarensyo
ale umožněním studia na DHfK jim zajišťuje trvalou životní existenc
a jistou životní perapektivu. Sportovci Německé demokráické republiky
ví, že jejích socialistická vlast v čele s Jednotnou socialistickou stra-
nou se o ně postará, proto se snaží v produktivním sportovním věku vy-
dat z be maximum pro úspěšnou reprezentaci své vlastí a vyplácí se
jin to. 3 PT m R E E)

 

 

   

 

  

  

  



Ť kopaná
vedoucí hlídky: Vítězslav Šlechta

MISTROVSTVÍ SVĚTA 1978

> ( 2. pokračování )

o Dne 25.června 1978 ve finálovém utkání mistrova
světa v kopané v Buenos Aires utkala se represer*a-
ční mužstva domácí Argentiny a zdatného zástupce
starého kontinentu - Holendeka „ Po 120 minutách

( finálové utkání muselo být prodlužováno ) ohlá-
píštala rozhodčího nového mistra světa, Třicet-

Argentina '78 šest centimetrů velký pětikílový Pohár FIFA , odlí=-
tý ze zlata , obdržela poprve v historii Argentina.

Ještě dlouho budene vzpomínat na některé minuty tohoto XI. světového
Šampionátu v nejoblíbenějším světovém sportu,které mnohdy uchvátily
fotbalové fandy na celém světě, kteří zásluhou televize měli možnost
tyto souboje na vlastní oči vidět, A zda-li už někteří z fotbalových
fanoušků již pomelu na tento šampionát zapomínají , pak my fotbaloví
filatelisté se s ním setkáváme stále znovu a ještě častějí a rozšiře-
něji. Vždyť vlastně zoštovní správy na celém světě dosud ještě stále
přinášejí nové a nové filatelistické památky na toto velké setkání nej-
epších světových fotbalistů. A můžeme říci, že Mundial 78 jen tak brzy

ve sportovní fotbalové filatelii ještě člouho neutichne.

Když jeme psali tyto řádky k MS 78 Argentina zatím vydalo poštovní znám-
ky více jak 35 zemí z celého světa (ale počet pokračuje ! O mohých
jsme již řexli,některé představíme dnes , na některé příjde snad až
někdy příště. Ale produkce i nadále pokračuje.. Škoda, že distribuce
a výroba našeho zpravodaje se pozdržela, nebot tím později dostáváte
také naše zprávy a novínky,jež už vlastně novinkami nejsou «

ší Dnes přinášíme nejprve z pořádající Argentiny k S
——— . vydanou další běžnou evětlezelenkavou známku, se
500 ktercu se všichni filatelisté mohokrét sztkají «
toe

   

Dále ještě přinášíme již v Olympeportu č.2/37 V/78
uvedené razítko prvního dne „ vydané 14.5.1977 k
serií dvou nejvíce známých szeentinských známek k

-200 tomuto šampionátu vydaných. Zda-li jsme toto razít-
ko dříve uvedli z města PARANA (E.R.),dnešní jeho
ukázka je přímo z BUENOS AIRES (F.C.).

Na razítku je právě znázorněn on pětikilový zlatý pohár , o který se
nyní na KS v kopané hraje «

Ke dříve již popisovaným zánkám k ZS 78,jež vydala URUGUAY , dnes ještě
přidáváme jeden pamětní aršík ,
který tato země vydala 13.6.78.
Obeahuje známky :
jo 5 5 Zeosntné ten. a 28

+30 P-emi y.fotb.svazu
2 P- čestná 1tetina FIFA S.

Podobně jako už k S 1974 'přines-
lo fotbalovým filetelistům 1 k is
1978 sousední POLSKO zajímevé ra-
zítko z pošty Warszava l dne 23.5.
1978 k odletu polského representa-
čního nužstva na mistrovství svě-
ta do Argentiny. Dokonce se min:

  



lému tvarem í zpracováním velice podobá, Právě ono zajímavě spestří
každou sbírku a exponát připomínající dnes už skončené mistrovství.
Uvedené polské příležitostné razítko k odletu polského representač-
ního mužstva do Argentiny má tento text : Odlot narodowei reprezenta-
cji pilkarskiei na mistrzostwa swiata - dále vyobrazené letadlo,znak
fotbalisty „znak světového šampionátu s nápisem "Argentyna 78 ",dole
Je pak datum 23.V.1978 a název pošty /vše velkými tiskacími písmeny/ +

PRZELOT POLSKIEJ REPREZENTACJI PILKARSKIEJ DO ARG) Y

== BF 

A.S.Gtowacz
poste rectante

BUENOS AIRSS /Argentyze/
—

POZNAN 5,

 

Toto razítko přinášíme na polské letecké celině polským filatelistou
příslušně pro tento příslušný let upravené a označené, Obálka byla
do Argentiny skutečně i ořepravena, jak svědčí na zadní straně doručo=
vecí razítko 29,:AY 78 Buenos Aires (7) Argentina 8 vyobrazeným sluncem
nahoře a navíc i pšíležitostné přídavné razítko šampionátu z 1.6.1978
s emblémem MS a nápisem Filatelia Correo Central/ 1000 Buenos Aires/
Argentina - opět vše velkými píemeny.

Vůbec v Polsku dbají velmi pe:livě na letecké sportovní materiály pro
filatelisty. Vedle uvecenéno razítka byl v Poleku vydán na běžnou le-
teckou celinu 6,90 Z1 obálku 1 přítísk v červeno-nodré barvě k uvede-
nému šenplonátu „ Text /červený/: XI.ISTRZOSTŮ IATA

K
a pod ním namelovený opět červeně moderní televisní fotbalový míč,
Pod ním modře jsou natištěny zase velkými písmeny názvy všech zúčast=
něných států na argentinském mistrovství dle jednotlivých čtyř skupin.
Tato celinová obálka „kterou uveřejňujeme na čalší straně, byla vydána
jen ve velmi omezeném nákladu a proto bude patřit mezí jedny z nejcen-
nějších materiálů k S 1978, V každém případě je meteríálem originálním
8 do exponátu vhodným právě pro svoji vyjímečnost mezi těmi všemi znám-
ky „ PDČ a razítky, co k argentinskému mistrovství ve světě byly vydány.
Ne všechny tyto letecké celiny do Argentiny skutečně také letěly a ty
které ano , těch se zase jen velmi nělo vrátilo do Evropy sxutečně 1
v Jižní Anerice poTeženýchojak tomu na př. bylo u výše uvedeného případu
otyčejné letecké obálky-celiny,jež v Argencině opravdu byla !

 

   

 

   



x MISTRZOSTWA ŠWIATA
W PILCE NOŽNEJ  

oMUNDIAL "78

A.S. OLOSACZ

Poete resten:e

BUENCS AIRIS /ARGZNTYNA/

 

Některé argentinské známky jsou tištěny ve čtyřblocích, když pak

ještě mají příplatek, pomonou sáhnout filatelistům hluboko do xapsy.

 RYPUBLICA ARGIMI3

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL- 1978 



Ale když se pak použije okrajů listů s nápigem CAXPEONATO iUDIAL
DE 9UTBOL - 1978 současně i večie frankovacich známek na obálce do-
Disu vzniká jisvě zajímavá a netračiční celistvost,

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL - 1978

Mm aa LaOD la

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL - 1978
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Říkali jsme si minule , že z přímých účastníků závěrečných fotbalo-
vých bojů “undial 1978 v Argentině , vydalo vlastní poštovní znánky
k omubo mistrovství zatím jen pět států : Argentina,3razilie,Polsko,
Uadarsko a Mexiko. A už tu máme dalšího účestníka , který fotbalový
šampionát oslavil čtyřmi vlastními,známkani, Je to PERU země „jež
sporu tak v Argentině překvapila. "ydala k .S v kocané lot čtyři -
vždy v hodnotě 10 S - známky „ na nichž je pokaždé vlevo enblém s
a vpravo vždy pod sebou čtyři vlajky zúčestnených zemí, Ale pozor :
vlajky zemí nejsou uspořáčány podle szupin ale pouze néhodně za se-
bou (zatím no, podle jakého xlíče !?)- NSR,Argentina,Rakousko,
Brazilie // adarsko,Iran,italie,sexiko // Skotsko,Španělsko,Prancie,
Holandsko // Peru,Polsko,Švédsko,Tunis «

A



 

Na obrázku níže letecky zaslaná obálka se všemi čtyřmi popisovanými
známkami z města Lima načezu filetelistovi J.Bardounovi do Děčína:

Mister
Jaroslav Bardoun

P.0. Box 152

405 21 N.2

CHECOSLOVAGUIA

 

Hodně známek ke světovému mistrovství v kopané vydaly však předevšír
efrické státy « Dnes na títo stránce přinášíme přenled o třech zemích:

VIB3ZRZE - hočnoty 2c,3c “ 10 c, 25 c, 55 c, 30 c- záběry ry
navíc pamětní aršík v hodnotě 75 c „ Záběry ze hry jsou
převzaty z forografií +

známky vydané 20.3.1976 3

  

í náslečující hodnoty :

      150 P F, 300 P. ja REPUPLOVEPU MALI
jsou záb e hry - černoš
balisté (detaily) „2m .
Navíc el též pamětní aršík ee

 

všeal třemí známkaní «
květen A315 celkem 4 znánky
hočnoty 8 Sp , 30 Xp , 60 ip
alic- zábery ne pod-
Xladě nrací hřišt,
víc vyšel i p:
nýni náměty „ale ve vy
tách |

Výplatní známky v srpnu 1976 vydela také RICAŽAGUA = a to dvě ( 20c
a 25c) ; k tomu dále letecké znánky 50c , 5 Cor a teké letecký panět-
ní aršík © záběry ze nry) hočnotě 20 Sone
Fozaču nezistelaaní INDON TA = ta dne 1.6.1976 vy dala dvě známky
hodnoty 40 Rp (z.-léné) a ICO 2p (červená)-emblém 5 7a F2O(sanáung)
jsou zneky měst uckání, Známky vydal i SALVADOR ( 1518.1976) - hodnoty
23 c „ 60 Col - mapa Jižní Ameriky , nápis undiel «

A
 

    
ch hočno-  

  
   

  

 



Mnoho vydání poštovních známek k MS 1978 byla zaměřeno k retroepek-
tivě , k historií aaa šampionátů. lnohé přinášejí nejen
vyobrazení dřívějších finále WS , ale také portréty vynjkaj cích
starších hráčů , ale 1 - a to je novinka - í trenérů ! ak na příkl.
znamenitý Alf Ramsey , který r.1966 přivedl Angličany ve Wembley k
titulu mistrů světa , je zvěčněn na poštovní známce Mauretanie „, Ni-
geru a Republiky Čad „ Brazilský trenér X, Zagalo ( sám hrál v dre-
su Brazilie na 3S 1958 a 1962 ) pod jenož vedením Brazilcí r. 1970
získali definitivně Zlatou Niké ,„ se objevil na známce Středoafrické
unie také vydené k poslednímu fotbalovému šampionátu Argentina 1978.
Jedna známka Niger zase zobrazuje trenéra NSR a býv. německého inter-
nacionála Helmuta SchOnna „který přivedl svůj celek k titulu 1974 «

Pošta Lidové republiky Zongo si zese vzala za cíl zobrazit na známkách
k XS 78 symbolíckou Jedenáctku nejlepších světových fotbalistů minu-
lých let. A tak se na jal známky dostaly veličiny světového fotbalu
jsko byli na př. Ital Faccheti, Angličan B.Moore, Prancouž R, Kopa ,
razilec Palé a další, Poštovní služba Eguatoriální Guinee si zase
zapředvídala a už v arpnu 1977 vydala zn: 8 representačním celkem
Argentiny „ jakoby předvídala , že právě toto mužstvo na S 78 zvítě=
zí. Velmí zajímavě připomíná minulá mistrovství také Horní Volta «
Na svých známkách zobrazuje některé známky z celého světa , které vy-
šly k předcházejícím šampionátům ( brazilské, anglícké,švýcarské 1
západonémecké - většinou vždy ke šampionátům v těchto zemích v mínu=
losti pořádených. šiezi ně se ale dostala 1 známka 1000 gol Pelého ,
která prekticky přímo a MS nesouvisí,

A na závěr dnešního povídání o filatelísvických dokumentech k 4S 1978
v kopané ještě přehled některých dalších poštovních známek vydených
ve světě k této události , jak o ních postupně poštovní správy a fila-
telistické časopisy přinášejí informace :

SgyÁLSKO = červen „ hodnoty 1,50 sn , 4,90 sh, 5,50 sh - stadion,hráči
DŽISU = 20.6.1978 , hodnoty 100 Pr , 300 Fr , záběry ze hry,pohár
SENEGAL - červenec - celkem 4 známky a 2 pamětní aršíky

uprostřed známek míč „ v ném záběry ze hry, dole 4 vlajky
států dle skupin vylosování, nahoře vlevo Pohár FIFA, vpra-
vo emblém A eerovotvýs Hodnoty :
25 Pr - Argentina,dadarsko, Francie, Italie
40 Fr - Polsko, USR, Tunis, žeziko
65 Fr - Rakousko, Španělsko , Švéds<o , Brazilie
100 Fr- Zolandsko, iren „ Peru , Skotsko
2 pamětní aršíky po dvou známkách :
75 Fr jako 100 Fr , 125 Fr jako 65 Pr
100 Fr jaxo 40 Fr , 150 Pr jako 25 Fr. “

ANTIGUA - srpen 78 , hodnoty 10c hráč s míčem , 25 c brankář ,
3 8 rozhodčí a míč , dále pamětní aršík se 4 známkami
hodnot 25c,30c,50c a 2 $, m-

ETIOPIE —- 19.7.1978 , hodnoty 5c, 20c, 30c, 58c, 70c-různorodé námě-
ty ze hry s emblémem S

GABUN = 18.7.1978 , hočnoty 100P, 120F, záběry ze hry, 200F pohár
GRENADA —- červenec 1978 - 4 známky hodnot 40c,60c, 90c a 2 $ brankář,

pamětní aršík s těmito čtyřmi známkamí
MAU-ETANIE-září 1976 - 12 Um-hráč , 14 Um-ruce s pohárem FIFA, 20 Um

míč a vlajka FIPA , na každé známce navíc emblém 4S 78.
TOGo = 5.6.1978 výplatní známky : 30F, 50 F ; letecké známky :

60F , 808, 2007 , 300 F vegněs záběry ze hry „, pamětní ar=
šík se známkami 2007 a 300P,

GABUN = známka hocnoty 28 Fr - záběr ze hry
TUNIS 17.5.1978., hodnoty 40 m brankář , 150 m hráč,mapa a vlajky
NIGER květen 1978 , hodnoty 40 Fr míč a kolem vlajky zúčast.zemí,

50 FrPZS „ 100 Fr globus,ařiště , 200 Fr
hráči,sit „emblém ; pamětní aršík 300 Fr hráč a globus «

A 



Zajímavé a Krochugdlýšné provedením a vyobrazeními jen na příkl,
eště i známky POI SLONOVINY „ vyšlé v květnu „ Hodnoty jsou :
O Pr hráč , míč jako slunce 65 Pr hráč s míčem „na pozadí velk
míč „ 100 Fr míč a hráč, 150 Pr zákrok brankáře + 300 Fr hráč s čís.
6 na zádech a nahoře míč jako slunce „ K tomu vyšel i pamstní aršík
V hodnotě 500 Fr - velký míč na známce,na něm mapa Jižní Ameriky a
v ní zeleně vyznačená Argentina, vpravo od znárky na aršíku stadion
a dvě vlajky(nahoře vlajka 4S s emblémem „

  

   

       

    

A na závěr ještě zmínka o výplatních án ZOMORY z obšobí 25.7.
až 7.8.1978. Vyšly výplatní známky dány 8 no-
vým názvem „jakož i s přetisken 5 tem :
25.výročí korunovace Alžběty II téna J.Cooxa,
MS v kopané Argentina 3 Liv=rpool-
ianchester, Xezinárodní rok 4 va „ a světe div ae :
už i S v kopané Španělsko 1982 !!! (První známka tedy do naší stírky
už na nové fotbalové mistrovství svěla „ co teprve prljde = i když
moc fotbalová známka sama o sobě jsště není !,- noánota 50 F ).

/ pšíště pokračování /
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MILAN oslavil 80 leté jubíleum
 A
 

 

Jeden £ italekých fotbalových gigantů A.C. Milano oslavil už své B0.leté

jubileum. Při této příležitosti bylo též vhodně využito zisku mistrovské“

ho titulu Bo ruční velmí vkusné příl-žitostné razítko 15.5.1979 »které
níže přiné jíme na vydaném upomínkovém lístu vhodné graficky zpracovaném

a současně 1 na rubu barevné fobogrartoké pohlednice mužstva nového mistra.

Klub byl založen r.1899 v městě působícími Anglíčany zprvu pod názvem

Milan Cricket and Football Club „ Dnešní název má klub z r. 1939, Fotbali-
sté tohoto klubu získali PMEZ 1963 a 1969, PVP 1968 a 1973 a r.1969 byli

1 vítězí Mezikontinentálního poháru. Otisk výplatního stroje klubu uveřej-

nil náš zpravodaj Olympsport v č. 29 v dubnu 1976 na straně 51. /šle/
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Pilatelistické vzpomínky na dvě španělské PĚTASEDMDESÁTKY
 

Míčové hry Španělům nebyly neznámé, jak o tom svědčí stará ná-
rodní hra Basků - pelota, Aepáseto kopaná se na pyrenejský poloostrov
dostala teprve na sklonku minulého století. Do Barcelony ji tehdy při-
n „hverský eportoóvec Hans Camp: který se stal také zakladatelem
prvního fotbalového klubu Barcelony . Bylo to roku 1899,

V té době začíná kopaná 1 v jiném městě „ Bílbau . Věak také ví-
tězí prvních španělských fotbalových soutěží na začátku století
li ještě fotbalisté města Bilbao a teprve později je zastínila a:
PC Barcelony a Realu Madrid. Španělé byn1 také spoluzaklgdateli PIPA
v Paříži roku 1904 , přestože sami svoji Federccion Espanola de futbol
založili až v září 1913. Také vlastní mistrovskou Soutěž- ligu = zalo-
žili é poměrně Pozdě „ až v roce 1929. Do té doby bývala národní
pohárová soutěž zároven i soutěží mistrovskou «

EE.

    

   v tomto roce 1929 prvním oficiálním španělským
mie To už ale její sláva se n celou Evropou a všude

ji fanouškové spojovali především se jméne avného legendárního gol-
mana Ricardo Zamory « Ale ani později PC Barcelona nehrála ve španělské
a evropské kopané kinoupodřednon rolí. Hned v r.1945 po dlouhé do-
bě zase stala mistrem země a od roku 1948 až do šedesátých let zdatně
soupeří se svým věčným madridským rivalem „ Roku 1958,1960 a 1966 vyhrá-
vá Barcelona Pohár veletržních měst , v r.1961 byla ve finále PMEZ „
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Ke svému 75. výročí založení klubu připravila katalánská P.
Barcelona na listopad roku 1974 bohatý fotbalový program. Také b:
lonská pošta se k němu vkusně připojila, V době velkých klubovních
bylo používáno ruční 1 strojové poštovní razítko připomínající všem prá-
vě 75.výroči založsní klubu.

REAL.MADRID
nejslavnější španělský fotbalový klub byl oproti Barceloně zalo-
žen o něco později - až v roce 1902. Poprve v historii španělské

kopané jako vítěz se objevuje až v roce 1917 po výhře v poháru. Prvním
oficiálním nistrem země se stal v roce 1932. Také za Real svého času
chytal nezapomenutelný R,Žamora. Ale na mezínárodním polí mezí dvěma svě-
tovými válkamí tento klub ještě mnoho nezna:zenal. Ostatně v polovině dva-
cátých let stačila na něno i naše - ikdyž tehdy slavná Moravská Slavie.
Teprve v polovici padesátých let zazářil Real na evropském fotbalovém ne-
bi jako kometa. Velké dny Realu nastaly po příchodu Dona Alfredi di Ste-
fana. Š ním oblékli bílý dres Realu takoví velcí fotbalisté jako byli
Santamaria,Kopa, Pusxas, Amancio „V letech 1956-1960 se Real stal nepora-
zitelníým mužstvem, neustálým vítězem PMEZ a r.1960 i vítězem Světového
poháru, kde po 0:0 v Montevideu rozdrtil v iadridu uruguayský Penarol
5:1 ! Ale i později se stal ještě klubovním mistrem Evropy a mnohonásob-
ným mistrem své země,

SAE 1902 9 /SEDÍ EMICE)A s $
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Také Real *adrid oslavil své 75. narozeniny v březnu 1977 velkc-
ryse . Oslavy vyvrcholily mezinárodním fotbalovým turnajem ,„ kterého
se vedle pořadatele zúčastnilo národní mužstvo Argentiny „ vítěz Po-
háru mistrů afrických zemí Molaudia Alžír a mistr Asie , mužstvo Iránu.
Hosty klubu pří těchto oslavách byli m.j. Joao Havelange - předseda
PIFA a presidenti všech kontinentálních fotbalových federací, jakož
i celá stovka hráčů kteří ke slávě v jeho uplynulé historii přispěli,
mej. 1 Di Stefani, Čento » Puskas „ Kopa „ Ve finále turnaje pak Řeal
Madrid poresit zopoeesnkiní celek Argentiny 1:0 , čímž i nadále doku-
mentoval svoji sílu i velikost. (šle)

= 000 -

ZAJÍMAVOSTI Z FOTBALOVÉ PILATELIE

Opakované polské razítko
 

„, Málokdo z našich sportovních filatelistů ví , že polské poštovní
příležitostné fotbalové razítko "Stadion Slaski - Chorzow" 2 15.8.1970,
m.j. uveřejněné už v 15.čísle našeho zpravodaje Olympsport na straně
13 pod číslem 15, používala zdejší pošta i později (pochopitelně s no-
vým datem) ještě několikrát , vždy v souvislosti s nějakým významým
fotbalovým zápasem, hraným na tomto Slezském stadionu v Chorzově «
Hejprve to bylo 1.2.1971 (bez hodinového údaje) a pak zvláště při pří-
ležitosti mezistátních utkání v pro Polsko tek úspěšné kvalifikací na
světový fotbalový Šenpimát MS 74 a to:

dne 6.6.1973 Polsko - Anglie s výsledkem 2:0 (1:0), a
dne 26.9.1973 Polsko - Wales s výsledkem 3:0 (2:0).

Byla to právě tato dvě uvedená utkání která gpolu s historickou remí-
zou 1:1 na londýnském Wembley dne 17.20.1973 zásluhou nadšeného výkonu
celého celku a zvláště vynikající formy brankáře Tomaszewského pak ote-
vřela Polákům cestu mezi nejlepší světové fotbalové celky vůbec.

  

Razítko posledního dne
 

Všem filatélistům jsou známa t.zv. razítka prvního dne „ Avšak
britská pošta při některých příležitostech používá ještě navíc i zvláš-
tních razítek posledního dne „. Bývá to třeba při stažení známek z obě-
hu či ukončení jejich platností. Ale také někdy i symbolicky při ukon-
čení nějaké akce nebo události. Tak fotbaloví filatelisté jistě znají
anglické razítko posledního dne z 21.června 1970 - s textem “, je
poslední den mistrem" . Ano. iia US 1966 v Londýně se stalo anglické
representační fotbalové mužstvo finálovým vítězst: v prodlouženém
čase nad NSR 4:2 poprve mistrem světa . A ve skutečnosti tímto šampi-
onem bylo po celá čtyří léta „ než zase na dalším mistrovství - tehdy
v lexiku v roce 1970 byl po tných bojích určen mistr světa nový,
Brazilie ! A tak tedy toto anglick kulaté razítko vlastně uzavírá
jednu velkou etapu fotbalového Albionu . Etapu anad z nejslavnějších.

proto i toto razítko se setká jistě s velkým ohlasem v každé sbírce
o světové kopané „

 

 



Zgalerie fotbalových  

100 let west Bromwich Albion F. C.
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Dnes přinášíme pro neše členy otisk výplatního stroje (červený)
vynikajícího znáného anglického fotbalového klubu z Lončýna „
který SiSvruje v anglické divizí na přednín rístě a dlouno v se-
zoně 1978/79 bojoval o prvenství „

Kraujmok
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ST 926

 

West Bromwich Albion ?C byl založen prévě před sto lety - v roce
1879 „ Své sídlo má na stačioně The Hawthorns , který pojme až
55.000 čiváků, Klubové barvy jsou aodrá a bílá,

Sistrem Anglie byl vest Bronwich Albion zatím jednou - v roce 1920,
ale už pětkrát zvítězil v anslickém poháru asociace / F.A. cup /
a to v letech 1888 1892 , 1931 I954 a 1968 „ Navíc dvakrát vy-
hrál druhou divizi N 19CZ a 1911 j a jednou byl vítězem lizového
poháru 1966 „ Vyníkející kousek se mu podařil v Poháru UEFA „když
porazil Galatasaray istanbul v Izniru na turecké půdě 3:1 . Letos
se dostal v Pohéru UEFA až do čtvrtfinále , kde byl teprve vyřazen

 

Crvenou zvezdou Beograd « ( šle)
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Nov POTBALOVÁ RAZÍTKA
Sse=nzessusmsgmm=sm===MsmSses=ma=zanáz=zztm

Přinášíme dnes poštovní rezítka 3 ruční a l strojové ) z dalších
známých a méněznámých mezinárodních fotbalových turnajů - dvě jsou
z Italie a dvě z Francie „ Pro nás je nejznámější tumaj juniorů
ve Viareggio , kterého se občas účastní í junioři Dukly Praha «
V jubilejním ročníku XXX. roku 1978 se však hrálo bez nás. Ale i
taž razítko růžeme použít i sbírky o čs. kopané «
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»PRO FOOTBALL“
Stručná historie amerického profesionálního fotbalu
000000000000090000000090000000000000000000000000000

Každá podobná historie začíná:“Jíž staří Řekové a Římané...", Římané
hráli "harpastum“, hru která se podobala ZRDSOEDale v jeho začátcích.
Ve Francií ji říkalí "La soule“. Hrálo se po žních, většinou vesnice proti
vesnicí a účelem bylo přemístit míč na náves čí náměstí protivníka, Robert
Billings ve svém úvodu ke knize "Pro Football" popisuje další legenduKdyž
v r.1042 skončila osmadvacetiletá dánská okupace Anglie, stalo se, že ves-
ričané vykopalí lebku dánského vojáka a vymysleli sí hru "Kopánf dánovy
hlavy", Později se tata "hra" nrála podobně jako La soule, Pravděpodobně
si ale Kopsníe tvrdých lebek porsnilí palce u nohou, začaly se proto pak
používat kravské či prasečí měchýře, Football byl v Anglii potom asi na
400 let zakázán. Když pak v XVI.stol.byla klatba zrušena, stala se záhy
kopaná oblíbeným sportem a hrou,

Psal se rok 1823, přišel W,W,Ellis a v universitním městě RUGBY se za-
čalo s něčím novým - nošením míče! V r.1846 byla Sopéna pravidla "Feotbal]
jak ho hrají v Rugby“. Od r.1863 došlo pak k zásadnímu rozdělení na fotbal
asosiační a rugby=football. Tato hra se díky Angličanům roznesla po celém
světě, 1 když s jiným názvem čí pozněněnýní pravidly. V Austrálii se hra.
australský fotbal na oválném hřiští s oválným míčem, v USA je to football.

Původně se 1 v USA hrála hra tak, jak byla dovezena z Anglie, Později
velké školy na východě Států upřesnily pravidla - 1876. O několik lt pos-
ději se začíná ve hře objevovat nový vek tzv. blokování „- bránění ve
bře hráčí, který nenese míč. A zde začíná dostávat podobu pravý americký
f o o t b al L. Na přelomu stol.se nesnilo nikomu o tom, že by si mohl na
žívobytí vydělávat hrou, Hrálo se pouze v neděli a přes týden se pracovalo.
Neexistovalo něco takového jako je smlouva, přestupy a pod. V r.1Ď15 hráč
Knute Rockne hrál proti mužstvu Columbus Pandhandles celkem 6x, vždy za ji.
né mužstvo. Prvním organizovaným profi-mužstvem bylo v r.1890 Latrobe Pen-
sylvania, které podporovala místní YNCA. První utkání se hrálo 31.8.189
a Latrobe porazilo Jeanette 12:0, Fotbalové týmy vznikaly 1 v j ch st.
tech, ale teprve v r.1920 bye založena APFA - Americká Profesionální Fot-
balová Asociace. O rok později byla reorganizována a dostala název NFL -
Národní Fotbalová Liga. Tento název má i dnes.

Nejvíce mužstev Pro Footballu bylo v Pensylvanii,. Muží z dolů a okolí
Pittsburghu ho hráli každou neděli, Nejčastější odměnou k 5 dolarů, ale
"hvězda" mohla dostat až 50 dollHrálo tvrdě, ale čistě bez vážných úra-
zů. Na počátku tohoto století byl nejslavnějším hráčem dvojnásobný olympij-
ský vítěz Her V.olympiády 1912 ve Stockholmu /pozdějí obviněn z profesiona-
lízmu právě v Pro Footballu a musel vrátit olympijské medaile/ Jim Thorpe,
G.Halas, majitel Chicago Bears o něm říkal:"Hrával jsem prosí němu několik
let. Když do vás narazil, měli jste dojem, že jste vrazili do lokomotivy.
Když Vás skládal, měli jste pocít, že vás roztrhl ve dví.“ Když Thorpe Bře-
stoupil v r.l915 do Canton Buldogs, začínala nová éřa Pro Footballu, Hr
se velmí brutálně a došlo í k několi telným úrazům. Pro Football začí-
ná mít špatnou pověst, která se traduje až do dnešních dnů, 1 když to není
opodstatněné,

V r.1935 začíná tzv.moderní éra Pro Footballu. NFL byla rozdělena na
chodní a západní skupinu a vítězové skupin se spolu utkali, V letech

1946-9 byla utvořena AAFC - All America Football Conference, která soutěží-
la s NFL. Neměla včak dlouhého trvání a v r.1960 byla utvořena AFL - Aneri-
cká Fotbalová Liga. Po šestiletém soupeření se AFL a NFL dohodli a vítězové
obou líg se spolu utkávají o Velkou mísu - Super Bowl. První takové utkání
bylo sehráno v lednu 1967 mezí Green Bay z AlooonnoLée tis.město, vypro-
daný stadion pro 50 tis,diváků/ a Kansas City z AFL. Zvítězilo Green Bay z
NFL 35:10, Další ročník měl stejného vítěze, ale v r.1968 mužstvo
Jets koupílo superhvězdu Joe Namatha a v r.1969 Super Bowl vyhrálo,
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Popularita samotných utkání je obrovská a pro nás nepochopitelná, Fi-latelisté mají k dispozíci velké množství propagačních razítek, otisků vý-platních strojů a různých obálek s výsledky zápasů, utkání a turnajů. Zná-mky s Pro footballovou tematikou jsou známy zatím jenom dvě, Prvou vydaloMexiko ke Hrám IIX.olympiády 1968 v jedné ze serif k těmto Hrám a znázor-ňuje výjev z této hry /není olympijským Sporten! Druhou pak v r.1969 vy-dala pošta USA ke 100.výročí Rugby-footballu, znázorňuje hráče ve výstrojí,kterému dává pokyn trener. K této známce známe mnoho druhů FDC.99% profesionálních hráčů Pro footballu jsou bývalí universitní hráči.z význačných osobností, které prošly universítními družstvy uvádíme jen ně-kolik /Ročenka Pro fottballu jich uvádí na 414/:
Richard Nixon, Dwight Eisenhower - hlavní trener, John F.Kennedy' - utrpělzranění páteře, kosmonauté Borman, Lousma, Glenn Shepard, spisovatel Tho-mas Gallagher, filmové hvězdy Dave Canary, John Wayne a mnoho dalších, kte-ré bude nutno hledat jako filatelisticky použitelné,

Osobní kvalifikace hráčů Pro footballu: Zdraví je příkazem, motivacenutností, Nejlepší hráčí jsou Tí, u kterých se spojuje váha, rychlost, in-teligence a motívace. Na fyzické úrovní je jíš tolik hráčů, že kdo chce vy-hrát, musí předavě m chtít vyhrát, Musí milovat hru, aby odolal její tvrdo-$t1, musí mít radost z pohybu, síly a rychlostí, protože jen tato motívacemá rozhodující vlív na výsle: což platípří každém sportu a prácí,Pro Footdall Hall of Fame

-

Hala slávy profifotbalu Da založena v r,1962 v. Cantonu, Ohio, V pozoruhočně řešené budově Již zdomácněly exponáty,.fotografie, výstroj, novinové výstřižky o slavných hráčích, mužstvech, tre-nerech. č

 

 

 



Přízemí Haly vévodí běžící postava Jina Thorpa cdlitá z bronzu a v
sfní hrdinů jsou bronzové dusty 79 mužů ze včech 13.000 kteří kdy hráli
Pro Football /stav dc r.1976/. Ve svých dobách byly hvězdami. Jsou vybírá-
ní 27 člennou porotou a musí obdržet nejméně 24 hlasů, Konečné vyhlašování
je prováděno vždy v době kdy skončí utkání o Super Bowle. Bronzovou bustu
tam má ož r.1967 i Chuck Bednarík centr a linebacker z Patonbnía Eagles
« jeho rodiče pocházejí z Českoslcvenska. Po Stan Miritoví další vynikají-
cí sportovec, tentokrét z oblasti nejpopulárnějšíno sportu v USA = areríc-
kého Pro Footballu, < Ý
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VÝPLATNÍ OTISKY  
Dnes vyeřejňujeme výběr OVS s texatikou Pro Footbellu, která úzce na-

vazuje na předchozí příspěvek načeho člena Jirky Kotlového a jsou z převáž-
né části z jeho sbírky, Komentář k ním neuveřejňujeme, neb se nám zdí být
jasný s reprodukovaného 1 z příspěvku,
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je neprodejný, neperiodícký zpravočal námětové sekce Olympijská a
Sportovní filatelie v ČSSR, pracující pří KNF SČSF v Praze a je
určen pro vnitřní potřebu členů této sekce, Vedoucím sekce a zpra-

vodaje je Jaroslav J u s t ý n, Sov.armády 63, 399001 Milevsko, který
zodpovídá za jeho obsah. Za odbornou stránku a za původnost článků zodpo-
vídají jejich autoři, Text neprochází jazykovou úpravou,
Toto číslo: 1/41/80 má 32 stran textů a vyobrazení, red.uzávěrka 15.1.80

Na tomto čísle Spolupřacovati: J.Blaha, Ing.Zd.Beran, B.Halíř, J.Justýr,
Vl.Kolich, J„Kot. ovĚr Ing.J.Kříž, K.Kromer, J.M.Lacko, Ing.J.Petrásek,

šleIng.Zd.Slováček, chta.

 

 


