Hrdinkou Her v Londýně 1948 se stala Nizozemka Fanny Blankersová- Koenová, atletka se 4 zlatými medailemi
(z běhů na 100 m, na 200 m, na 80 m překážek a ve štafetě na 4x100 m). Hrdinů, kteří zaujali publikum a také
média, již prostřednictvím televizních přenosů pro veřejnost, bylo samozřejmě víc. Dvěma sportovcům se podařilo
zopakovat zlato v téže disciplíně, ve které ho získali již na minulých - předválečných OH v Berlíně 1936: maďarské
šermířce Ellekové a již výše zmíněnému čs. kanoistovi v „párovce“ na 1000 m Janu Brzáku-Felixovi. Maďarský
pistolář Takács zvítězil na MS 1938 tak, že střílel pravou rukou, Nyní v Londýně 48 byl členem zlatého družstva,
přičemž pálil levoručně. Pravačku mu za války utrhnul granát... Další zajímavostí londýnské olympiády byl fakt, že
se poprvé na atletické dráze objevily ženy černé pleti.
Her v Londýně se zúčastnilo 4064 sportovců (z toho 385 žen) z 59 zemí. Na programu OH byly soutěže v 19
olympijských sportech (atletika, box, cyklistika, jachtink, jezdectví, kanoistika, kopaná, košíková, moderní pětiboj,
plavání, pozemní hokej, skoky do vody, sportovní gymnastika, sportovní střelba, šerm, veslování, vodní pólo,
vzpírání a zápas), umělecké soutěže a 1 ukázkový sport (lacrosse). Celkem bylo na programu 150 řádných
olympijských soutěží a 1 ukázková. Ženy startovaly v 6 sportech (atletika, kanoistika, plavání, skoky do vody,
sportovní gymnastika, šerm).

MOJE VZPOMÍNKA NA OH V LONDÝNĚ 1948
vzpomíná Věra Růžičková (Šuláková), tehdy nejmladší členka čs. vítězného družstva soutěže gymnastek:
„Bylo to pouhé tři roky po světové válce - příliš brzy na to, abychom cestovaly zhýčkáni a šokovalo nás, kolik je
v Londýně ještě vybombardovaných budov. Anebo to, že část olympioniků bude spát ve stanech a další část v
uvolněných školních třídách... Vždyť jsem pořádně ještě většinou ani netušili, co bude pro budoucno znamenat, pro
sport i pro život, únor, v němž před pár měsíci byl v Československu vlastně státní převrat. Vítězný únor - se říkalo
později. Ale do Londýna spousta z nás vlastně jela na OH ještě jako sokolové...
A i když jsem byla mezi děvčaty nejmladší, cítila jsem, že tvoříme sportovní rodinu. Hned jsme se v Londýně
pustili do tréninků. Kromě jediné - jedné ze sester Misákových, Elišky. Udělalo se jí špatně, vlastně ji bylo stále hůř
každou hodinu. Doktoři nařídili převoz do nemocnice. A pak přišli s hroznou zprávou: má infekci, kterou nejde
vyléčit... Umírala, když začínal náš olympijský závod. Závod pro Elišku. Ta sbírka zlata byla vlastně především pro
ni. Na takový závod se zapomenout nedá...
Cenu zlatého družstva lze vyvážit dnes stěží - zase jen zlatými vzpomínkami. Tvořily ho: Zdeňka Honcová,
Miloslava Misáková, Věra Růžičková, Božena Srncová, Milena Müllerová, Zdeňka Veřmiřovská, Olga Šilhanová,
Marie Kovářová - náhradnice Eliška Misáková, která až v Londýně onemocněla obrnou a zemřela.“

OPRAVY POPISEK V KNIHOVNIČCE
V příloze tištěného Zpravodaje č.2 naleznete samolepky, kterými si můžete opravit popisky v knihovničce o
Emilovi a Daně Zátopkových. Knihovničku jste dostali bohužel s několika přehozenými texty. Samolepky vlepujte
takto :
str.20 "Po dvanáctiletém přerušení válkou ......"
str.21 "Vzpomínka na tyto letní olympijské hry ......"
str.28 (spodní část) "Je třeba připomenout ......"
Omlouvá se Vám autor Jirka Svoboda i redakce zpravodaje.

40 let německé pomoci sportu
3.5.2007 vydala Německá pošta
příležitostný aršík se 4 známkami, které
připomínají konání velkých sportovních akcí
v Německu v letošním roce:MS v házené,
MS v rychlostní kanoistice, MS ve sportovní
gymnastice a MS v moderním pětibojiů.
Zároveň je tímto aršíkem a razítkem
prvního dne vydání připmenuto 40 let
německé pomoci sportu.
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Z HISTORIE ITALSKÉHO FOTBALU (I)
Je to již hezká řádka let, kdy v našem Zpravodaji vycházely seriály Z historie uruguayského fotbalu (1993-4) a
Z historie anglického fotbalu (1996-7). Dalším pokročováním bych rád představil třetího fotbalového giganta,
čtyřnásobného mistra světa – Itálii.
Bohatá historie, velká tradice a dostatek filatelistického materiálu svádí představit tuto fotbalu zaslíbenou zemi,
kde fotbalem vášnivě žijí milióny Italů a který má své příznivce po celém světě. Fotbal je nejpopulárnější hrou na
světě. FIFA registruje 205 členských svazů. Skoro všude je tato hra nazývána slovem vycházejícím z anglického
sousloví foot-ball, kopaný míč. Itálie ale patří mezi málo zemí, které pro nejoblíbenější sport planety zavedla vlastní
název – calcio. Fotbaloví příznivci z Apeninského poloostrova zatvrzele trvají na tom, že fotbal vynalezli Italové
dávno před Angličany. A mají částečnou pravdu. Již za starých Římanů se hrála tvrdá míčová hra zvaná
harpastum, která byla pravděpodobně převzata od obyvatel Sparty a byla provozována jako předvojenská
připravná cvičení. Obdobnou hrou, ale bez brutální tvrdosti, byl episkyros pocházející z Řecka.
Harpastum byl Caesarovými římskými legiemi při jeho výbojích rozšířen v Evropě a zůstal
v některých krajinách zachován i po pádu římské říše. Přesto můžeme harpstum označit jako
předchůdce míčových her, které vznikaly ve středověku v Anglii, Francii (soule) a Itálii. Od
roku 1415 se hrál v toskánské Florencii tzv. Florentinský fotbal (giuoco del calcio fiorentino),
který byl však spíše kombinací fotbalu, ragby a zápasu ve volném stylu. Hra, kde 27 hráčů na
každé straně, oblečených v kostýmech, přemísťovalo míč od jedné městské brány k druhé,
patřila k nejoblíbenějším lidovým zábavám. Ještě dnes se ve Florencii konají na náměstí
Piazza Santa Croce vzpomínková utkání v historických krojích.
Historie moderního fotbalu v Itálii je už skutečně spjata
s Britskými ostrovy a Italové to nijak nepopírají. První kluby se také
svými názvy hrdě hlásí k anglickým zakladatelům. Jako jinde ve
světě šlo o studenty, námořníky nebo inženýry. Nejstarší, dodnes
existující klub vznikl v roce 1893 v Janově pod názvem Genoa
Cricket Football Club (Genoa je anglické pojmenování slavného
Kolumbova přístavního města Janova). Se vzrůstající popularitou
fotbalu vznikají další, později věhlasné italské kluby: Udinese

(1896), FC Juventus (1897), AC Milano (1899), Lazio Roma (1900), AC Torino (1906), Internazionale Milano
(1908) a celá řada dalších populárních klubů.
(pokračování příště)
Stanislav Kamenický

ITALSKÉ SPORTOVNÍ NOVINKY 2007
15.3. Nicolò Carosio – 100. výročí narození fotbalového
komentátora. Carosio byl takový „italský Josef Laufer“.
6.6. Inter Milán šampión Itálie v kopané 2006-7
9.6. Luigi Ganna – 50. výročí úmrtí italského cyklisty, vítěze
prvního ročníku Giro d'Italia v roce 1909
Ke každé známce vydala Italská pošta FDC s příležitostným
razítkem.

42
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Olympijtí medailisté a filatelie (38)
XX. OLYMPIJSKÉ HRY MNICHOV (1. část)
LEHKÁ ATLETIKA
AKII-UA John (Uganda) – zlato v běhu na 400m překážky
FM
Z
AJMAN
1972
Yv.(bez názvu hodnoty) Mi. 1522 (1545/74)
1972 (Mi.1552 přetisk s názvem hodnoty)
Mi. 1582 (1575/604)
1972
(formát s kupónem)
Mi. 1619 (1605/34)
Z
GHANA
1995
Yv. BF272
Mi. BF
Z
HAITI
1972
Yv.717(713/7+A496/500) Mi. 1209 (1205/14)
Z
MAURETÁNIE
1972
Yv. A 129(A 128/30)
Mi. 446 (445/47)
Z
KEŇA
1976
Yv. 62 (62/5)
Mi. 58 (58/61)+BF2
Z
TANZANIE
1976
Yv. 60 (60/3)
Mi. 58 (58/61)+BF2
Z
UGANDA
1976
Yv. 122 (122/5)
Mi. 141 (141/4)+BF2
(Keňa-Tanzanie-Uganda, stejný námět,stejné vydání)
UGANDA
1984
Yv. 350 (350/3)
Mi.397 (397/400)
Yv. BF44
Mi. BF45
1984
Yv.
Mi. 1373 (1373/4)
1997
Yv. 1481 (1475/92)
Mi.
Z
UMM Al QIWAIN
1972
(dle fotografie)
Mi
(847/57)
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AVILOV Nikolaj (SSSR) – zlato v desetiboji
FM
Z
NIKARAGUA
1975
Yv. A864 (A860/75)
Mi. 1887 (1883/98)
Z
NEVIS
1996
Yv. 981 (975/84)
Mi.
Z
JEMENSKÁ A.R.
1971 jména vybraných medailistů na vydání Mi.1479 ve zlatě
BONDARČUK Anatolij (SSSR) – zlato v hodu kladivem
FM
Z
AJMAN
1972
Yv.(bez názvu hodnoty) Mi. 1553 (1545/74)
1972 (Mi.1553přetisk se názvem hodnoty)
Mi. 1583 (1575/604)
1972
(formát s kupónem)
Mi. 1608 (1605/34)
Z
MONGOLSKO
1972
Yv. 650 (644/50)
Mi. 754 (748/54)
Z
ČAD
1972
Yv. 280(278/81+A141/2) Mi. 622 (620/5)
Z
UMM AL QIWAIN
1972
(jako Ajman)
Mi. 703 (697/726)
1972
(dle fotografie)
Mi. 856 (847/57)

BORZOV Valerij (SSSR) – zlato v běhu na 100 m a 200m, stříbro ve štafetě na 4x100m
FM
Z
JEMENSKÁ A.R.
1971 jména vybraných medailistů na vydání Mi.1389 ve zlatě
Z
RAS AL KHAIMA
1972
Yv.
Mi. 832 (831/7)
Z
ČAD
1972
Yv. 278(278/81+A141/2) Mi. 620 (620/5)
Z
ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972
Yv. (28+A13)
Mi. 164 (163/9)
Z
LIBÉRIE
1973
Yv. 588 (587/92)
Mi. 856 (855/60)

44
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Z
Z

MALI
GAMBIA

1973
1992

Yv. A168(A165/8)
Yv. 1115 (1112/5)

Mi. 364 (361/4)
Mi. 1326 (1319/26)

BUFANU-STEFANESCU Valeria (Rumunsko) – stříbro v běhu na 100 m překážek žen
FM
Z
RUMUNSKO
1972
Yv. 2723 (2720/25)
Mi. 3036 (3060/5)
Yv. BF101 (symboly na okraji) Mi. BF100
ČIŽOVÁ Naděžda (SSSR) – zlato ve vrhu koulí v soutěži žen (také bronz na XIX. Olympiádě v 1968)
FM
Z
AJMAN
1972
Yv.(bez názvu hodnoty) Mi. 1571 (1545/74)
1972 (Mi.1574 přetisk se názvem hodnoty) Mi. 1601 (1575/604)
1972
(formát s kupónem)
Mi. 1621 (1605/34)
CHIVAS-BARO Silvia (Kuba) – bronz v běhu na 100m a ve štafetě na 4x100m v soutěži žen
FM
Z
KUBA
1973
Yv. 1641 (1641/7)
Mi. 1839 (1839/45)
KUBA – bronz ve štafetě na 4x100m v soutěži žen ( družstvo ve složení Elejade Diaz Marlene, Valdez-Capote
Marlen, Romay-Martinez Fulgencia a Chivas-Baro Silvia)
FM
Z
KUBA
1973
Yv. 1642 (1641/7)
Mi. 1840 (1839/45)

EHRHARDT Annelise (NDR) – zlato v běhu na 100m překážky v soutěži žen
FM
Z
MALEDIVY
1973
Yv. BF15
Z

FUJEIRA

1972

Yv.

FUJEIRA

1972

Yv.

Mi. 432 (432/33)
Mi. BF15 (s 432/3)
Mi. 1412 (1407/31)
s hodnotou v BF Mi. BF153 (148/72)

Mi. 1437 (1432/56)
s hodnotou v BF Mi. BF178 (173/97)
(Mi.1412 + BF153 – přetisk se jménem)
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DANĚK Ludvík (ČSSR) – zlato v hodu diskem (také stříbro na XVIII. Olympiádě a bronz na XIX.)
FM
Z
AJMAN
1972
Yv.(bez názvu hodnoty) Mi. 1570 (1545/74)
1972 (Mi.1570 přetisk se názvem hodnoty) Mi. 1600 (1575/604)
1972
(formát s kupónem)
Mi. 1626 (1605/34)
Z
FUJEIRA
1972
Yv.
Mi. 1426 (1407/31)
s hodnotou v BF Mi. BF167 (148/72)
FUJEIRA

1972

Yv.

Mi. 1451 (1432/56)
s hodnotou v BF Mi. BF192 (173/97)
(Mi.1426 + BF167 – přetisk se jménem)
1971 jména vybraných medailistů na vydání Mi.1479 ve zlatě

Z

JEMENSKÁ A.R.

Z

ČESKÁ REPUBLIKA 1997 Strojové razítko použité na poště Ústí nad Orlicí
u příležitosti 23.setkání Olympsportu dne 18.10.1997 a dopisnice s přítiskem OS
1999 příležitostná dopisnice s přítiskem ke 100 letům ČOV
ČAD
1972
Yv. 281(278/81+A141/2) Mi. 623 (620/5)
RAS AL KHAIMA
1972
Yv.
Mi. 831(831/7)
1972
Yv.
Mi. 806 (806/11)
UMM AL QIWAIN
1972
(jako Ajman)
Mi. 724 (697/726)

Z
Z
Z

Připravuje Laco Kajaba
(pokračování příště)
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OLYMPIJSKÉ CELINY – III. ČÁST
První olympijskou obálkou se stal aerogram Velké Británie vydaný v roce 1948 k olympijským hrám v Londýně.

Vzhledem ke skutečnosti, že první olympijská celinová obálka byla vydána celých 24 let po prvním olympijském
celinovém lístku, tak už obsahuje „nezbytný“ olympijský symbol, tj. olympijské kruhy.

Druhou olympijskou obálkou byl aerogram Austrálie vydaný k olympijským hrám 1956 v Melbourne. Účastníci
her používali ke korespondenci i aerogram (bez známky) s obrázkem ubytování v olympijské vesnici.

Teprve v roce 1961 byly v Sovětském svazu vydány první „obyčejné“ celinové obálky (ne aerogramy). Série 10
obálek připomíná úspěchy sovětských sportovců na olympijských hrách v Římě. Touto emisí Sovětský svaz zahájil
tradici vydávání olympijských obálek a žádný jiný stát jich nevydal více.
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Některé přítisky byly vytištěny na různých obálkách a ve dvou barevných provedeních.

V roce 1962 byla vydána obálka k zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Moskvě.

K olympijským hrám roku 1964 byl vydán aerogram v Japonsku (s a bez přítisku).
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Olympijský rok 1964 oslavil Sovětský svaz vydáním 5 obálek věnovaných zimním hrám a 5 obálek věnovaných
letním hrám.

V olympijském roce 1968 byl Sovětský svaz jediným státem, který k této příležitosti vydal olympijské obálky. 5
obálek bylo věnováno zimním hrám a 3 obálky byly věnovány letním hrám.

Japonská pošta zahájila propagaci ZOH 1972 v Sapporu postupným vydáním 7 obálek, které připomínaly, kolik
dní ještě chybí do zahájení zimních olympijských her, tj. 700 dní, 600 dní ….100 dní.
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Olympijský rok 1972 oslavil Sovětský svaz vydáním 5 obálek věnovaných zimním hrám a 6 obálek věnovaných
letním hrám.

K emisní činnosti Sovětské svazu se na počátku sedmdesátých let připojilo i Rumunsko, které vydalo celkem
druhý nejvyšší počet olympijských obálek.

Pro olympijský rok 1976 vydaly v Rumunsku 6 obálek věnovaných zimním hrám a 6 obálek věnovaných letním
hrám.
Připravuje Ivo Petr
(pokračování příště)
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