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Na naši ukázce vidite připravované návrhy některých výstavnich
materiálů. Samozřejmě nezůstane stranou ani OLYMPSPORT, jehož péči
budou k viděni dva různě OVS a zřejmě i dva celinově pfitisky.
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NA RODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA

P L. Z EN 1295 1995
VE DNECH 6./8.5.1995

Plzeňská výstava nabírá
stile konkretnějti podobu, podívejme se tedy na
podrobnosti dopoSud známe. Nejprve program výstavy:

sobota 6.května, 11.00,
50.1/ÝROČÍOSVOBOZENÍAMERICKOUARMADOU SLAVNOSTNI ZAHAJEW,

které se koná v Malém
sále Domu kultury na Americké třidě (velmi blízko hl.nAdraži). Ve
13.00 bude zahájeno SETKANi OLYMPSPORTU, které se uskutečni v
seminární místnosti centra Britské rady, náměstí Republiky 12.
Dostanete se tam, kdy2 U Domu kultury přejdete Radbuzu, asi
dvakrát zahnete a jste na hlavním Plzeňskem nAměsti, a to je to,
co potřebujetel (max.10 min.) Hlavním
bodem programu bude
přednáška docAiřiho Kassla -7 let olvmpijsRého koncice5u v
prazei a kromě běžných částí každého setkáni, tpráv členů vedení
apod. bude pochopitelně i možnost výměny.
Ve stejném objektu ve 14.00 začiná i zasedáni vedeni
Mezinárodní federace aerofilatelistických spolků FISA se dvěma
přednáškami, jednak Angličana A.Newalla o vztazích mezi
aérofilatelii a poštovní historii a člena OS, MUDr B.Helma a čs.
letecké poště 1920-39✓ neděli 7.května je na výstavě Den poštovní historie,
setkání poštovních historiků od 13.00 se uskutečni opět v centru
Britské rady. Jig dopoledne se uskutečni Mezinárodní setkání'
redaktorů námětových zpravodajů a časopisů. Zřejmě bude i burza
klubu filatelistů Plzeň.
Pondělí B.května je Dnem námětové filatelie. V 9.30 začne
setkáni nAmětářa s přednáškami a besedou opět v centru Britské
rady na nám. Republiky 12. Přednáší vydavatel Topical Time
B.Oriffenhagen z USA, členka British Thematic Society, pi.Morris z
Velké Britanie a W.Willeť a L.Brendl z česka. Ve 13.00 primp na
výstavě u exponátů bude beseda vystavovatelů s jurymany a ve 14.00
tamtéž slavnostní palmare. Zakončeni výstavy cca ve 14.30,
okamžitá demontáž exponátů a možnost osobního převzetí majiteli.
Program ještě samozřejmě není konečný a může doznat některých
změn.
O tom, že výstava bude mit speciální námětovou třídu
OLYMPSPORT všichni víme, přihlášky zájemců jsou již podány. Další
je i mezinárodní třída filatelistické literatury OLYMPSPORT, na
které bude velmi slušné zastoupeni literatury našeho zaměřeni i ze
zahraničí. Rádi vám můžeme oznámit,
že záštitu nad oběma třídami OLYMPSPORT převzal MOV
✓ Lausanne a čestné
ceny věnovali president MOV
J.A.Samaranche a Mezinárodní
federace olympijské
filatelie FIPO. Patronát nad našimi třídami převzal
Český olympijský výbor a čestnou cenu věnovala jeho
předsedkyně, pant Věra čáslavská, která je i členkou
čestného výboru výstavy. Věcnou cenu věnoval
i OLYMPSPORT.
K výstaVě připravuje OLYMPSPORT i zvláštní vydání zpravodaje
OLYMPSPORT, které bude obsahovat odborné člAnky z oboru olympijské
a sportovní filatelie renomovaných sběratelů. Požádali jsme o ně
významnd zahraničnf sběratele a věřime, že i tato akce bude alit
úspěch. Zpravodaj obdrží všichni vystavovatelé a samozřejmě i
všichni členové OS. Již teď se můžete těšit!

POMOZTE I VY!
Se zajišťováním výstavy je samozrejm* řada starosti, takže
dávám ol:yri.pE.port.ké yeivejliosti navědoml, že sháníme dárce včcných
cen pro vysLdvovatele a případné inzerenty do zmíněného zvláštního
vydán OLYMPSPORTU. Toto číslo formátu A5 vyjde v nAkladtt 500 ks
a připadným zájemv ům nabízíme celostránkovou inzerci za 1000.- Kt.
nr: ,
.fstztv!. n rn7esiláno zahránitnim vystavovateBuckprod,7ji
Ulm. V případě zájmu si vyžádejte podrobnosti u předsedy OS!
opoopoom0000moomoomoomoomoomoom000p000m0000p0000moom000

INZERCE INZERCE INZERCE INZERC
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HLEDAM partnera pro výměnu filatelistického materiálu a odznaka na
terna cyklistika, zejména Závod míru! Nabídnout Mohu různé italské
materiály, korespondence italsky, anglicky, němetky.
•
Polo PASQUALE, Case postale 75, S.Silvestro, I-00100 Roma, ITALIE.
oom00000moomoomoop00000000m000000000doom0000m0000000000moo

NABíZfM zaslání výběrd sportovních a olympijskýth známek v dobré
kvalitě 1 Yv.fr = 1 až 2.- KC. K.HRABUK, Oderská 176,74901 Vítkov
op0000000moom0000p00000m00000mm0000000moom000moomoomoomo

OLYMP IAF ILA 95 BUDAPEST
Ve dnech 12.-18.Červha se v Budapešti uskuteční 104. řádné
zasedání MOV. Při této příležitosti uspořádá Maďarský svaz
filatelistů Mezinárodní filatelistickou výstavu OLYMPIAFILA 95 a k
účasti na této výstavě jsou pozváni i členové OLYMPSPORTU.
Přihlášky jsou k dispozici u mne, do Budapešti je nutno je odeslat
nejpozději do 31.3.95. Pokud by někteří členové, zejména ze
Slovenska, plánovali osobni účast na této výstavě, prosím, aby mi
dali zprávu. Bylo by zřejmě možné zřídit funkci komisaře za obě
republiky, pokud by o vystavováni byl větší zájem.
000p0000m000m000000m00000m000000m0000moom000moo0000m00000
ViTE, ŽE strojové razítko k 50.
výročí SK BATA ZUN, které bylo

použivino v květnu minulého roku ve Zlíně ma svého "bratra"? Ano,.
31.12.94 používala tatáž pošta OVS se stejným propagačním štočkem
na novoročenkách klubu SK BAŤA. Abonentam je OS dodal, Podobně,
jako OVS ke Zlaté lyži v Novém Městě na Morava. Obě razítka
spatfila světlo světa díky "péči" našich členů Jirky Kotlového ze
Zlína a Vlasty Slonka z Nového Města. Díky jim!
00000moop00000p000000000m00000000m000m000m000mmoom00000moo

SLOVENSKO A OLYMP I SKA F LATEL I E
23.-24.1.1995 se v Lausanne uskutečnilo předkolo výběru
dějiště ZDH v roce 2002. Slovenský olympijský výbor ve spolupráci
s fy ERVO zajistil u pošty POPRAD 1 používání příležitostného
štočku ve výplatním strojku Postalia podle naší ukázky. Současně
byl vydáni přitisk na celinové dopisnici v jako vždy velmi dobré
kvalitě. V sobotu 28.1.95 se v Bratislava sešli zájemci o
Sportovní a olympijskou filatelii na I. valném shromážděni nově
ustavené Slovenské spóleenosti pro olympijskou a sportovní
filatelii při Slovenském olympijském výboru. O tom již členové OS
byli informováni. Doplňme však i informaci sběratelskou, opět fy
ERVO připravila pFitisk na CDV a příležitostný štoček výplatního
strojku Postalia k této události. A pro členy OS zopakujme to
nejdůležitější, a site, le tak jako jsou členy OS.i naši přátelé
ze Slovenska, mohou být členy SSOŠF na Slovensku i zájemci 2
Českých zemi. Příspěvek dint pouze 50.- KC, je možno jej uhradit v
českých korunách a přihlásit se můžete u Ervína SMažáka, člena
Vyšlo již i první číslo zpravodaje SSOŠF pod názvem SLOV-OLYMPNY

a my si mdžeme společně zalistovat. Formát je stejný, jako u
.našeho zpravodaje, tedy A5. Vlastně slova "prvni č islo" nebyla na
místě, jedná se o číslo nulté.v rozsahu dvanácti stran a md2eme si
číst úvodní řádky Pana profesora Černutáka, č lena MOV a předsedy
SOV, úvod MUDr Osuského, předsedy ZSF, povídání o tom, jak a proč
SSOŠF vznikla, řádky o historii olympijského muzea v Lausanne a
detailní přehled slovenských přile2itostných razítek se sportovní
a olympijskou tematikou z roku 1994. Vyobrazeny jsou i některé
olympijské celistvosti z poslední doby.
Nezbývá, ne 2 nový olympijsko filatelistický zpravodaj uvítat
v rodině podobných periodik a popřát mu to, co ka2dý podobni
zpravodaj má mit. Toti/ aktuálnost, podrobnost, odbornost, kupu
čtenářó, dobrý autorský kolektiv, prostě ZLOMTE VAZ!
Odosielater:
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OKÉNKO KRON RAE
Třetí .a zároveň poslední ompomínánin na setkáni členŮ OS přišlo Ea adresu kronikáře z 2amberka od. ing. Jana Kodytka
"Za nejzdařilejší a pro mne zároveň i nejhezčí setkání OLYMPSPORTu považuji.setkání, které ae uskutečnilo 2.května 1992
v dsti nad Orlicí. •
Toto setkáni bylo pro mne prvním" setkáním, kterého jsem se zdčastnil jako nový člen'Spólečnoati OLYMPSPORT. Poprvé jsem se
setkal s lidmi, kteří jsou pině zapáleni pro věc. Přesvědčil
jsem se, le i v této době se může dát dohromady skupina lidí,
- kteří jsou ochotni, bez_ nároku ne nějakou odměnu, rozdělit se
s ostatními 6 své zkušenosti, znalosti a nové informace.
Velmi obdivuji schopnost jednoho člověka, v' tomto případě pana Adolfa, který je schopen akci zajistit po technické i společenské stránce. Vždyť.na setkání přijedou členové z celé re*'
publiky. Vše probíhalo bez:problémů a nálada mezi dčastníky
byla vynikající. Bohužel, nedostatek času mi neumožňuje zličastnit se každého setkání, přesto se vždy těšim na další. Moc
děkuji všem. organizátorům jednotlivých setkánl a přeji hodně
čhuti a elánu při organizovéni dalších".
SLOSOVATELNA SOUTt2 ČTENAPŮ QLYMPSPORTV 1
OLYMPSPORŤACI, kdo odpoví ha tři zadané otázky a zatle.je na
korespondenčním lístku /podmínka !!/ kroniká-

ři A. Adolfovi, Na pléni 1285 562 06 dati nad Orlicí
do
. 1995 ?
31.
1. Které sportovní náměty bys doporučil na naše známky v roce
1996 ?
2. Jakou sportovní celinu /celiny/ bys uvítal ?
3. Kde a kdy. se budou konat příští letni olympijské hry ?
Slosováni 10 dčaatniků soutěže provědeme na 28. setkání OLYMPSPORTu 6. května 1995 v Plzni. Vylosovaní obdrží upomínkové
dárky. Nečekejte t Těšíme se na vaše korespondenční lístky !
00000000000000000000000000000000000cl000.Váš kronikář00000000000

Trig. Walter MĎLLER zpRApoyAg_A vIzNAm EXONTU.
Jak jsme uvedli v minulém Čísle zpravodaje, součásti programu
posledního setkáni členů OS v Přerově byla i přednáška ostravského jurymana, pana ing. Waltera Mdllera. S jejím obsahem -vás
dnes seznáme :

"stiiřacoNAni a význam exponátu
zě- 6tyř kritérii
pro hodnoceni tematického exponátu. Vystavovatel v něm mt2e ziskat max. 35 bodů, v jednotlivých podkritériich pak max. 5 bodů za
záměr, 20 za zpracováni a 10 za význam exponAtu1. Záměr.

.1.1.1ft•••••

o

Záměr je definován jako ‚uvážená snaha něco učinit, něčeho do-

sáhnout, iřiP. jako jednáni zaměřené na ně jaký oil. Jde tedy
o plán, případně. úmysl. V tematické filatelii sehrává důležitou
úlohu; protože tematická filatelie ve své podstatě představuje
shromaždováni filatelistického materiálu ke zvolenému námětu podle předem připraveného plánu. Jejím produktem je tematický exponát = vystavený objekt, který tvofi tematický, logicky zpracovaný
a uzavřený celek, filatelisticky dokumentovaný a ilustrovaný.
Z předložených definic vyplývá, že téma (definované jako
základní myšlenka nebo souhrn myšlenek; které musí exponát vyjádřit a doložit filatelistickým materiálem) a způsob jeho zpracovit-ni jsou při posuzováni exponátu rozhodující. Jeho volba by neměla
,být náhodná, ale peč livě promyšlená.
Promyšlená volba je možná jen za předpokladu, že vystavovatel zvládl téma po stránce odborné a našel takový způsob rozvinuti základni_myšlenky, který je doložitelný filatelistickým materiálem a v rozsahu SO albových listů vytvoří tematicky uzavřený
celek. Při rozvinuti základní myšlenky musí odlišit podstatné od
nepodstatného, pro popisované události zásadní údaje od podružných detailů.
- Popsané požadavky jsou spinitelné, pokud vystavovatel nepodcení, návazné studiem odborné a filatelistické literatury. Studium
;odborné literatury mu napóvi možný směr rozvinutí základní myšr lenky, studium filatelistické literatury potvrdi, které dilči
myšlenky jsou doložitelné .filatelistickým materiálem. Mechanismu
může působit i opačně - výskyt konkrétního materiálů donutí sběratele studovat odbornou literaturu, aby zjistil zda a jak 'maže
tento materiál využit ve výstavním exponátu.
2. Způsob rozvijení
Základni formu pro rozvinutí základní myšlenky tvofi osnova,
•
která se neliší od osnov mluveného nebo psaného projebu. X jejímu
sestaveni je nutné určit okruh otázek, o kterých má exponát vypovídat. Ve své struktuře by měla mit úvod, vlastni rozvinuti a závěr.., úvod uvádí diváka do děje, charakterizuje výchozí stav, rozvinuti předkládá přímé souvislostí s určitou dynamikou a gradací,
závěrem exponátu zpravidla zhodnotí téma ve smyslu odkazu dnešku,
využití, varuje pfed zneužitím ap.
Požadavek logického rozvoje tématu je vodítkem pro řazeni
hesel osnovy a později i vlastnich listů exponátu. Rozeznáváme
2 základní způsoby řazení - řazeni chronologické a podle významových (věcných) souvislosti.
V chronologickém řazeni je pro sestaveni dílčích a podpůrných hesel určující jejich časovš. pořadí. Sestavuji se podle časové posloupnosti od událostí nejstarších k nejnově jším, tak, jak
po sobě následovaly- často se . používaji u témat historických
a historizujicich.
Pro řazení podle významových (věcných) souvislosti je nutná
volba charakteristických, zásadních a určujících souvislostí. Je
typické pro témata sportovni, pfirodovědná ap.
Vyspělý sběratel obvykle oba způsoby kombinuje, aby docílil
úspěšně jšího výsledku. Jeden z výše uvedených způsobu zvoll za
ptevládájici, druhým kombinuje rozvinuti určitého úseku. Rapt.
'při chronologickém fazeni si Vymezí' určitý časový úsek a v něm
skládá podpůrná hesla nejen chronologicky, nýbrž i podle významových souvislosti. Pořadí a mnotstvi podpůrných hesel se doporučuje zvolit tak, aby vybraný základní okruh otázek vytvořil dojem /v\
vyváleného zpracováni. Určujici údaje musí zůstat hlavnímiLV

I v případě , kdy k nim existuje méně filatelistického materiálu
ve srovnání s jinými skutečnosti. Např. kosmická pošta při Společných letech kosmonautů v rámci programu IntsrkosmoS musí zůstat v exponátu podružnou, i když k ni existuje vice dokladů net
k ilustraci či dokumentaci vědeckého programu, který kosmonauti
zabezpečovali.
Každé téma narazi při rozvíjeni základní myšlenky na úskalí,
které nelze filatelisticky doložit. Vystavovatel však must ttit
hlavni zásadu tematické filatelie
libreto exponátu nesml obsahovat filatelisticky nedoložené informace. Proto musi nedoložitelnou informaci vynechat, nebo vhodným způsobem pteklenout.
• překlenuti využívá rozděleni rozvíjeně myšlenky do kapitol, jejichž vhodnou volbou Vynechá např. nedoložitelný časový Asek.
✓ oprávněných a odůvodněných případech může Využit i nepřímou
ilustraci či dokumentaci; Tento způsob Oak vyžaduje jisté zkušenosti, protože prim* velké množství nepřímého doloženi je měřitkm hodnocení nevhodně voleného způsobu rozvoje základni myšlenky.
Proto zpracovává sběratel nejdříve: předběžnou osnovu, která
nikdy není konečná a zpravidla.ani nejlepší. Tu postupně zpřesňuje podle její doložitelnosti filatelistickým materiálem. Výsledkem bývá kompromis sběratelových odborných a filatelistických
znalosti a jeho 'naha předvést diváktm i jury originálně zpracované téma.
Za téma ori4inálně zpracované se shodně s pravidly PIP považuje zpracováni úpině nového tématu, nebo osobité (nové, Zvláštní) zpracování rozšířenějšího tématu, připadně originální (nové,
nezname, neobvyklé) filatelistické doloženi rozvíjené myšlAnky.
Ze zkušenosti v práci jury mohu potvrdit, že nejméně problémů dělá filatelistům Avod osnovy a nepatrné, snadno odstranitelné
problémy její závěr. Nejvíce nedostatků se objevuje ve vlastním
rozvíjení základní myšlenky. HlaVnimi příč inami právě těchto
nedostatků nejčastěji bývá
- skladba vystaveného materiálu z jednoho motivu (nedostatek dilčich a podpůrných hesel,- z. nichž je osnova složena)
- náhodný výběr materiálu (nesoulad vystaveného materiálu $ textem libreta).
3. Význam.
Původně se hodnotil význam exponátu podle ideového a společensk‘ho významu., jeho angažovanosti.
Podle Slovníku jazyka českého se definuje význam jako vnitřní
hodnota, významovost, důležitost, "di dosah. Význam podle PIP splňuji všechny exponáty, které mají maximální schopnost objevně
a průkazně doložit určující prvky libreta.
0000000000000000000000000000000000000000000000o0oo0000000o0oCto
OLYMPIJSKt MUZEUM v Lausanne oznémilo, le druh4 - nejbližší oes.
loavétovésetkni_sběratel* různých olympijských artefaktů,
četně filateliatických,-ae uskutečni. oď 6. do__-$._fj.n.4 1995 0pět v Lausanne. Poté budoU tato setkáni konána v ďvoulétých
intervalech, vždy v ,neolympijskére roce.
00000p00000000000006000000000000p0000000boo00000s000000000000 - o
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PhDr. PRANTIŠSK CRHA - PMLEŽITOSTNt POŠTOVNÍ
LETY K OLYMPIJSKIM HRÁM
Jednou z atraktivních oblastí moderní aerofilatelie jsou příležitostné lety. Celistvosti přeprevené letadlem, balonem či
vrtulníkem při nejrůznějších příležitostech - a mezi ně patří

na předním místě vrcholné světové sportovní soutěže - s oblibou zařazují do svých sbírek nejen aerofilatelisté, ale i sbě•ratelé zaměřeni na tematickou filatelii. Olympijský rok 1994
přímo .vybízí ke stručnému připomenutí a rekapitulaci poštovních olympijských letů-- jejich tradice i současnosti, a to
.

zejména u nás.
Tradici poštovních letů k olympiádám založilo Německo u příležitosti letních olympijských her v Berlíně 1936. Vzducholoa
LZ 129 Hindenburg vzlétla 1. srpna 1936 z Friedrichshafenu a
přepravila cestující i poštu do Berlína. Zásilky z tohoto prvního olympijského letu v historii byly opatřeny červeným otiskem potvrzovacího razítka s vyobrazením vzducholodi a olympijské vlajky a textem uLuftschiff Hindenburg/Olympiafahrt 1936".
Známky byly oráženy razítkem letištní pošty ve Frankfurtu nad
Moh., u zásilek podaných na palubě vzducholodi razítkem palubní pošty. Oblíbené jsou zejména dopisy vyplacené příležitostnými známkami nebo aršiky olympijské série, kterou vydala ně•mecká pošta •v roce 1936. X tomuto letu existuji i zásilky 2
několika tzv. smluvních stettů, mezi něž patřilo i Československo, ale čs. pošta využívala německou vzducholodnf poštu jen
při letech do Jižní.a Severní Ameriky.
Několik dní po zahájení berlínské olympiády podnikla vzducholoa Hindenburg 5. srpna svůj šestý let do Severní Ameriky. K
tomuto letu existuje tzv. přfpojné pošta z berlínské olympiády. Zásilky jsou vyplaceny obvykle olympijskými známkami s rezftky olympi3sk6 pošty nebo berlínským příležitostným razítkem
k olympiádě. Vedle toho byly oráženy i průchozím razítkem letištní pošty. ve Frankfurtu a potvrzovacim razítkem tohoto transatlantického letu. Připomerlme, le za necelý rok, 6. května roku 1937, byla vzducholoa LZ 129 Hindenburg zničena výbuchem při
přistávacím manévru vameric.kém Lakehurstu.
Druhá světová válka na čas přerušila pravidelný čtyřletý rytmus
olympijských her. Válečné události znemožnily realizaci olympiád v Tokiu 1944 a Helsinkách 1940. První poválečné olympijské hry uspořádali až v roce 1948 v Londýně. Ikdyž není znám
WO let? byla to právě londýnská olympiáda, která má jiný serofilatelistický primát : britská pošta vydala k hrám první
příležitostný aerogram na světě. Vyšel v červenci 1948 a natištěnd známka hodnoty 6p zobrazuje krále Jiřího VI. s olympijskými kruhy v pozadí.
První - .a tehdy jediný - poválečný olympijský let se konal 17.
Července 1952 z Vídně k letní olympiádě v Helsinkách. Rakouská
pošta připravila k letu s olympioniky a poštou přiležitostné
razítko, kterým byly oráženy zásilky podané k této mimořádné
letecké přepravě. Byli to tedy Rakušané, kteří navázali na
předválečné německé prvenství. X nim se záhy připojily s olympijskými lety poštovní správy Polska, Izraele, Německa •a dalších zemi. Podobně tomu bylo i při olympiádách v Melbourne v®
.

roce 1956, Squaw Valley a Pimě 1960. Německá Lufthansa podnikla k římské olympiádě v srpnu 1960 dokonce tři lety z Hamburku, Frankfurtu a Mnichove. K nim byly poprvé připojeny i
zásilky sběratelů z CSR, frankoVané československými známkami. Počet zemi, poštovních správ a leteckých společností, které organizovaly příležitostné lety k olympiádám, se v šedesátých letech /Innsbruck a Tokio 1964, Grenoble a Mexico City
1968/ dále rozrůstal. Nás však budou zajímat především samostatné československé olympijské lety.
První čs. olympijský let se uskutečnil 23. záři 1968 k letní'
olympiádě v Mexico City, kam toho dne odlétala přes Paříž čs.
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olympijská výprava letounem společnosti Air France. Všechny
podané zásilky byly opatřeny denním razítkem pošty Praha 120
a potvrzovacím razítkem /kašetem/ v modré barvě. Vzhledem k
k tomu, že zásilky olympijských letů bývají adresovány poste
restante na poštu r olympijské vesnici, mají zpravidla na
zadní straně /i přední/ otisky vesměs velmi zajímavých olympijských poštovních razítek. To jednak zvyšuje atraktivnost
těchto celistvosti, ale především potvrzuje fakt, že byly
skutečně olympijským letem přepraveny. Tak je tomu u zmíněných zásilek do Mexika i u pošty z dalších olympijských letů.

Zimní olympiáda se v roce 1972 odehrávala v japonském Sapporu. čs. olympionoci odlétali letadlem ČSA a Air France 20.
ledna a s nimi i zásilky sběratelů, opět $ denním razítkem tentokrát pošty Praha 014 - a s.potvrzovacim razítkem v černé barvě.
V roce 1976 se konal příležitostný let na letni olympijské(D

hry v kanadském Montrealu. Zásilky byly orazítkovány dennim
razítkem pošty 120 •s datem 9.7.a opatřeny otiskem kašetu
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ČSA v modré barvě.
Za čtyři roky, v-roce 1.980 se uskutečnil o‘iyinpijski let k zimni olympiádě v Lake Placid /USA/ i k letnim
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otisk denního razítka pošty Praha 09 a červený otisk kašetu a. maskotem moskevské olympiády. Na zásilkách nechybějí ani
razítka pošty olympijské vesnice.
Další naše olympijské lety se konaly až v roce 1988, opět k
zimním i letním hrám. Zimní. sporty hostile kanadsk4 Calgary naši olympionici odlétli 4.2. letadlem ČSA /viz předchozí
strana/. Zásilky mají modrÝ kašet se symbolikou zimní olympiády a velké poštovní razítko olympijské vesnice v červen4
barrě. Letní olympijské hry proběhly v jihokorejském Seoulu,
kam letěli naši sportovci 9. záři jak o tom svědčí i červený
otisk výplatniho stroje pošty Praha 121 s kresbou znaku čs.
olympijského výboru. Zásilky nemají kašet, ale přítisk kresbu maskota her v olivové barvě.
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q5t9
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V roce 1992 poskytla našim olympionikům k odletu na letní olympiddu v Barceloně /24. Července/ speciální letoun čs. armáda. Zásilky mají černý otisk razítkovacího stroje pošty
Praha 6 s portrétem Josefe Gruse, významného pracovníka našeho i mezinárodního olympijského hnutí. Poštovní razítko je
dopiněno kašetem v červené barvě.
Zatím posledhím olympijským letem - a prvním českým - je let
na zimní olympiádu v norském Lillehammeru. Hlavní Část naši
výpravy odletěla armádním speciálem
7. února. Podané zásilky
001,07,--10.10
orážela pošta Praha 6 červeným
otiskem výplatního stroje se
znakem olympiády a logem lyžařských disciplín. Zásilky mají
Lifiehanurter)4C&P
nevic otisk kašetu v zelené barvě se znakem českého olympijského výboru a textem k odletu české reprezentace do Lillehammeru.
Nový časový rytmus konání olympijských her - střídavě zimních
a letních - slibuje sběratelům zajímavé a atraktivní celistvosti z olympijských letů každý druhý rok. V !tee 1996 nás čekg' letní olympiáda v americké Atlantě a dva roky poté, v roce
1998 zimní olympijské hry v japonském Naganu.
TOct bYl_Přenat_z „Poštovníhokurýra Č._4/1994"„e otiš:On se
souhlasem autora.
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KALOKAGATIA 1994 - celoslovenské olympidda_deti
a mládeže
MOV vyhlásil rok 1994 za Rok športu a olympijských ideálov.®

Usporiadať celoslovenskd olympiádu deti a mlédeže v tak vlznamnom roku bolo šťastnou myšlienkou Olympijskej spoločnosti
Slovenska a jej partnerov, podporou olympizmu a vyzdvihnutim
celosvetovo oslavovaného výročia. Olympijské hnutie je pre
chlapcor a dievčatď ešt6 neprobédanou veličinou. Preto prvé
kroky- na športoviské znamenajd nielen zoznémenie se s krésami vzájomných sdbojov, ale aj prekonávanie samÝch sebe, zlergenie sa vo svojom oblubenom šp2rte. .
Školské mládež se zdčastriuje sdtaži bez rozdielu typu šk81.
Celé podujatie bolo rozdelené do niekolkých častí. Ako priameho dčastnika ma zaujala skupina nešportové sdťeže, kategorie „Šport a olympijské ideély". ?tate se prečo
Odpovea je jasné šport a olympiéda v očiach detf. Tak ako vela filatelistov, aj ja som priniesol na ukéžku časť exponétov- OLYMPIA A JEJ HRY. Verte bol som prekvapený, ko2ko deaj ich veddcich nepoznali čaro filatelie. Priznám sa,
ti
že niektoré otézky týkajdce sa historie OH boli také, že
som mal ve2a problémov vysvetlit deťom históriu vzniku OH.
Ottizok bolo ve2mi ve2a a verim, le krása známok učarila de'tom a mnoho se pridé k rodine MF. Zéver besedy se končil myšlienkou - Olympia žije, žiju aj olympiády .
čo však filatelistov v Trnave najviac prekvapilo, bola obélka s fotografiou a PP zápasnickej legendy Jozefa Herdu. Pochédzal z chudobnej rodiny, žil v •chudobnej štvrti na periférii mesta pri trnavskom cekrtvare. Koketoval nejprv so vzpieranfm, no tréneri ho usmernili na cestu zépasenia. Mal
sedemnést rokov, práce nebolo, kluby nemohli pom8cť ani talentovanému športovcovi. Vadal se na cestu do Prahy. Peňazi nemel, nuž vydal se do Prahy peši ! V hlavnom meste

Jazef Herda
striebotná meciaila v zipaserif
OH Berlin MG
SLOVENSKA POISŤOVŇA

Pán
Radek Jásek
Havličktva 271
281 21 Červené Peaky
ČESKÁ REPUBLIKA 1111

zamieril medzi chudobných do FRTJ v Karline. Neskór se stal
prislušnlkom AFK Stráž bezpečnosti. Za rok se z neho stal výborný zápasník. Herdov sen o olympiéde v Los Angeles 1932
stroskotal na financitich. Listok stél 3000 kordn a v zbierke na dčet Herdu prišlo len 300 kordn. Priblfžila se aalšia
olympiáda, a on na nu už cestoval, získal striebornd medailu ! Viac než, dvadsat rokov strávil na žinenkách. Posledn1
raz reprezentoval, kea mal štyridsat rokov. Aktfvnu činnost
ukončil roku 1965,! Jeho strieborná medaile z OH v Berlfne
visí v Mdzeu historie v Starej radnici v Bratislave.
000P0000000000000000000000000000000000František Sopko0000000

VZFROMiNKA SOKOLSTVO
43. PRAHA 25

jako předchozi
DR " chl "
7.7:1948
44. PRAHA / XI.VšESOKOLSKÝ SLET 0- (obr.30)
Jednootiskové razitko S propagačnim textem v DR. Propagačni vložka
obsahuje pouze sedm'dvakrát přerušených vinovek. 23.6.1948 došlo k
převraceni střednf Části vinovek.
DR " bez označen "
26.6.- 3.7.1948
1
,

30
45. BRATISLAVA 2 SI / Už / ČLENOM / SOKOLA? 0-0 III.CELOšTATNA
KONFERENCI A / "č0S" / 21.- 22,0KTÓBRA / 1950
DR " a ", (obr.31)
19.10.1950
46. TRNAVA
I. KRAJSKA SPARTAKIADA / Dš0 SOKOL / 25.- 26.SEPTEMBRA 1954 / V MODRANKE OKRES TRNAVA 0-0 dtto
DR" bez označen ', (obr.10)
18.9.1954
47. PRAHA 6
XII.VšESOKOLSKÝ / SLET / SOKOL (emblém) / PRAHA
1994 -0 (obr.32)
DR " bez oznadenf "
4.7.- 6.7.1994
CELOŠŤ4TN•A
. Kosnlantk
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Prvnf den pOužlvan u přepážky na poště, dalti 'dva dny na sletitti.
Sběratelé-razitkáři zřejmě znajf SR z roku 1938 s textem
"Každý Čechoslovák jednou v Praze', které bylo rovněž jako
turnusóvě použfvano na mnoha Československých pOttach. Méně se
vtak již vf, že právě sokolskou iniciativou došlo k tomu,, že po
rozpadu českoslOvenska a vzniku Protektorátu B.u.M. bylo toto
razftko po přerytf Štočkd na text "Každý tech jednou v Praze" dale
0ouživano zřejmě až do roku 1941 (obr-33). Na podzim roku 1939
totiž sokolové zahájili po přednášce prof.dr.Vojtiška na toto téma
řadu beted při sokolských schetzich a podporOvali tak národnf
citěnf až do svého rozpuštěnf, ke kterému došlo výno m

K.H.Franka ze dne 12.4.1941. 1 zde u obou typ uvedeného SR Vám
budeme vděčni za vaše oznámení Odajd o jejich použití, zejména Pak. .
u razítka protektorátního.
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Po. získání státní samostatnosti v říjnu 1918 se Sokolové
zapojili okamžitě do budováni nového státu. Starosta čos JUDr .
Josef Scheiner byl Národním výbórem pověřen organizováním branné
moci deskóslovenskeho státu. Již večer 28.rijna 1918 bylo uSneteno
sestavit Národni stráž, která bude hlídat ddle2ité body • a objekty'
ZerriišlrěrriT Ve-rěiri""571-6zřTré.
sta er
a1V1é w
náčelníkem čos JUDr Jindfichem Vaničkém. Na činnosti Národni
strAte se kromě Sokold Podíleli i členové DTJ,. studentstvo a
hasiči. Strážní služba byla konána al do 15.prosince 1918, neboť
mezi tím byly zformovány jil první vojenské útvary. Ty však nebyly
prIliš spolehlivé, neboť byly sestaveny z raněných, invalida,
dovolencd, zběhů a vězlid, kteří tehdy byli v Praze.
Tato nespolehlivost vojenských , Oddild přiměla sokOlské
činovníky k nabídce Národnímu výboru sestavit v Praze a dalších
větších městech ze členě tělocvičných spolkd spolehlivé strání
útvary. Nabídka byla přijata a ták 22.1istOpadu 1918 byl na dobu
Šesti měsicd po vykonaných odvodech a zdravotních prohlídkách
v Praze ustaven I.pluk Stráže svobody. Pluk měl tři prapory po 800
členech, každý prapor byl dále členěn na čtyři roty a ty pak na
čty ři čety. Příslušnicí pluku si tykali a oslovovali se bratře.
Bidlem I.pluku Strale svobody byla dnešní Stredni zdravotnt škola
na Alšově nábře2f v Praze 1.
1I.pluk Stráže svobody se ustavil v českých Budějovicích,
III.pluk v Brně a IV..pluk
v Plzni. Činnost těchto plukd však
netrvala předpokládaných šest mésicd, ale byla ukončena a2 v
listopadu. 1919 pro nezbytnou pomoc Slovensku.
Poprve k ni došlo na krátkou dobu počátkem ůnóra 1919, kdy
odcestovali prislutniti těchto Utvard do Bratislavy na žádost
2upana Zocha na pomdc při zajištěni klidu a pořádku pri uvítáni
slovenské vlády. V březnu 1919 se Mihal Karolyi, prezident
Maďarské republiky vzdal svého úradu, státní moc v Maďarsku
Převzali komuniste se Socialisty ě Vyhlásili Maďarskou republiku
rad komunistického typu podle , sovětského vzoru. Koncem května
maďarská vojska vstoupila na Slovensko a obsadiIa řadu měst
(Košice, Lučenec, Prešov, Nové Zámky a další). 3.dervna 1919 došla
do Prahy naléhavá žádost o branné přispěni' Ji2 Si června večer
odjel. první transport Sokold = vójákd na Slovensko. Vedl jej
br.Vorel jakb vědce a bři Sýkora a• Mayer jako velitelé rot. čapky
bez per, legitimace a odznaky s sebou, stravy .na .cestu Tak zněl
pokyn pro I. Sokolský praPor. Současně byly odvolány všechny
Připravované sokolské slavnOsti a akce.
Druhý sokolský transport na Slóvensk0 odjel 10.června 1919.
Vedl jej br.Vacin,.jeho pomocnici byli bři.Zedhik a Bradáč. Tento
transport,
jehož příslušníky byli členové z . /uP Tyršovy,
Východočeské a JeronýMovy a k němuž byla připojena i jedná rota,
sestavená z člehd •DTJ, byl cestou rozdělen na dva prapory (II.
a III.). IV.prapor byl sestaven z členstva dalších sokolských žup
z Cech a vedli jej bři. Jirsák a Svoboda. V.prapor postavilo

o

sOkolstvo z Moravy.
Sokolské stráni prapOrY byly urdeny předevtim k •pořádkové a
strážhf službě. I.Sokolský Prapor však býl nasazen i k přtmé
podpoře řadového vojska u Nových Zámkd, kam Sokolové vtáhil jako
prvnf. Tim byl prakticky zastaveni postup maďarských vo/sk a PO
mirové konferenci v Pařtži mohlo předsednictvo ČOS 31.července
1919 schválit likvidaci prapord, vypravených na Slovensko a:ŽAdat
jejich vystřldáni řádným vojskem.:
Poštovně dOložit zminěná fakta' je možné prostřednictvtM tady
útvarových razttek a razttek point' .pbšty. V zásadě lze rozlišovat
zásilky podané na.územi Čech a Moravy z pdčAtečniho obdobi
existence pIukd Stráže svobody a zásilky z obdObt 'pobytu těchto
ůtvard na Slovensku. Zásilky mohou být opatřeny razttky čt.polni
pošty i &tvarpvými razttky, mohOu..2 těchto razttek obsahovat jenom
jedno (obr.34), ale mohou být také bez těchto razttek, pouze
s rueně psanou poznámkou O Otvarové přislušnosti odestiatele., Či
adresáta.
. . I.Sokolský pr, , if - •
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V našem přehledu se podrobněji zastavfme právě u razttek
Otvarových a pokusme se 0 jejich kompletnějšt přehled. Samo2řeime
si nekladu nároky na úpinost, ale uvAdim všeChna razttka tohoto
typu mně známá. Od čtenářd uvitám jakékoliv dopiněn, nejlépe
formou xeroxově kopie ůtvarovich razftek zde neuvedených.
Lpluk Stráže Svobody / IIisetina
Černé
I.pluk Stráže Svobody 1.prapor
fialové
I.PLUK STRŽE SVOBODY / Rota kulometná
Červené
I. prapor II.pluku Stk.-Ale Svobody
II.pluk Stráže Svobody / 3.setina
mod;-6
CS. PLUK SVOBODY C.III / II.ROTA
I.Sokolský prapor / II.rota (obr.34)
fialové
.
_
---r;sinirlarg-freal-357-7---rn-řb-ra—KW.:174-r — --II.Sokoiský prapor
II.Sokolský prapor - Ii.rota
fialové
IV.SOKOLSKÝ PRAPOR - I.ROTA (obr.35)
2.rota IV.sokol.Praporu
fialové .
.
SOKOLSKA BETINA / ŽUPY PODKAKONOšSKg (obr..35)
0000000
15 .
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SPORT Nfl ZHOMKOCři,
Často vidíme na poštovních známkách zobrazené sportovce v poněkud netypických hráčských pozicích. Dokladem toho jsou ntenisove známky bývalého
SSSR / Mi. 519 a 659 /.
i
Při pohledu na ně by
u:
asi trenér tenisu při-4---'
liš spokojen nebyl.
t.,..,.., •''''i
Hráči jsou zachyceni ve
"...9?, ,t; t?,
_!. t !; zcela chybném postaveni.
' .4-7(
Naopak srdce filatelisi.i4.
-('''
*.,
.. -0 11:
,.,qt.%
ty nad těmito celistvoIKNI‘
‘ki.1
,
ii .'
, N,
'.
'Berl ex 1 /.11 Ill SI 6,
stmi určitě rychle za\
buší. Tyto známky naj.
_......:-. 4:.,..,„... ;. deme
' -.,„-:-...-..0,-.4,..._L.,„.....
.-....u.....,...,
převážně s razítky

z ochoty, vzácněji již ve stavu poštovně nepoužitém - svěží,
ale na poštou prošlých celistvostech se jedná skutečně o
lé vrány". Tato cenzurovaná celistvost byla odeslána v roce
1 940 pracovníkem tehdejšího německého vyslanectví v Moskvě
do 3ohumina - tehdy německého Oderbergu.
Za nefilatelistické povšimnuti stojí úvodní část textu na
této cenzurované pohlednici : zřejmě po důvěrném osloveni
adresátky, napsané mne nesrozumitelným písmem, odesilatel
pokračuje
kdybys o mne mohla pečovat Ty, byl bych asi
již zdráv. Tvůj Horst.
Vladimir Kolich
Nebývá v poslední době zvykem vydávat filatelistické materiály jen k mezistátnímu utkáni v lehké atletice.
Naposledy se o to přičinily 26. srpna 1994 Finsko a Švédsko. K tomuto atletickému měření sil severských rivalů, vy-LV
1

As.11484
7%41:441

ou,trdsomi
NA) 6101.11.11111
_

Suomi-Ruotsi °Finland-Sverige

daly obě země společně
znémky, FDC, razítka 1.
dne vydáni, sešitky a
IGE
pohlednice.
Ve Švédsku byly vydány dvě známky v nominálni hodnotě 4,50 SKr.
s vyobrazenim skokana do výšky /Patrik Sj8berg/ a oštěpaře
Fina Seppa Rttyho. Stejný motiv je i na finských známkéch,
ale v hodnotách 2,40 FiM.
Známky Švédska navrhl Martin Mbrek, obaly. sešitků Bertil Kumuen, finským autorem je Aare JErvineft. Známky včetně sešitků vytiskla švédské tiskárna Posten Frim&rken.
Idaje a materiály byly použity s laskavým svolením pana Vladimíra Gregora, předsedy sekce Sběratelů severských znémkových
zemi.
St. Kamenick4
Znáte STICKBALL ? 2e ne ? Pak vězte, le to je míčové hra s
holi, kterou provozuji civilizované
indiánské kmeny. Je to ha_
.._

FIVg CIVILIZED MBES

INDIAN
STICICBALL
SPORTS PHRATRUSTS INTININAŤIONAL
Coe:be. No, 4$
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zardni míčová hra, hraná udatnými Indiány kmene Cherokee v .
indiánských rezervacích Qualla při vstupu.•do Velké kouřové
hory Národního parku v Severní Karolině.
Záběr ze hry tohoto neobvyklého sportu se objevil též na PR,
poUživaném.v . Muskogee /viz -předchozí strana/.

Joseph M. Lack°, USA
Ve dnech 14.-15. ledna 1995 se uskutečnil v Novém Městě na
Moravě již 57. ročník Zlaté lyže v rámci závodů Světového poháru, v klasickém lyžováni za dčasti lyžařů a lyžařek z 22
států.
Patnáctikilometrovou trať klasickou technikou zvládli nejlépe finský běžec Harri Kirvesniemi a Ruska Jelena Vjalbeov6.
V závodech štafet podtrhli vítězstvím svůj individuální dspěch Finové, v ženách kralovaly suverénní Rusky.
Nás však kromě statistických ddajů budou jistě zajímat fila-

telistické dokumenty.
Od 9. do 18. ledna, mimo dny vlastních závodů /tj. 14.-15.1./,
byly na poštovním
dřadě oráženy poštovní zásilky otiskem vlplatniho,
stroje červené
barvy, zobrazujiof závodní trat.
Obálky, CDV a pohlednice byly opatřeny přítiskem /viz ukázka níže!, na kterém je zajímavá reprodukce odznaku Sportovního klubu v Novém

Městě na Moravě od národního umělce Vincence Makovského, zdejšího rodáka. Odznak /vítěz na lyžich/ byl vydán v roce 1926
s7atimung44
leavdrillově klětto

THE GOLDEN SKI INTE
CROSS COUNTRY COM
THE WORLD CUP OF M

13.-15. 1. 1995
SIC. NOVE MESTO
•

NA MORAVĚ

RA2eg

JA.ďsE K
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f•iftkiLictovek 244

valv
LYŽE SLONEK — SRI SERVICE
SOEKOVA 231 •
592 31 NOV8 MESTO NA MORAYS
Folo grandid 6P,aft km*tillwarovr

q)E-w=ť
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k - mezinárodním lyžařským závod-ům. V dnešní době byl obnoven
a' je opět aktuální, nebo t v letošním roce oslavuje Sportovnf.
klub
lyžováni 100. let od svého založení v roce 1895.
Oslavy tohoto jubilee proběhnou zvlášt v dUbnu, žádná Pi-•latelistická dokumentace však není plánována..
-Vlastimil Sionek-Letošni MS ve sjezdovém lyžováni, které se neuskutečnilo z
diavodl naprostého nedostatku. sněhu t a které bylo odloženo'na příští rok opět do'španělské Sierry Nevady, rift bude
sierra nevada grenades espaia

41-,W7.

47-17MA

O

Mascota Oficial de We
Cerripeoňatos del Mudd° de
Eadui Alpirio. Sierra Nevada 1995.

(EMU) sierra nevadá 951VAI
am VE.MIVACIAISSA

Comp./W.4g 140.6 4.14,S Afik.

ACMAŤ TM

připomínat dopisnice s dřednim přitiskem maskotem a razítkem 1. dne, vydaná Španělskou poštovní sprévou s téměř roč..
ním předstihem.
000000cl00000000000000000000000000000000000000000000000000000
INZERÁT t

INZERAT !

INZERAT !

.VII prodá nebo vymění za platné známky ČR všechna
Čísla 1/1968 dO
čísla zpravodaje OLYMPSPORT,
80/1993
ze 300 KČ a všechna čísla KNIHOVNIČEK od Čísl:6 1/1977._do
Č. 2241993 za 2001(6 .
Dále prodá autogramy prezidenta MOV, Juana Antonia Samaranche na dopisech při jeho návštěvách u, nás po 100 Kč. Vše
jako nové.
,
INZERÁT 1
INZERAT_1
INZERÁT 1

ANOI,•FRANTIŠEK, tř. Osvobození 184, 261 02 Příbram

FOTBAL

Jelikož se.ném podařilo objevit dalšf americké PR, používané
před nebo 7 průběhu MS 1994, začfnéme úvod této rubriky je—
jich vyobrazenim: 'Navazujeme tak na člének, uveřejněný ve
zpravodaji Č. 3/94, str. 59-60 .
mow enTrammi.
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New Jersey
Host Committee
Station
Juno 23, 1994
Game #2 Nay vs Norway
61511%1We:it N .1 07073

• JUN M 1994

grit &Teri
Host Committee
Eaadon
June 25, 1994
Game #3 Saud Antis at Mom
East Rutherford N J 0707$

Now Jersey
Host Carnntlas•
Suite
JtAy 10,1994
Game I 6 Gus,W FlnaJ
East Rutherford N J 07073

•
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Nriě &ors
Hoet Committee
Station
July 13,1994
.
Glint I Seml awl
East Whetted N J 07073
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Z HISTORIE ANGLICKtHO FOTBALU
Prahistorie fotbalu je staré n ěkolik tisíc let. Již 3000 let
před n. 1. zavedl v Číně císař Huang-Ji hru, při které se používal míč vycpaný vlasy a peřím. Hrou chtěl u vojáků doséhflout obratnosti, rychlosti a smyslu pro kolektiv. Hra byla
ještě ve 2.-3. tisíciletí před n. 1.
nejrozšířenější hrou v Čín ě. Další
zmínka o fotbalu pochází z Japonska,
kdy se hrdla
za císaře Kogioky /642 644/. Mid se
musel udržet
ve vzduchu a
nesměl se dotknout země.
Podobné hry
se hrály v Indonésii a v Zadní Indii.
V Aténách a ve Spartě hráli hru zvanou episkuros, kdy vycpaný míč nebo vzduchem nafouknutý zvířecí měchýř se musel dotlačit za hraniční čáru soupeře. Míčové hry připomínají také
starověcí. filozofové Platon a Seneca, kteří si stěžuji, le
žáci místo studia se v ěnují kopání a běhu. První na dzemí Evropy byla hra nazývaná harpastan, která se hrála v ětšinou v
Míč učaroval i tak slavným postavám, jako byli J. Caesar, A. Severus a Augustus. 0 harpastanu můžeme říci, že to
byl praotec dnešního fotbalu. Z Pima se hra rozšířila spolu
s výboji Caesara do Fallie /dnešní Francie/. V roce 55 před
n. 1. se vylodil také v Británii a je známo, že první fotbal
v Londýně hráli římští legionáři. Podle starých záznamů hráli Nmand harpastan ve městech Derby
a Chester. Ze středověku se zachovelo málo záznamů o míčových hrách. Je
zachován dokument, který se
rilfš%
zminuje, že se
tk DIVPION.BREE
v 9. st. hrálo
ALKI 75
první mezináCHESTER •
rodní utkání v
neznámé míčové hře mezi Anglií :a
Skotskem. Vše se odehrálo nedaleko Kildear Castle a Liddisdele ve Skotsku. Na
každé straně se hry zd častnilo 20 hráčů a Angličané zvítězili
3:2 . V 3retani a Normandii se provozovala hra cheorale, hrálo se s dutým míčem, do kterého se kopalo. Hry se pořádaly
pouze dvakrát do roka - na masopust a v první váno ční svátek.
Byly už předchůdcem známé hry soule. Soule měla ale krátký život, hrála se zhruba v letech 1335-1349, kdy jí Karel V. zakázal. Ve středověké Itálii se proslavila hra calcio, hraná ve
Florencii na náměstí Piazza dei Signori. Její začátky se váží 2i
k roku 1415. Hrála ji hlavně Šlechta při velkých slavnostech.

Nebyla to lae jediná míčová hra hraná v Itálii. V Padově se
hrála hra, dost podobná rugby, podobně se hrálo i v Benátkách /1555/.
Nyní už ale přistupme k historickému vývoji fotbalu v Anglii, který začíná zhruba ve 12. století.
Ve 12. st. je připomínána dalšf míčová hra - cheolare, hrá•
la se dost tvrdě a živelně a tak ji Eduard II. v roce 1313
zakázal. Ale všechno bylo marné, zákazy nikdo nerespektoval,
předchůdce dnešního fotbalu nastupoval své vítězné tažení.
Hrálo se tajně na odlehlých místech, loukách a pastvinách.
Ustáluje se počet hráčů, na každé straně stálo proti sobě
10 - 15 protivníků. Objevují se první. rozhodčí /1590-1600/.
V 17. st. se už v anglickém slovníku objevuje slovo football player - fotbalový hráč. Důkazem je hra W. Shakespeara Král Lear /1606/, kde je krátká zmínka o fotbale. V 18.
století se fotbal
začíná stávat populárním hlavně
na univerzitách v
Oxfordu, Cambridge, Etonu Sheffieldu, Rugby a
jinde. V městském
muzeu v Oxfordu
mají vystavený
plánek fotbalového hřiště z roku 1788. Počátkem 19. at. ořivádějí k životu míčovou hru ve městě Rugby, která se rychle
ujela. Podle města dostala svůj název a hraje se v celkem
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Jaroslav Gross Esq
FIRST DAY COVER

lAubova 2
Praha 3 - Vintairady
Czechoslovakia

nezměněné podobě dodnes.
V roce 1848 byly v Oxfordu vydány první fotbalová pravidla na
světě, bohužel se nedochovaly. Fotbal se začal v první polovině 19. at. nezadržitelně šířit, už kolem roku 1850 existuje v
Británii několik nezávislých fotbalových svazů, které se ale
navzájem ignorovaly. Sill hlasy po zdokonalení pravidel, za
odstranění surovosti a hrubosti ze hry. První pravidla kopané
napsal uppinghamský rektor Tring a byly na svou dobu velmi moderní a revoluční. Populární byl fotbal ve Skotsku, hlavně v

Edinburgu a Glasgově , v roce 186-0 vyšel v Edinburgu fotbalový
zékonfk, Což byla obdoba dnešních pravidel: A to již začind
novodobé historie anglického, ale už i světového fotbalu.
c00000000000000000000000000000000000000St. Kamenický
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SPORTOVNÍ RAZÍTKA V ZAHRANIČÍ 1994 - pokra čování

Do přehledu nejsou zařazena razítka, uveřejněná v předchozích
číslech zpravodaje, např. MS v kopané 1994, razítka, jejichž
vyobrazení se již léta nemění a také razítka, která nelze zve-

řejnit pro jejich špatnou reprodukční kvalitu.
BELGIE - Wewelgem - Mezinárodni cyklistický závod Gent - We-

welgen
ITÁLIE - Ancona - Finále italského fotbalového poháru Ancona
.

Sampdoria

FRANCIE - Wailers - 92. Mezinárodní cyklistický závod Paříž
- Roubaix
IZRAEL - Tel-Aviv/Jaffa - Finále ME v basketbalu klubů
-*ANCONA C.P.432,
6+1994
ANCONA
qg
«SAVONA

Witt)
,

flail UM

III MU

FINALE ANDATA
COPFA ITALIA 1994

11.1.1H4
110,1141

AUSTRÁLIE - Nundah - MS ve sportovní gymnastice 1994
AUSTRÁLIE - Melbourne - MS ve stolním tenise veteránů 1994
RAKOUSKO - Pressbaum - 24. Mezinárodní mistrovství v badmintonu

PANtLSKO - Vitoria - 25. výročí založení sportovního klubu
MICHELIN
vINU

* * *

* 1994*

World

Gymnastic
C.hampionships.A.,.
20 APRIL 1994

.
44
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ITÁLIE Montevarchi - MS v motokrosu třídy do 250 cm
ITÁLIE Rovigo - 20. mezinárodní turnaj v ragby juniorů do'
patnácti let
POLSKO - Ustrori Světový pohár šachu nevidomých
SAN MARINO - Sen Marino - Velké cena San Marina Formula 1 v

Imole
USA - Old Hickory. - Golfový turnaj SARA LEE CLASSIC 1994
ITÁLIE - Verona !.• Mezinárodní turnaj ve stolním, tenise vete,:rénů EUROMASTER
ANGLIE Wembley
Poháru Fotbalové federace 1994 0

ITALIE Arbatax Evropská kvalifikace ve stolním tenise
USA - Anaheim - „Anaheim Bullfrogs" mistry světa v hokeji na
kolečkovlch bruslích
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ITALIE - Cisterna/Latina - Velká cena Itálie v jezdectví
FRANCIE - Le Deux Alpes - 77. Giro d'Italia 1994 /strojové/
RAKOUSKO - Ebreichsdorf - Turnaj v jezdeckém pólu
MAĎARSKO - Budapest - Mezinárodni ženski šachový turnaj SARANYIKA
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je zpravodaj deské národni asociace pro olympijskou a sportovnf filatelii.
Předseda OS
ing J.PETRASEK, POB 13, 282 23, Ceský Brod
Mistopředseda OS F.SOPKO, Švermova 3, 083 01, Sabinov
Redaktor OS
R.JASEK, Havličkova 271, 281 21. červené Pečky
Jednatel OS
ing Z.SLOVAČEK, Resslova 2257, 530 02, Pardubice
Pokladnici OS
B.POLAK, POB 47, 150 00, Praha 5
P.ONĎRAšKA, ZnievskA 3, 851 06, Bratislava
ob0000000poom000000poom00000000poop0000000p0000moop000poop0000
Podáváni novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice
Č.j. PP/1 - 3671/92 ze dne 12.11.1992
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