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Námetový spravodaj znanmnené mnoho
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Németová filatelia vyžaduje na všetkých svojich úsekoch velké ná-
roky na znalosti a čtůdíum otézok základov i híbok tradičnej filatelie
ako fsrano predpokladu pre vářny záujem o zberatelsků prácu a potom
najmá dokonalé vecné poznatky z0 zvoleného nánetu, témy. A spojí tíeto
požíadavky v jednotu témy a filatolie je velmí zložíté. Dnes už níet
námetu, ako to bolo napr. ešte pred 20 rokmi, keď sí každý námetový zbe-
rateř stačil sám sledovat emisnů politiku poftových správ sveta 1 uro-
biř prehlad nielen z vydaných známok, ale tiež ostatného filatelistíc=
kého nateriálu« A

Na to je dnes potrebný široký kolektív a usílovných spolupracovní-
kov, A tu každý vážny námetový zberatel víe si vysoko oceníť prácu né-
motových útvarov, ktoré pracujů pri filatelístíckých zvázoch, Výsledok
ích práce, konkretizovaný obyčajne do S Eomvodkj0v pre jednotlivé okruhy
tém, ktoré tieto útvary = skupiny - vydávajů, je obrovskou pomocou pre
praktícků prácu zberatela príslušného námetu. Nech má filatelísta=náme-
tár 1 tie najlepšie vedomosti o svojej téme id sú medzerovité - my,
ktorí se vo svojich témach skutočne dlhé roky dobre vyznáme, to móžeme
potvrdiř. Bez spojenia s inými zberatelmí tejto témy a v tom boz spra-
Vodaja zhrnujúcčeho vedomosti, poznatky, objavy 1 skúseností mnohých, sa
nezaobíde«

Pravda, existuje už mnoho dpesskna a dobrých katalógov rozlič-
ných námetoy, osobitných a podrobných publíkécif, no axtuálnostou a bez-
přostrečnostou robia spravodaje némnetových skupín zberatefom velké služ-
y.

Naší nánetárí sí nemůžu v tomto smero stažovat. Desiatka spravoda-
jov plní k všeobecnému prospechu túto záslužný, ale nelahků úlohu, Spra-
vodaje registrují známky 1 iný filatelístický materiál predovšetkým for-
mou katalogizácie členenou podla druhov tohto materiálu a ďalej osobít-
nými SJSvanraní o jednotlivých natoriáloch 1 okolnostiach, ku ktorým
sa vztahujů, príbližují vřetky nevyhnutné poznatky o ních. K nim sa vč-
řina zberatelov len tažko dostáva. Takéto údaje, v takejto míere a iným
spósobom sústrediť - buďme roalísti » je nad síly a možností jednotlivé-
ho zberatefa.

Je velkou výhodou.pro ňaších námetárov, Že m ZČ5F takúto možnosť
poskytuje. Ido vřak aj o niečo iné : Aby neboli len konzumontmí, ale ak-
tívnymí spolutvorcamí spravodaja. Aby spravodaje boli aj ích díclon«
Aby - ako je to prí dotlahnutí ždého dobrého podujatía dobrovolnej or-
ganizácie velmí časté - nezostávala celá práca na 1-2 Íudoch, obetavých

 



vytrvalooch za každých okolností. I tak všěšínu práce vykonají oní. Aktív=
ne spolupracovat je morálnou povinnostou každého, komu spravodaj pri roz-
širovaní obzoru a potom budování zbíerky po dlhé roky poméha«

Teto myšlíenky som si opátovne potvrdil vtedy, keď som dostal reedi-
Otu prvých čísol spravodaja OLYEP-SPORT prt KWF Sůp, ktorý od polovice
3.1068 ríchádzy k zberatelom - námetárom tohto zamerenia = z j ch
Číech. Je to jee z'naších najstarších spravodajov robených s obetavosťou
pre vec a so zápalom pre družný, nezištní pomoc filatelistom. Základný ka-
meň vysokej hodnoty AAlatelističkéhos pre rozvoj námetovej f1=
latelie prostrednfotvom tejto témy položil jeho prvý organizátor V.R.Bušek
20 Strakoníc. Dnes už,žial, níe medzí namí. Dobre sa osobne ee ako
sa usiloval sústredit spolupracovníkov, Dnes je tento kolektív, ktorý v
jeho díele pokračuje, o niečo vňěší. Pracuje však za fažkýoh podmienok
Obetavo, ale spravodaj vychédza. A vydal aj prvých 5 čísel z r.1968-1969
znovu, pretože pre malý náklad rmohýn členom pupiny = záujem bol velký -
ouž neboli. Je to jeden z děkazov vztahu vodenía skupiny k svo-
m členom.

Rád vyslovujem tomuto kolektívu svoje uznanie.

Dr.Severín Zrubec
predseda ZSF

Dopis předsedy 25F 8.Dr.S.Zrubce nás velice poli zvláště pak jeho
uznání pro naší prácí. Je jedním z těch, ktoří stálí u zrodu čs.organizo=
vané tové filatelie a sleduje stále její vývoj nejen u nás, ale 1 jako
člen námětové komise FIP, Tím více těší jeho uznání, protože je od člověka,
který ví, co tato práce znamená, Za celý náš kolektiv upřimně děkujeme.

vedení sekce a zpravodaje
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D R O B N É organizační zprávy z vedení sekce a zpravodaje
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

é:
S Vatoň Karel, Jana Šverny 442, 262 72 Březnice

sbírá námět kopaná
Štos Zdeněk, Na rybníkách 270, 439 8l K r y r y, OkreLouny

Sbírá vše x OH, 6 a ME
141. Li č man úiroslav, Husova 809, 551001 Jaroměř III.

sbírá vše k 20H a OH jen z Evropy
242. Hr a bě (k Karel, Oderská 494, 749 01 VÍ t kov, okr.Opava

: Sbírá OH a všechny druhy sportů
1453. Ma je r Josef, Havlíčkova 145, 562 01 Lanškroun

sbírá všeobecně SPORT

Všechny tyto nové členy vítáme v nášem kolektivu a těšíme se, že se
postupně stanou jeho pl. i a aktivními spolupracovník:

  

   
 

Vedení sekce bylo nuceno ke dni 1. zrušit členství 17 dosavad-
ním členůa pro nesplnění renatonpovoposte 1 zaplacení příspěvků na
Zpravodaj sekce za r.1976 a nozasl. osobních údajů. Přes opakovaná upo=
zornění tito členové své povinnosti nesplnílí. Jsou to: č+7, 16, 34, 37,
40, 46, 52, 53, jn 56, s% 81, 87, 98, 110, 116,

Na Vlastat fádost ruší členství Ge 47 a 77s Vřem těmto členům jíž ne-
poté další čísla zpravodajů a neuvažujeme s nímí aní nadále. Jejích
(sla zůstávají neobsazena a nebudou znovu přídělována«

Tí z Vás, kteří jste ani na dvojí zornění v posledním a předposlod=
ním čísle zpravodaje, ještě nezaslalí požadované osahat údaje vedoucímu
sekce a IngeSlováčkoví požadované obálky, eveadresy a 40 « známky dává-
me jeřtě dnes poslední možnost tak učínít, Jinak budeme nucení se 9 Vámi
Jako s nařímí členy také rozloučit. Nezlobte se, ale není opravdu možné do
nekonečna opakovat stále stejné a výsledek je nulový. O takové členy oprav-
du nestojíme a výhody z členství v naší námětové sekcí jim budeme nucení
odepřít, Výsledek naší práce je závislý od Vás všech a tuto prácí pak dě-
láme pro celý kolektiv. Kdo pak vůči tomuto zoloxtivu neplní aní ty nejzá-
kladrější povinností, ton se z něho vyřazuje opravdu sáml

vedení sekce



MALÁ ANKETA ČTESÁŘŮ: =
000000000000000000000000000000000000000

Náš zpravodaj je pro ně jako psaní ol děvčete. Povabudí, potěší, po-
laská a hodně napoví. Bo na tom, še jsem nejprve sbíral známky generálně?
A že VeReBučob -1 dal první zahraniční adresu pro vzájemné partnerství?
Dodnes nelítují. První seřity OLGPSPORTU byly a dodněs jsou pro ně olym-
Pljským slabikéřem. lě1 jsem rád pohyb = běh. Dokud to šlo, ták 510 ku,
mojí tratf byly km. Zpravodaj mí ukázal co vše pěkného k atletice vyřlo.
Přítel Buček, Kudelka, Blaha, Justýn = další ukazovali jak dál. Ano, jak
dál - si uvědomují při četbě zářijového zpravodaje. Odpověď nalézám 1 v na-
čí olympijské historii - v starších sečítech OLYMPSPORTU. Dfky Vém, orga-

utaátoří I A+Adolf, tečePraha, člen 8.1
S dosavadní úrovní zpravodaje jsem spokojen. Chtěl bych Vám všem, kte-

ří se na vydávání pod/lfte, poděkovat. Zpnavodaj mí moc pomohl při bučová-

FAĚSESLVKY, ARča oě ně I.Hornfček, člen če33 - KéF
Zyrevočaj Olympsport je pro nés sběratele sportenánštů neocenítelnou

orůckóu. Zejména těch venkovských, kteří nemají možnost zajet do Prahy na
urzu a nemají takové cožností sehnat si nejnovější katalogy. Podává nám

přehled o razítkéch,celínéch 1 FDC, který bychom nikde jinde nesehnalí a
roto za práci ječnotlivých přispěvatel“ 1 vedení sekce ten nejsrdečnějří

ší PiBir.J;vančura, člen 8.123
Zpravodaj má pro mne opravdu veliký přínos. Zejména si cením krásn

provedaného přehledu razítek používaných v Kanadě, různých informací k vyda.
ným znárkém, celínám, FDC, tísku znárek a pod., což bych s námahou někde

JEnne abaněto Ing.AoDvořék, člen č.17
K nařemu zrravodají nemám žádných příponfnek - je skutečně na vysoké

úrovní a vždy ná něj čekám nedočkavě, co navého přínese«
Zd.pProcházka, člen č.119

Čas letí tak neúprosně, že si to ani neuvědomujeme! To mě napadlo,
když jsem obdržel poslední Byné 01; ave do rukou! Vědyť je tomu
uš 8 let, co zemřelý přítel Václav Rezušek, lověk vzácných charakterových
hodnot, z vlastní iniciativy a lésky k filatelii a sportu, se uvolil uvézt
v žívot odvážný počin, kte: bylo vydávání OLYKP-SPÓRTu. Domnívám se, še
označení“zpravočaj“ pro tax obsahově 1 ideově náročný časopis, je více než
skromné! OLYkP-SPŮART uveřejníl za uplynulou dobu ohromné množství množství
velmí zajímavých a filatelisticky fundovaných, a často 1 unikátních, infor-
mací, postřehů a teoretických úvah z oboru sportovní a olympijské filatelig
které bezesporu obohatily filatelístický fond poznání všech milovníků této
námětářské díscíplinye A co je nejzajímavější, že zestone OLYUP-SPORT byl
rvním zpravodajem tohoto druhu v rámci KNF sůr, zůstal podnes první v kva-
itě au 1 si svůj povšechný primát a já pevně doufám, že si ho udrší i

V budoucností«
Všichni, kdož mě znají vědí, že těžiště mých filatelistických zájmů je

v oblastí celín a poštovní historie, kterým se věnuji ve velmi širokém zá-
běru jíž hezkých pár desítek let. Přesto nám dvě tematické sbírky věnované
právě čs.sportovní tenatíce. První je věnovéna a zpracovává poštovní histo-
ril Sokolstva a nazval jsem jí "NI ZISK, NI SLÁVU“ a bavím se s ní již vfa
jaz 35 lete Druhé je věnována prvním 25.letům největšího amaterského cykli.
stického závodu v Evropě, kterým je zévod kúru PBW. Musím říci zcela upři-
mně, že budování obou těchto sbírek mně přineslo mnoho radostí / ale i sta-
rostí/, sle myslím, že těch radostí a pěkných zážitků bylo jistě více A to
byl právě styčný bod, který znamenal pro uně 1 upřímné přátelství dvou ji-
hočeských filatelistů Václava ReBučes a Jaroslava Justýna, kterých 91 vel-
mí vážím. Oni zase na oplátku se velmí živě zajímali © celiny a poštovní
hístoríi z ré svých širokých fil2telístických zájmů. To Anvaůlo ča-
sem 1 x publikací některých mých celinářsko=razítkářských příspěvků na
stránkách OL1P-SPORTU« Byl bych rád, kdybych £ v budoucnu mohl v této čin-
Bost1 pozračovat a přispět malýs podflem k informovanosti jeho čtenáři. Za-
tím přejí OLrP-SPORTu do dalších let mnoho zdaru a jeho dobrovolnému re-
daktoroví S.Justýnoví z jihočeského iitlevska dobré nervy, dobré nápady a
fůru dalších dobrých spolupracovníků! $ přátelskými pozdravy Váš

člen 8.62 Jik Nekvasil

 

 

 

  



Neasují na výzvu OLYMP-SPORTU 3/30/1976 k vyjádření názoru na dose-
vadní úroveň našeho zpravodaje, ale hlavně x napsání nřinomínek a námětů
na jeho zlepšení. Úvodem bych ole chtěl vyjádřit dík vedoucímu zpravodaje
8. JUSTÝNOVI, který mu věnuje všechen svůj volný čas a je hlavně jeho zá-
sluhou, že OLYMP-SPOHT je v současné době hodnocen jako nejlepší ze všech
vydávaných zpravodajů námětových skuoin.

OLYMP-SPORT je dáván často za vzor vedoucím jiných námětových skunin
8 znravodajů. Mohlo by se tedy zdát, že je všechno v nejlepším pořádku,
zoravodaj dosáhl vysoké odborné úrovně, není tedy již co zlěpšovat.kyslím
si, takový názor by nebyl správný, vedl by k sedeusnokojení a v dalších
důsledcích ke stagnaci na dosažené úrovní.

Mám dojem, že i pří vysoké úrovní zpravodaje OLYVP-SPORT je stále
ještě co zlenšovat aby jeho úroveň byla ještě vyšší, přitažlivější pro ši-
roký okruh čtenářů. Tak na příklad bych uvítal, kdyby zpravodaj ve své
obsahové náplní věnoval větší pozornost téma tickému sbírání
filatelistického materiálu 8 to mlesnoň v takovém rozsahu, v jakém věnu-
je nozornost a publicitu sbírání m 0 t i wo v é mu. Čtenáři zpravodaje
se mohli na příklad v mínulosti v několika pokračováních podrobně sezná-
mít a japonskými sportovními razítky a s problematikou jejich rozlišová-
ní, dočetli se v něm o razítkách amerických, italských m dokonce si mohli
přečíst článek o sportovních rezítkách ostrova Rjókú. Stouná tím úroveň
zpravodaje, čtenáři si rozšiřuj 6 filatelistické obzory až do dalekých
zámořských a exotických krajin, sle jaký to má praktický význam při sesta-
vení výstavního exponátu? Nebylo by vhodné vedle těchto úzce specializova-

ch článků a pojednání uveřejňovat praktické rady jak nestavit z filate-
listického materiálu se sportovními motivy tématický exponát? Je nřece
všeobecně známo, že převážná většina sběratelů sportovních námětů buduje
své sbírky MOTIVOVĚ /např. lyžování, kopaná, krasobruslení, OH všeobecně
a pod./ Je jenom několik málo filatelistů, kteří budují sbírky a exponáty
TÉVATICKÝ, A právě těchto několik jedinců bych doporučoval podchytit a
ořizvat ke spoluprácí a CLYMP-SPORTEM. Jsem si jist, že každý vystavovntel,
kdyby o to byl příslušným funkcionářem požádán, by se rád na stránkách
zpravodaje podělil se zájemci o své zkušenosti s poznatky při sestavování
exponátu. Je nám všem dobře známo z FILATELIE, že v současné době je u
nás dávána "zelená" TÉMATICKÁMU sběratelství, že jen tématické exponáty
mejí budoucnost a naději na lenší ohodnocení na výstavách všech stupňů.
A tnk si myslím, že zde by mohl významnou roli sehrát právě zpravodaj
OLYMP-SPORT. Stoupla by tím beze sporu nejen jeho odborná úroveň, sle -
- a co je hlavní - zlepšila by se i úroveň sbírek s výstavních exponátů,

V souvislosti s touto tématikou bych doporučoval aby vedení OLYMP-
-SPORTU a KNP SŮF rozborem známých exponátů vybralo zvlášť exponáty se
svazarmovakou tématikou, vešlo ve styk s jejich majitelí a požádalo je
o spolupráci se zpravodajem naší tové skupiny. Tato statisícová bran-
ně sportovní organizace by si jak svým významea pro obranu státu, tak i
vynikajícími sportovními výsledky zasloužila, aby měla svoji pravidelnou
rubríku v OLYMP-SPORTU. Vím, že vedoucí zpravodaje o všem sám psát nemů-
že, proto doporučuji "zalovit= mezí vystavovateli. Jistě by se mezí nimí
našel někdo, kdo by byl ochoten 4x do roka článek se svazarmovskou téma-
tikou do zpravodaje zpracovat.

Dále si myslís, že by bylo dobré, kdyby OLYYP-SPORT v nějaké pravičel=
né rubrice informoval čtenáře o všech v současné době používaných ručních
a strojových razítkách se sportovní tématikou, PILATELTE síce uvádí jejích
přehled, ale čtenáři by jístě uvítali bližší údaje o jejich použítí, do-

plněné informacemi o akci ke které byla razítka používána, Zde ne obracím

na všechny čtenáře OLYMP-SPORTU, aby vedení zpravodaje informovali struč-

nou zprávou o razítku, používaném v místě jejích bydliště nebo v okolí

/na př. v okr a pod./Čtenáři zpravodaje jsou roztroušení po celé repu-

blice, takže a jejich pomocí by OLYMP-SPORT mohl podávat zajímavé infor-

mace z českých zemí i ze Slovenska.

  



Rylo výborné, že v OLYMP-SPORTU byly zveřejněny materiály z jednání
oléna Komise námětové filatelie SČF. Čtenářům zpravodaje poskytl mnoho
cenných informací např. článek a. Viklického o hodnocení námětových ex-
ponátů. Rylo by dobře, kdyby vedení zpravodaje v tomto směru pokračova-
lo a postupně zveřejňovalo i další materiály, které se do ústředního če-
Sopisu FILATELIE nedostanou.

Využívám možnosti, že můj diskusní příspěvěk je otištěn dodatečně,
kdy jsem se v minulém čísle mohl seznámit s výsle vyhlášené čtenářské
ankety, abych k ní připsal ještě pár slov. Je skutečně škoda, že se
v anketě vyjádřilo tak málo čtenářů, z téměř 150 členů ekupiny se ozvali
pouze c i . Vedení skupiny vyhlašovalo anketu v domění, že čtenáři
svými radami a náměty přispějí ke zlepšení dosavadní úrovnězpravodaje
ale mnoho námětů nepříšlo, Myslím si, že každý ze čtenářů a zájemců mů-
že napsat svůj názor kdykoliv, tedy Ještě i ted, nikdy není pozdě jek
přispět ke zvýšení úrovně našeho zpravodaje.

Při pročítání starších ročníků OLYMP-SPORTU jsem "narazil" na
vtipnou výzvu tehdejšího vedoucího zpravodaje V.R.Buška ke všem čtená-
řům zpravodaje. Nenásilnou formou vyzýval čtenáře ke spolupráci na vy-
tváření zpravodaje, Jeho výzva plně platí i v současné době, proto jsem
ai dovolil ji opsat:

- NELÍBÍ SE TI NÁŠ OLYMP-SPORT?
PAK JE NEJVYŠŠÍ ČAS, ABY SES NA ZLEPŠENÍ SÁM PODÍLEL.

= LÍBÍ SE NÁŠ OLYNMP-SPORT?
MOHL BY BÝT JEŠTĚ LEPŠÍ, KDYBY SES AKTIVNĚ ZAPOJIL DO PRÁCE.

B.Halíř, člen č.28
Člověk opravdu nusí obdivovat, jak v takové krátké době od jednoho čí-

Sla ke druhému dokážete nashromáždít takový cenný materiál a informace ze
širokého PROKÁTYNKO a filatelistického dění. Opravdu nepřeháním, ale Olymp
-sport má každým číslem větší úroveň, jak obsahovou, tak 1 grafickou. Při
čtení zpráv z Olympsportu mne jon mrzí, že někteří naší členové jsou tak
liknaví vesvých povinnostech, na přev placení příspěvků, zaslání obálek,
osobních údajů atd. Snažím se alespoň v tomto být ukázněný«

J.Pazder: len če 78

  

  

Kěkolík slov k malé anketě
Chtěl bych dnes zareagovat na prvou část Brisvů do naší nalé anke-

ty, které jspe uveřejnili v minulém a dnešním čísle. Nejpodstatnější se zdá
být příspěvek BeHalfře, který v něm poukázal na obsah našeho zpravodaje“
proto bych se pokusil zde některé rozvézt, přípepodat určíté vysvětlení k
nim
- seHalíř asi *patně pochopil důvod některých razítkových přehledů jednotli.

vých zezí zařazených do zpravodaje. ky je neuveřejňujeme proto, aby je ně.
kdo motívově sbíral, ale proto, aby s4 z nich práve tématičtí sběratelé moh-
11 vybrat to razítko, které by do jejich tématu a jeho rozvinutí Hejténa ZB-
padlo a vyplnilo tak mezeru, která v libretu Je. Jak vyplývá z jiných dopl-
sů čtenářů, jsou právě tyto přehledy razítek pro ně jedny z nejzajímavěj-
ších ve zpravodají.
= hranice mezi tematickým a motivovým zaměřením článků se dá jen velmi těž-

ko určít. Pojem a definice obou těchto směrů je otištěna ve zpravodaji č.
/30/76 na str.80. Návody pa sestavení některých tematických exponátů nemů=
Šeme a ani nechceme uveřejnovat. Nepovedeme naře sběratele a vystavovatele
»za ručíčku“. To bychom sé také brzo mohlí dočkat toho,

výstevéch byly "dle šablony" a to přece nechceme, Jak každý ze sběra-
telů rozhodne, co a jak bude sbírat, jaké libreto zvolí pe je doloží f1-
latelistic.materiálem, to sí musí rozhodnout každý sám a sám nad tím přemýš.
let. Jen tak můžeme docílít různorodostí zpracování / origínalíty/ a udělat
si obrázek:o tom jaké znalosti sběratel má, jak do hloubky zvolené téma sám
zvláčl, Vždyť sám s.Halíř ve svých článcích v rubrice "Politicky angažovaná
sportovní filatelie" nedévá také nikomu radu a návod jakým materiálem a jak
musf téma doložit. Uvádí konkretní skutečnosti k určité událostí nebo úseku

 

 

  

by naše exponáty
   



a ponechává volnost pro vybrání vhodné dokumentace, Nanejvýše ha ní v určí-
té části upozorní. Je to snad návod na motivové sbírání a nebo tezatické?
Já sí myslím, asi to druhé. No a takto se snažíme zaměřovat většinu na-
ších článků. Ařjde v poslední době o seriál"Panorama olymp.hístorie“, "Bobr
Amík vládne“ či k 204 1976 a pod., které jsou sice psány formou jakýchsi
přehledů, ale z nichž sí právě tematický sběratel má vybrat to nejvhodnější
pro zvolené témal Jde právě o to, aby získal přehled o co nejširším okruhu
existujícího materiálu k těmto svým tematům. V tom sí myslím, že zpravodaj
plní své poslání, s.
= zde se Chci také zmínit o„prastob našeho spolupracovníka 3Dražana zazěře-

ných na pomoc sběratelů pří identifikací japonských razítek. Osobně se do.
mnívám a sé mnou řada dalších sběratelů, jejíchž ohlasy nám docházely / a
Je zajímavé, že 1 při rozhovorech se sběrateli jiných temat, kterým se náš
zpravodaj dostal do rukou/, še tyto studie byly a jsou nanejvýš závažné a
potřebné. Sám vím ze své zkušeností, že jsem měl v minulosti značné potíže
$ určením třeba jen data a letopočtu u japonských razftek, což je dnes pro
mě a myslím i většinu ostatních úplně běžnou záložitostí. O určení místa po-
užití razítka aní nemluvě, Když je některé razítko vydáno v mnoha něstech
panské pomůže nám uvedená tabulka ihned se orientovat odkud razítko je
a kam je zařadit. Ocení to zvláště sběratelé OH Tokio 64 a 20H Sapporo 72,
kteří mají možnost takto si konkretně určit o jaké razítko jde. Doznívám se,
že tyto práce byly pro nás nejen užitečné, ale také svým způsobem ojedinělé
a průkopnické. Pravda je, že záleží na tom, z jakého pohledu se na ně dívá-
me. kyslím sí, že taková práce čas od času do našeho zpravodaje patří.
= velmi vítám příspěvek o uveřejňování nových čs.razítel roblenem

sme se již ve zabývali a v podobném duchu žádali naše členy o spolu-
ráci, Bez této spolupráce opravdu není možné rubriku zavést a také jí ří-
it. Žádáme tedy znovu naše členy, v jejíchž okolf bude nějaké nové razítko

našeho oboru poustvo) aby Zaslalí na adresu vedezpravodaje jakýkoliv jeho
čístý otísk /k reprodukci/ a pokud je to možné, tedy 1 údaje o jeho použítí,
bližší podrobnosti o události a jejím průběhu a pode, jako to v dnešním čí-
sle učinil s.Ing.Drahoš z Martina. Takto EP opravdu získalí přehled o
všech vydaných razítkách, době a místě použítí a dalších souvislostech s do-
kumentovanou akcí« Je síce pravda, že po určité době naleznemě razítka ve
Filatelit, nás přece zajímá vědět o nich něco navíc, že? Tedy nejen js
"motivově“ sbírat, ale také jo "tematicky" správně do sbírky zařadíti
= v mnohých ích příspěvcích zaznívá hlas, žo byste rádi přispěli při tvo-

rbě zpravodaje a 1 jinak, ale že nevíte čís a jak. Totéž píří někteří z
nově se hlásicích členů. Chtěl bych tedy dnes znovu poukázat na několik kon.
kretních námětů jak a v čem byste každý z Vás mohl pomoci a nebo být népo-
mocen :

= jednou z pomocí je poskytnutí faktů o nových razítkách - jak píší výše.
= další je pomoc sestavení a se razítek z různých a odvět=

ví sportů, které bychom ve zpravoc ie otískli a postupně doplňovalí.Jde
o ty okruhy temat, o které se zajíní různých KS a NE v jednotli-
vých shsttoch A Ostatní razítka«

« nabídněte pomoc při překreslování různých razítek pro zpravodaj.
= nabídněte pomoc pří překladu popísů detopstivých razítek z různých zemní
na př. z italštíny, maďarštíny, lštíny, francouzštiny, němčiny atde

« nabídněte pmoc pří zpracování přehledu čs.sportovních razftek z lot
1969-76 z časopisu Filatelie /navázání na l.sešít V.Neboského/.

= Tí z Vás, kteří umíte a máte možnost zhotovit fotoreprodukce materiálů
ro otištění ve zpravodají, nabídněte tuto pomoc, Z ostrých černobílých
Přosratké vychází lépe reprodukce nežlí z přímého doxladu«

- v ČSR SR byla a je každoročně pořádána celá řada sportovních akcf,
u dokumentoványKSKešorasíkky opakují se a k nímž by bylo zo-
vat určité přehledy jak o událostech samých /kdy, kde a jak
kdy byly založeny a pod./, tek 1 o jejích filatelistícké do-
Jen namátkou uvádím: Velká pardubická, Zlaté přilba, liště v

Košicích, výstup na Řyzy,„Volká cena ČSR/ČSSR v Brně, Závod míru FBW,
MS a ME v ČSR/ČSSR po „ 8uto a moto závody, Tatranský vohár, cykl.
záv.Okolo Slovenska atd. Také otázka masových ovíčení jako Šlety, Děl.
olympiády a Spartakiády by sí zasloužily podobného zpracování. Řada z
Vás ná určitě ná k těsto událostem potřebnou dokumentací a líteroturů a
:% ste spoluprácí 3 ved.zpri je by vzníkly opravdu pěkné a v ce-
lé řadě případů 1 originální a původní práce.
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« vzhledem z tomu, že s.Slováček od Etet7 převezme funkcí jednatele sek-
ce a bude vyřizovat veřkerou adninistrativu sekce, přijímání a evidencí
členů sekce, hledáme zodpovědného pracovníka, který by se ujal distrí-
buce našeho zpravodaje. Jedná se o evídencí s tím Sne a rozesíléní
nových čísel našin členům. Kdoz Vás máte možnost a byl byste ochoten se
této práce ujmout, přihlašte se ved, sekce. |,

- počítáne s tím 1 pro budoucno, že budeme uveřejňovat všechny závažné nate.
riály Jak z XIP SČP, tak 1 z jednání s seminářů ved.sekcí a zpravodajů čí
jřrymenů pro NF. Na nosledním seminéři jurymanů WP bylo projednáno něko-
tr závařných bodů v souvislostí a hodnocením námětových exponátů, se kte-

rývzi Vás příště seznáníme,
Totc je tedy několik připomínek vedoucího sekce a námětů, kde bychom uvítá-
li Vaší zpoopske A poroc. Posuďte saní své nošností a napište nám. haždá,
4 svbenenší pomoc je víténa, Sami ve svýchpřipomínkách píšete, že se Vém
zpravodaj l(bf+ Chceme, aby sí svojí úroveň udržel a pokud to bude možné,
aby jí jeXtě zlepšil a stal sepajímavějším. X tomu je třeba pomocí Vás
vřech, protože i sobemenší snaha několika jedinců nemůže na vře stačít a je
nebezpečí, že se brzo optřebují« vedoucí soše

000003009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009000000

  

Zhodnocenf. naší poslední krasobruslař-

ské znánky ze serie k XII. 20H 1976 po
výtvarné stránce nánětu.«

003000090000000G000090000000000000900000000000900

Vracím se ještě k naší tříkusové serií znének,
která připomíné XII+Z0H 1976 v Innsbrucku» Bylo již

několikráte krítízováno její pozdní vydání, kdy jíž opadla zimní olympijská
horečka a znácky feoplníly svůj po ační účel«

koje připomínka se však E zvoleného a zpracovaného návrhu známky
Kčs 1,40 s nánětem xrasobruslařky«

Doxnívém se, ře z hlediska výtvarného nebyla známka šťastně volena a
před vydáním nebyl návrh konzultován s odborníky krasobruslení“

Tělesné proporce krasobruslařky se zdají neponěrné malá hlava s boha-
tým účesem, který by jistě rychlé píruety a dynamickou idu nevydržel a je
spíše Uuchovsky laděný, zatím co dolní část těla příponfná hístorícké posta-
vy Alřovy. Výraz obličeje je strnulý a krkké(reí radost z pohybu Držení
rukou je nélo estetické, zkreslené jsou 1 délky paží v anfasovém pov
Levá ruka s plochou dlaní neodpoví! jožadovanému baletnímu držení prstů. Za
takový projev by musel rozhodčí snížít známku za umělecký dojem.

Způsob oblečení by komentátor Míkyska těžko identifikoval, Třásně na
sukní vypadají jako uvolněné podvsskýe krajkové manžety jsou nevhodné k hor-
ní části sportovního kostýmu. Sněhová vločka v kruhu, 8 Osou na pravén ko-
leně, zdá se být nevhodně umfstěna«

kočré obrysy figury jsou velmí vhodné u lyžaře, kde naznačují proudění
vzduchu při letu ve 100 km rychlosti, ale u krasobruslařky jsou samoúčelné
a nic nevyjadřující. Zlatá barva vlasů je nepřirozená a stačí na olympijs-
kých kruzích« Snad by celá kompozice známky vyšla lére na výšku«

Případná némítka, %e uvedené připomínky nesouvisí s fílatelíf, by neob-
stála, uvážíne=lí, že známka prog. je krasobruslení a chceme tudíž, aby í
funkčně a výtvarně byla na nejvy BÍdzovníe

Vřechny dřívější známky : katoFofis če a. „+ 1099, 1191, 1. a 2009
odpovídají době a nelze jim vytknout nedokon: sportovní ztvárnění. I v no-
derním pojetí návrhu je třeba dodržet základní charakter pohybů a držení vy-
nikajfcíct krasobruslařie

Doporučují, aby pří*tě výtvarnící věnovali více času studiu sportu,
který mají na známkách zobrazit a dalí sí poradít od krasobruslařských od-

Voznkdo IngsPavel C ha rv á t, krasobrusl.rozhodčí
0000000990003900900909000030000099009000000000000000000000090000000000000000  

   



   LYŽOVÁNÍ OČIKA. FILATELIE

Svoboda - Krače

Frankotypy:
4800 Attnang-Puchheim —
8011 Graz

Graz

Gras
9010 Klagenfurt

5 Ě

E š

Propugační

Gras Eufetein
Berlin 7

6020 Innsbruck -
6040 Innsbruck-ouarzi-

Archaia Olympia —
Atheny
Atheny /letiště/
Platanos
koskva 

k Zečást.

Bank fúr Arbeit und Wirtschaft AG-
dtto ©- normální
dtto ©- Drucksache
dtto — jíná sestava adresy
dtto
dtto
dtto |- jiná sestava rasftka
dtto
dtto
čtto
dtto — jiná sestava a typ razítka /víz č.4/
amongistkr Inrsbruck, Igls und Un
gobung, 531 Postfach
fiex Botary (Eseeiadrockí Postfach 10
Teokanse „ Postfach 134
Klektro-Diesel, Sohliesfach 146
Sreiter A0., Postfach 84
BP - Gescháftsbrief, Postřneh 187
BP „Postfach 207
BP „ Postfack 137
5)
Panalpina
dtto „ Postfach 178
dtto „ Anenstrasse 57 / a znak/
Honeywell Bull , Linke zZienzeilie 236
Wagner and Reinert „ Postfach 176

Olivetit,Bomoweg 9vetti , Rennweg
B P - Gesohůftsbrief , Postfach 207
Rolbe Ratrac seč
Olympischo Sport Aibliothok Wien
XXI.Olympiade - Švýcarsko - CIO /OB n Z0H/

3 1ná poštovní raiftka:

Borge - Seen - Wilčer
Laftpost fn alle Welt „ Laftpoststelie
příchozí razítko
příchozí razítko pro Clyxpijskou vesnici
zapálení ohně
přenos hodně z
útto z letu Atkeny - Vídeň
přenos pochodně / víz zpravodaj 4/32, 8tr«117/
razítko z FDC



107 - 109 Tokia = jen 100 dnf do zahájení XII.20H v Innsbrucku
110 - 113 Tokio olympijský let z Tokia přes jiničhov do Innsbrucku
il4 « 120 = ok přenosu pochodně z Víčně do Innsbrucku. Toto je

podrobně popséno v č.4/31/76 str. 127-119

Pří tisky. na dopisnicích a jiné:

121 - 124 popsáno ve zpravodají č.4/31/76 str« 115-116
12 - dtto 4 strell8, přítisk na řecké dopísnící
12 Japonsko přítisk na dopisnící k uovhrsvýstavě k
Elyžařsko=kulturním stykům
kaš127 - Berlín -kg r příležitostnému olympijskému letu Berline
Víden

128 - - NSR , FDC k olympeserií
129 - i NSA „ 50 let Lufthansa - přítiek
110 - 5000 kčln-Plughafen 98 - používáno na obélxách č.129, rázítko je ke

40.výročí olymp.letu vzducholodí v r.1936

0x0X0xo
V několika případech jeme použili vyobrazení a textu materiálů, o kte-

rých jsmo již dříve informovali, ale jejichž reprodukce nevyřly dobře. Dou-
Túme, še tentokrát bude vyobrazení lepří - týká se hlavně razítek k přenosu
olym'ljské pochodně z posledního čísla zpravodaje
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Politicky angažovaná

sportovní filatelie
20. LBT ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY /ČSTV/
XXXX: (XXXXXXXXXXXXXXKXKXXXKXYXXXX

OD FEDERACE DĚLNICKÝCH TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT ČESKOSLOVENSKÝCH
K JEDNOTNÉMU ČESKOSLOVENSKÉMU SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY.

II..částzOdzaloženíFPTknacistickéokupaci:

První krok nově utvořené tělovýchovné organizace byl opravdu revo-
luční a internacionální. Již v roce 1927 se totiž uekutečnil první zájezd
ovičenců a sportovců FPT do Sovětského svazu v rámci účasti na oslavách
lO.výročí VŘSR. Vystoupení sportovní delegace FPT měla všude velký úspěch
sovětskými lidmi byla přijímána velice přátelsky. Byl to tehdy vůbec prv-
ní zájezd členů československé tělovýchovné organizace do Sovětského sva-
Zu. Rok 1927 vešel do dějin tělesné kultůry i tím, že se v tomto roce
v PPT uplatnila v co nejširším měřítku nová myšlenka činnosti SPARTAKO-
VÝCH SKAUTÚ PRÁCE. Poprve totiž byly do programu činností zařazeny ORIEN=
TAČNÍ ZÁVODY, které se staly brzy velmi populární,

Na rok 1928 preovaa FPT svoji vlastní sapartakiádu, která měla
být manifestací dělnického tělocviku, dělnického aportu a dělnického
skautingu. Spartakiáda měla uskutečnit pomocí revoluční dělnické tří-
dy v čele KSŤ a měla stát výrazem boje ze práva dělnické třídy a
šení celkových problémů lé generače. Všechna usilovná práce funkcíoná-
řů i jednotlivých členů PPŮ byla však marná, buržoazní pražské policejní
ředitelství pořádání spartakiády zakázalo "s ohledem na zachování veřej-
ného klidu a pořádku.“ Nepomohlo ani odvolání proti tomuto rozhodnutí,
zákaz pak potyrdilo i tehdejší ministerstvo vnitra. Zákaz apartakiády
měl za cíl znechutit funkcionářské kádry i řadové členstvo a odradit
je od další práce. Zákaz však postihl PPT tvrdě i finančně, protože byly
již v proudu různé propagační akce, které bylo třeba zaplatit. A'
sni finanční zdecimování neodradilo FPT od další práce, po zákazu
takiády vydalo vedení FPT výzvu "Za zakázanou spartakiádu - 50 okresních
spartakiád PPTI"Všechny tyto spartakiády se podařilo v termínu uskuteč-
nít a nálada na nich byla tak revoluční, že okresní politické aprávy
postupně zakázaly činnost a nakonec rozpustily 9 okresů FPT,

Tímto zákazem byla čínnost FPT značně ochrnuta, ale jako celek na
kolena sražena nebyla, Jednoty pracovaly dál, i když za zhoršených pod-
mínek. V tomto roce, t.j. v r. 1928 se dokonce uskutečnil druhý zájezd

ce sportovců do SSSR na Mezinárodní apartakiádu. I zde měla její
t velký úspěch o byla středem pozornosti sovětských lidí.

Rok 1930 vešel do historie nejen tělovýchovy, nýbrž celého revo-
lučního dělnického hnutí, V tomto roce se mládež, orgenizovaná ve FPT,
zúčastnila slavnosti RUDÝCH LETNIC v Radotíně, xde došlo ke stře
četníků do hladových českých dětí, manifestujících proti hladu, fošis-
mu a válečnému nebezpečí.

Rostoucí hospodářská krize počátkem 30.let tvrdě doléhnla na dělnic-
ké rodiny a na mláděž, což se odrazilo i v životě tělovýchovných organi-
zecí, zvláště pak v životě jednot PPT. V nezaměstnanosti se totiž těžko
platily členské příspěvky, málo se odebíral tisk, nebyly peníze na vstup-

né na různé sportovní ekce atd, V této době nastupující hospodářské kri-

ze měl se uskutečnit zájezd v rámci oslav lO.výročí FDTJ-PPT na I.Mezí-

národní spartakiádu RSI v Berlíhě. Spartakiáda se měla stét mezinárodní

  

    

  

  

  

 

M



zasovou manifestací pracujících za požadavky dělnické třídy, měla být
protestem srotí nastupujícímu fašismu a s ním spojenému válečnému ne-
bezpečí. Značnou pozornost této anartakiádě věnovalo i usnesení VI.sjez-
du YSČ. Byla dokonce jmenována stranická delegace na spartakiádu s to
delegace Úv-vsč v čele a %.Gottwaldem, ve stranické delegaci byli dále
99. Xonecký, Hruška, Haken a J.Jabůrková. Německá vládní buržoazie však
nořádání snartakiády krátce ořed jejím zahájením zakázala.

PPT neustále sváděla tuhý boj s čs. buržoazními úřady o holou exie-
tenci, V r. 1932 byl nolicejně zasteven i časopis STADION a časopis pro
mláděž OUSŘ.Pederace se však nevzdávala a již počátkem roku 1933 začala
vydávat nový obrázkovýičasonis ŠTAFETA - týdeník pro sport a kulturu,

V roce 1033 ve Federaci vrcholily přípravy na Světovou spartakiádu
v Moszvě, avěnk k jejímu uskutečnění nedošlo, RSI usilovala o to, aby
snartakiáda hyla uskutečněna společně se sportovními akcemi Lucernské
snortovní internacionály /LSI/ v duchu jednotné dělnické třídy proti
nastupujícímu fnšísau a válce. Vinou pravicového vedení LSI však nedošlo
k dohodě o účasti, proto RST raději snartekiádu odložila na r. 1934.
Avšak saní v tomto odloženém termínu nedošlo k dohodě mezi RSI a LSI,
oroto RSI /Rudá sportovní internacionála/ raději pořádání spartakiády
odvolala, aby zabránila tříštění mezinárodního dělnického tělovýchovného
hnutí.

Fašismus se ale šířil dál, takže jediná možnost obrany proti němu
bylo sjednocení všech dělnických protifašistických sil ke společnému
boji oroti fašistickému nebezpečí.O to usilovali především komunisté
mímo jiné i v tělovýchovných a sportovních organizacích, Proto se PPT
zúčastnila početnou delegací ve dnech 11.-15.8.1934 Mezinárodního srazu
protifašistických sportovců v Paříži, uspořádaného v duchu hesla jednotné
dělnické fronty proti fašismu, Téhož roku se uskutečnil druhý start epor-
tovců SSSR v ČSR. Sovětští aportovci sí brzy získali sympatie nejširší *
čsl, sportovní veřejnosti. Aby ča, buržoazní úřady zabránily množícím
se sympatiím k sovětským sportovcům, vyprovokovaly v Košicích incident,
kterého pak využily k potrestání a vypovězení sovětských sportovců z ČSR.

K jedné z nejvýznamnějších skcí PPT v r. 1935 patří účast sportovní
delegace PPT do SSSR u příležitosti oslav la.výročí VŘSR. Ve sportovní
delegaci byli gymnasté a plavci, naši sportovci vystoupili na tělový-
chovných slavnostech v Moskvě a Leningradě,

Významným rokem pro PPT byl i rok 1936. Situace kolem boje proti
uspořádání Her XI. olympiády v Berlíně v r. 1936, aituace kolem Lidové
olymoiády s konečně situace kolem Lidových her v Praze byla popsána
v prvním článku tohoto seriálu, proto se o ní zmiňovat nebudu. Za zmín-
ku Ale stojí, žé na federální konferenci v r. 1936 se PPT ve enyslu směr-
nic KSČ vyslovila zásadně na obranu republiky a míru proti fašistické
arresi. Proto byly v r. 1937 uskutečněny tzv. branné srazy jednot FPT
na obranu renubliky. V duchu brannosti byly pořádány různé veřejné tě-
lovýchovné akce a pod.

Po celou dobu trvání PPT se jako červená nit neustále táhne vytrva-
lá snaha vedoní PPT po sjednocenídělnícké tělovýchovy, snaha po dohodě
Se Svazem DTJ. Mejinak tomu bylo i v onom osudném roce 1938, v době nej-
většího ohrožení republiky, Na IX. sjezdu PPT v červnu 1938 vydala Feda-
race výzvu BNEme8 ve které byla zdůrazněna nutnost a prospěšnost sjedno-
cení oro společný boj proti snolečnému nepříteli, nutnost dělnického
sjednocení, sjednocení celého tělovýchovného a sportovního hnutí v duchu
lidové jednoty proti akutnímu nebezpečí - proti fašísmu a válce. Devátý
sjezd PPT ještě doplnil tuto výzvu jasnou perspektivou "Za zlidovění
anortu a tělovýchovy, za společný boj proti rehkci, za sjednocení nejer,

dělnického, celého tělovýchovného s sportovního hnutí v Českoslo -

vensku.“ AŽ do poslední chvíle nepřest PPT bojovat za sjednocení

všech pokrokových sil. K uskutečnění těchto amělých cílů však již ne-

došlo.

   

  
   

 



Přišel osudný mnichovský diktát, kdy zradou buržoazie byla odmítnuta
lidová fronta orotifašistických sil, Hitlerovi byl umožněn volný vstup
jeho hrdlořezů na ča, území, Po tragickém 1,říjnu 1938 záhy přišel ještě
tragičtější 15.březen 1939 a okupací zbytku území ČSR nacistíckým wehr-
machtem. A k tomu ještě byl na Slovensku vinou zrádcovského klero-fa-
šistíckého vedení vytvořen samostatný Slovenský štát.

Ihned po mnichovském diktátu byla Komunistická strana Československa
rozpuštěna s s ní i PPT. Později, po příchodu kata českého národa jey-
dricha do Protektorátu, byla zakázána i Česká obec sokolská a Český
orel. Sportovní a tělovýchovná činnost byla na dlouhé měsíce a roky
umlčena, Řízení tělovýchovných organizací se ujelo známé a neblaze
proslulé "Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě“ v če-
le se známým zrádcem Emanuelem Morávcem, Úkolem tohoto "Kuratoria“ by-
lo vychovávat mládež pro cíle fašistických okupantů.Avšak účast mláde-
že v něm byla minimální a kdo se stal členem "Kuratoria“, stal ae jím
většinou z donucení, Pokrokové vrstvy dělnické mládeže, odchované v zá-
sadách a v duchu Federace proletářské tělovýchovy do Kuratoria nevstupo-
valy, naopek byly aktivními členy v ilegálním boji proti okupantům,
stávsly se členy ilegální Komunistické strany Československa, mnozí
z nich byli zařazování na vyšší stranické funkce až po členy ilegální-
ho ústředního výboru strany. To však je již jiná kapitola, přesahují-
cí rámec tohoto seriálu.

Poznámka; Tak jako k první kapitole, i k této neexistuje k dokumentaci
přímý známkový nebo razítkový materiál. Předmnichovská repu-
blika PPT na každém kroku potlačovala a neopak vyzdvihovala
a podporovala dělnické třídě nepřátelský SOKOL. Pro názornost
stačí uvést, že od založení FPT až po nacistickou okupaci vyda-
lo čs. ministerstvo pošt celkem 42 příležitostných razítek +
15 razítek k X,Všesokolskému sletu /opravuji:42 příležitost-
ných sokolských razítek/., K různým akcím v téže době bylo
vydáno 5 razítek s tématikou ORLA, ke sportovním akcím Svadu
DTU bylo poštou vydáno 6 příležitostných razítek. K tomu není
třeba komentáře,

I v tomto případě nám k dokumentaci činnosti FPT poslouží
jiný neznámkový filatelistický meteriál, jeko různé pozdravy
z tehdejších sportovních akcí FPT, dopisy adresovené na její
přední funkcionáře, dopisy adresované jednotám FPT a podobně,

Výborný dobový dokument značné historické ceny je repro-
dukován v katalogu výstavy SOCFILEX 1976 PRAHA. Jedná se
o pohlednici - pozdrav, odeslaný sportovci FPT ze zájezdu
do SSSR. Na pohlednici je v textové části několik podpisů,
mezi jinými i podpis Julie Fučíka, který tehdy dělal spor-
tovcům FPT po SSSR průvodce. Takový dokument Se skutečnou 02-
dobou výstavního exponátu,

Příště: Od 9.5.1945 po ustavující sjezd ČSTV.

 

Bohuslav Halíř

národní podník
252 27 RADOTIN donne

 

Události v r.1930 v Radotíně můžeme dokumentovat tímto frankotypem. lepe
Janka. v Radotíně nese jméno Zévody Rudých letnic. Existuje ještě
jeden takový frankotyp používaný do r.1970, Justýn



T IWACET PĚT LET SVAZARMU -
SVAZARM

DWACET PĚT LET BRANNÉ TĚLOVÝCHOVY.

Ve středu 3.11.1976 se sešel na slavnostním zasedání ústřední výbor
SVAZARMU u příležitosti 25. výročí Svazu pro spolupráci 8 armádou.
Zasedání byla přítomna též delegace ústředního výboru KSČ, vedená členem
Dředsednictva a tajemníkem ÚV KSĎ Josefem KEVPNÝM. Po pozdravném projevu
předal s. KEMPNÝ do rukou předsedy ústředního výboru SVAZARMU o
generála Otakara RYTÍŘE z pověření předsednictva ÚV KSČ a jménem prezi-
denta ČSSR Gustáva HUSÁKA vysoké čs. vyznamenání Řád republiky, který
udělil SVAZARZU u příležitosti jeho 25,výročí prezident ČSSR. Státní vy-
znamenání Řád rudé hvězdy převzal místopředseda SÓV SVAZARMU Michal PA-
PAYOV, místonředseda ČÚV SVAZARMU Alexandr TRUSOV a předseda OT SVAZ-
ARYU Plzeň-Sever Prantišek DUŠEK. Blahopřejeme !

SVAZARU OČIVA PILATELÍSTY.

Svaz pro spolupráci s armádou umožňuje tak širokou a mnohotvárnou
škálu sportovního vyžití jak dospělých, tak i mládeže, že jenom vyjmeno-
vání všech, svazarmovských sportů a disciplín by si vyžádalo hodně místa
v Šem zpravočají. Stejně tak jen pouhý seznam všeho filatelistického

riálu /včetně razítek/ se svazarmovskou tématikou, který byl vydán
jen evropskými poštovními sorávami, by vydal na několik stran OLYMP-
SPORTU. V textu proto čtenáře upozorním pouze na některé z nich, hlubší
jm meteriálu ponechám na fantazii čtenářů - zájemců o tuto proble-
matiku.

Pokusím se branně sportovní činnost SVAZARMU shrnout do několika
zásadních skupin, tyto skupiny by eventuelně mohly být i jednotlivými ka-
Sitotesí eitatatiátického expraátus

- DUKELSKÝ ZÁVOD BRANNÉ ZDATNOSTI -

Letní branná přeborová soutěž, organizovaná na počest hrdinných bojů
ča. vojenské jednotky v říjnu 1944 V Dukelském průsmyku. V počátečních
letech probíhal jako Letní závod branné zdatnosti, od založení SVAZAR-
MU je pojmenován na DZBZ. Je to masový, v současné době již i mezinárod-
ní branný závod, obdobné závody pořádají dle našeho vzoru i jiné socia-
listické státy, Členové branných organizací Sonáta států jezdí
na naše mistrovství e naopak zase čS. svazarmovci jsou ivními účastní-
ky jejich soutěží. K Dukelekému závodu branné zdatnosti bylo u nás vydá-
no 6 oříležitostných razítek, většinou k mistrovství ČSSR. Nejstarší je
£ r. 1961 z Krajné Polany na Slovensku, kde bylo ve dnech 21.-23.8.61
Mistrovství ČSSR v DZBZ.

= SOKOLOVSKÝ ZÁVOD RRANNÉ ZDATNOSTI -
"asový branný závod, úzce spjatý s výročím bojů L.če.polního praporu

u městečka Sokolovo v SSSR. Je organizován podle mezinárodních pravidel,
obdobné závody jsou podle našeho vzoru organizovány i v jiných socialie-
tických zemích. Naši sportovci se na těchto mezinárodních závodech umís-
Zují vždy na předních místech. U nás je S2BZ skutečně masovým sportovním
odvětvím, probíhá u nás v místních, okresních, oblastních a pak v celo-

státních kolech, všech kol se zúčastňují tudíž tisíce sportovců a co je
nejdůležitější, jsou do soutěže zapojeni i nejmladší žáci škol I. a II.

SYÉlU: 797 byla u nás vydána známka Pof. 602 v sérii k IX.sjezdu ČOS.

  



Mimo této známky možno SZBZ dokumentovat 7 ručními příležitostnými razít-
ky naje mistrovstvím, z toho 2x z Nového Města na Moravě s 2x
z Bi ičné.

= MODELÁŘSTVÍ -
Jedna z nejpřitežlivějších činností SVAZARMU, zejména pro nládež. Má

značnou účinnost u mládeže při volbě povolání, má velký význam pro poly-
technickou výchovu mláde: vychovává ji k samostatné tvořivé práci ak
práci v kolektivu, Dělí na LBTPCKÉ MODELÁŘSTVÍ /2 známky ČSSR
k mistrovství světa, která se uskutečnila v ČSSR v r. 1957 a 1967, dále
známky SSSR, Rumunska, Maďarska a další. Je dokumentace i razítky ČSSR/,
RAKBTOVÉ MODELÁŘSTVÍ - nejmladší modelářský obor, přitažlivý zejména pro
mládež, velmí atraktivní, seznamuje 8 prrky kosmonautiky, LODNÍ MODE -
LÁŘSTVÍ - naši lodní modeláři jsou přes Svazarm organizování v Evropské
federaci lodních modelářů NAVIGA, tato pořádá mistrovství Evropy v nichž
jsou naši modeláři taktéž úspěšní /známka NDR z r. 1972/Rumunsko z r.
1962/, AUTOMOBILOVÉ MODELÁŘSTVÍ - tito modeláři jsou organizování v Ev-
ropské federaci automobilových modelářů PEMA, pořádající též mistrovství
Bvropy. Pro značnou nákladnost tohoto sportovního odvětví je u nás poašr-
ně malá základna, proto i výsledky na mistrovstvích a umístění našich
modelářů je průměrné.ŽELEZNIČNÍ MODPLÁŘSTVÍ - také ěrně nákledný aport,
zúčastňujeme se různých mezinárodních výstav železničních modelů.

= MOTORISTICKÝ SPORT -

MOTOCYKLOVÝ /terénní, silniční, plochá dráha/ SPORT,
AUTOMORILOVÝ SPORT /terénní, sliniční okruhy, závody do vrchu, raliye/

Z motoristických soutěží je nejvýznamnější a pro neše svazermovské spor-
tovce také nejíspěšnější Mezinárodní šestidenní soutěž PIM v níž naši
sportovci vždy dosahovali a stále dosahují těch nejvyšších trofej

  

  

 

 

 

   
/Če.známky Poťf. 852 a 935, dále několik našich ručních příležitostných
razítek. Další razítka používána v zahraničí, zejména v joca
státech. Velice oblíbená v ČSSR je soutěž o Zlatou přilbu, sjíždí se na

  ni vždy ná zahraniční konkurence, ale ča. závodníci jsou na ní
jak úspi /Letošní 28.ročník vítězně náš Jiří Štancl/. Zlatá
přílba je m.j. na čs.známce Pof. 1288 z r. 1963 ve sportovní aérii.
Motocyklový sport je dále na známkách SSSR, |arska, Bulharska, NDR a j.
V poslední době se zvláště rychle rozvíjí u nás MOTOTURISTIKA jako ma-
sový sport, tato je reprezentována i jedním ručním propagačním
razítkem ze Sobotky z r. 1974. Celke: o u nás vydáno k motoristické-
mu sportu do současné doby 72 ručních a 22 strojových propagačních ra-
zítek, Zvláště velké oblibě - zejména u mládeže - se v posledních létech
těší MOTOKÁRY. Toto mladé sportovní odvětví je zachyceno na madarské
známce z r. 1962 Zu 1885. Oblíbené jsou různé dálkové soutěže - rallye
/tn. SSSR r. 1967 Zu3306 - Mezinárodní motocyklová rallye v Moskvě FIV,
známá již s několikaletou tradicí je automobilová soutěž RALLYE-TATRY,
filatelisticky lze podchytit dokonce i tento sport provozovaný ženami,
jako je na př. razítko k Celostátní výstavě pošt.známek BRNO 74 -
IV. Cántinental tour - cílová jízda žen - 8.6.1974.

= PARAŠUTISMUS -
jeden z fyzicky i psychicky nejnáročnějších sportů, jeho počátky u nás

spadají do let 1947-50, od r. 1953 je začleněn do SVAZARMU. V tomtéž ro-
ce ae v Ostravě uskutečnila první parašutistická soutěž v ČSSR za účastí
borců našich, sovětských a bulharských. V roce 1958 byli naši parašu-
tisté pověření Mezinárodní leteckou federací PAI uspořádáním IV.mistrov-
ství ověta /razítko Bratislava-Vajnory IY.majstrovstvá sveta v zoskoku

padákom 3.-11.8.1958, dále strojové razítko ve 3 světových jazycích/,
Zde naši parašutisté obsadili 2.místo. Nebylo jediného mistrovství svě-

ta, ze kterého naši parašutisté včetně žen, nepřivezli některou z se-

dallí. Nelze Panlaout ani vystoupení svazarmovských parašutistů na
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I.Čs.spartakiádě v r. 1955 /apartakiádní Ea Poštovní známky s para-
tématikou byly vydány m,j, v SSSR, Rumunsku, Madarsku, Bulharsku, NDR,
Pelgie a další, Tektéž í příležitostných razítek k různým akcím, světo-
vým mistrovství a pod. existuje celá řada.

- RADICAVATÉRSKÝ SPORT -

] zde dosahují radioamatéři SVAZARMU na mezinárodních a světových sou-
těžích značných úspěchů. Velkou popularitu zejména mezi mladými radio-
amatéry je závod s brannými prvky on na lišku, provozovaný sí již
pod patronací Mezinárodní rediosmatérské organizace IARU. Naši závodní-
ci se v něm vždy umisťují na čelných místech, stejně tak úspěšní jsou
v račio=vícebojíi a v rychlotelegrafii /Razítko:K.Vary 1 - II.mezinárodní
rychlotelegrafní závody 4.-14.11.1956, známky: ČSSR Pof.1046, dále Pof.
l085-90 - radiovynálezcí, známka NDR z r. 1972 v aérii Společnost pro
pport a techniku, možno použít i ča.zn, k výročí televize a další/

= SPORTOVNÍ LETECTVÍ -
Dělíme jej na MOTOROVÉ a REZMOTOROVÉ. Českoslovenští letci byli v

velice úspěšní na mezinárodních soutěžích v letecké akrobacii. Neoficisél-
ním mistrovstvím světa byla do r,,1960 akrobatická soutěž LOCKHBED TROPHY,
v r, 1960 přijala Yezinárodní letecká federace návrh našeho SVAZARMU na
pořádání mistrovství avěta v letecké akrobacii, Téhož roku byl SVAZARM
pověřen uspořádáním I,MS v Bratislavě.Naši letci na něm zvítězili a vy-
Sokou výkonnostní úroveň si udržují do současné doby. V posledních letech
získávají na oblíbě vystoupení skupinových letců-akrobatů, jejich umě-
ní občívují diváci na leteckých dnech nejen u nás, ale i v SSSR, Polsku,
NDR, v Rakousknas v dalších zemích. Čs,svazarmovětí letci tak úspěšně na-
vázali na dobré tradice oředválečných čs,vojenských letců-akrobatů, vede-
ných npor. Fr. NOVÁKZM, Motorový letecký sport můžeme dokumentovet roz-
sáhlým známkovým i neznámkovým materiálem, jen u nás se k této tématice
váže na 36 razítek, k I.kS byla u nás vydána známka Pof. 1137 z r, 1960,
kvalitní byla i série leteckých známek Pof, L 63-68, dále známky SSSR,
NDR, Polska a další, x

Stejně tek úspěšné je bezmotorové sportovní letectví - PLACHTAŘSTVÍ.
Svazarmovětí plachtaři překonali celou řadu evropských a světových rekor-
dů, jaou držiteli několika tisíc stříbrných výkonnostních odznaků, něko-
lika set zlatých odznaků e dokonce jsou mezi nimi i četní držitelé zlatých
odznaků se třemi diamanty. Svým masovým rozsahem má bezmotorové létání
i významný podíl na výchově naší mládeže, ale významná je i propagace
ČSSR v zahraničí, I toto sportovní odvětví můžeme dokumentovat četným
filatelistickým materiálem, dokonce razítkem již z r. 1935:Banská Štiav-
nica - Národné plachtarské závody gen. Stefáníika 1.4,-12.5.1935, dále ra-
zítky z novější doby, např. Vrchlabí 1961, Praha=Kbely 11.-12.10.1968
Větroňová pošta - v rámci 50.let čs.letectví. Existují i četné poštovní
známky s plachtařskou tématikou, např. SSSR, Polsko, Madarsko, Bulharsko
a další, Pa svazarmovšti letci jsou organizováni /jsou členy/ Světové le-
tecké federace FAT.

- STŘELSOTVÍ -
Sportovní střelba je v současné době jedním z nejrozšířenějších aportů

u nás, má značnou oblibu mezi mládeží, na školách, v učílištích a pod.
č zarmovští střelci jsou členy Mezinárodní střelecké unie UIT, js
naši socialistickou vlast již vybojovali na mezinárodních kolbíštíc -
ho cenných úspěchů včetně zlatých o. ijských medsilí, Přvní významný
úspěch dosáhl náš střelec František ČAPKA na LOH v Helsinkách v r. 1952
obsazením cenného 4.místa, o 4 roky později již HOŘÍNEK vystřílel otří-

brnou medaili, nejcennější olympijské zlato vybojoval v r. 1968 v Mexiku

vybojoval střelec KÚRKA. V r. 1969 se poprve V ČSSR a tov PÍERÍoskuteše

nilo mistrovství Evropy ve střelbě, zde dosáhlSakánotí ve cho

Ladislav FALTA ziskes 2 zlatých medailí a 1 broj
 



Vynikající úspěch dosáhl čs, svazarmovský střelec PANÁČEK na XXI.LOH
v Montrealu vystřílením zlaté medaile,
I toto avazarmovské sportovní odvětví můžeme dokumentovat rozličným fila-
telistickým materiálem od razítka z r. 1935 Pardubice-Závodiště:Meziná=
rodní otřelecké závody 9.-10.5.1935 až po Elake známky z OH, na kte-
rých naši střelci dosáhli vynikajících úspěchů, mimo nich je střelecký
sport zobrezen na pošt. známkách Rumunska, Polska, Maďarska, SSSR a dal-
ších, včetně San Yarina, Andory, Španělska, Albánie a nod,

- SPORTOVNÍ POTÁPĚNÍ -
I když tento sport není ještě tak rozšířen jako jíná sportovní odvětví,

přesto svazarmovští potápěči dosahují velmi dobrých úspěchů na mezinárod-
ních soutěžích, na mistrovství světa i Bvrony. Značný výsnem mají spor-
tovní potápěči pro naše národní hospodářství při prohlídkách a opravách
vodního zařízení na přehradách a vodních nádržích, Sportovní potápění
má však též velký branný význam, Každá dnešní moderní armáda má ve svých
jednotkách ahaea např, v ženijních jednotkách. Základna sportovního
potápění se stále rozšiřije, jsou pravidelně pořádána mistrovství ČSSR,
různé klubové soutěže, memoriály a podobně, I toto sportovní odvětví lze
filatelisticky dokumentovat, např. známkou SSSR z r. 1959 Zu 2256 v sérii
o branných sportech, dále známkou SSSR 2 r. 1969 a pod.

= VELKORÁŽNÝ PIATHLON —
Jedná se o závod v běhu na lyžích, kombinoveném se střelbou na 150 a.

U nás je poměrně mladým sportovním odvětvím, ale v zehraničí je značně
rozšířeno čemž svědčí i to, že je zařazen do programu zimních obyapij-
ských her. V poslední době si získávají značnou oblibu ve velkorážném
biathlonu i štafety. V tomto sportu jsou pořádány všechny vrcholové sou-
těže včetně mistrovství světa. Výsledky našich sportovců ve velkorážném
bíathlonu jeou průměrné, Filatelistické dokumentace velkorážného biathlo-
nu je velice různorodá, zejména k němu bylo vydáno poměrně dost poštov=
ních známek u příležitosti konání zimních olympijských her. Tak na pří-
klad velkorážný biathlon obsahují olympijské známky Rumunska, Polska,
Madarska, Bulharska, NDR, Rakouska, Albánie a dalších států. V tomto
směru existuje i četná razítková dokumentace.

 

Významnou složkou branné výchovy m přípravy mládeže je PŘEDVOJENSKÁ
PŘÍPRAVA, organizovaná v réhci SVAZARMU, Své trvalé místo ve SVAZARMU
má též CIVILNÍ OBRANA jako nedílná součást našeho branného systému.

Filatelisticky můžeme dokumentovat i samotný zrod a další vývoj sa-
motného SVAZARMU. Na př. v r. 1956 byla vydána če.známka k I.Celostátnímu
sjezdu Svazarmu, II. sjezd Svazarmu dokumentuje razítko ruční i strojové
2 r. 1961 pošt, úř. Praha, V,ajezd Svazarmu připomíná razítko Prahy 7
z Atososnátko I činnost SVAZARNU na Slovensku můžeme doložit pří-
ležitost: razítkem:Tatranská Lomnica=-Vysoké Tatry: Svazarm - slovenská
konferencia 8.-9.12.1956. Výborný je i otisk latního stroje, použí-
vaný ústředním výborem Svázarmu v Praze v minulosti i v současné době,

Toto je pos ve stručnosti pojednání o odvětvích svazarmovského
sportu a jen částečný výčet /včetně vyobrazení/ filatelistické dokuzen-
tace. Důkladný rozbor včetně uvedení všeho filatelistického materiálu
ke každému jednotlivému sportovnímu odvětví by vydal na aamootetný člá-
nek v našem zpravodaji OLYMP-SPORT. Věřím, že mezi našimi čtenáří, mezi
členy námětové skupiny OLYMP-SPORT se nejde alespoň jeden aktivní fila-
telista, ale hlavně filatelista zpracovávající vlastní exponát se svaz-
armovakou tématikou, který se svazarmovského tématu pro OLYMP-SPORT ujme
a Zavede v něm pravidelnou rubriku. Co říkáte filatelísté-avazarmovcí,

řihlásí ae někdo vedoucímu námětové skupiny OLYMP-SPORT 8. JU ov
Bo Milevska? Najde plnou podporu jak vedení námětové skupiny, tak í ve-
dení Námětové komise pří SČP.

 

Be Ralíř
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  Jako dokumentací < dnešnímu Článku B.Halíře "SVAZARM očíma fílatelis-
y razítek nejmladšího odvětví svazarmovského sportu z

a, kde je zvláště oblíbena díscíplina - podvodní rybolov. 0 ko-
nentář x rnaítkům Vás, kteří se tímto sportem zabýváte« Justýn

8
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Další finské fotbalové frankotypy

„V prvním a druhém letošním čísle Olympsportu jsme přinesli
některé fínské fotbalové frankotypy « Dnes v tomto pokračujeme
výčtem několika dalších finských propagačních „reklamních a infor-
mačních frankotypů k mezístátním fotbalovým zápasům finského re-
presentačního celku „ Třebaže kopaná ve Finsku nepatří právě k
nejoblíbenějším sportům , teld kopané v tonto státě mají něco,
co jinde jim jejich řilatelističtí kolegové mohou závidět „

Xxx PINSKO - WALES 0:1 (0:0)
Kvalifikace ME , hráno 26.5.1971 v Helsinkách
5.200 diváků , rozhodčí KMinning (NDR)
branka : Toshack
Finsko : Hleman - Kantonen, Numelin, Rajantie, Soumalaínen -

Saviomaa, Hetkkilš - R.fTotvanen, Paatalainen, Tolsa,
Lindholm,

Wales + Millington - Page, Derrett, Míelozarek,Roberts -
Durban , Rees, Jones - Toshack,Krzywicki,Reece «

Xxx PINSKO - ČESKOSLOVENSKO 0:4 (0:2)
Kvalifikace ME , hráno 16.6.1971 v Helsinkách
4.000, diváků , rozhodčí Srodecki (Bolsko)
branky: Karko 2 , Ján Čapkovič, Pollák
Finsko: NMaman - Kautonen, Rajantie, Kílponen, Soumalaínen -

Numelín , Plink, HeikkilM (Lindholm)- P.foivanen
( Paatalainen), Tolsa, Rissanen,

ČSSR : Viktor - Dobiáš, Hrivnák, Desiatnik, Táborský - Pollák,
Kuna, Adamec ( Hrdlička )- P.Veselý (Karko ), Stratil,
Ján Časkovič.

xxx ÍNSKO - NORSKO 0:0 (0:0)
mezistátní zápas „ hráno 28.5.1972 v furku
4.800 diváků , rozhodčí Nystrand (Švédsko)
Pínsko : Heinonen- Kosoněn, Forasell, Rajantie, Ranta -

Soumalainen , Toivola, Paatolainon - Plínk, folsa a
pola.

Korsko : Karlsen - Meírick, ".Pettersen, Spydevold, Slínning-
Zohansen, Berg, Blrkeland- Hestad, Tor Fugla0t, Jan.

det,
xxx  PINSKO - RUMUNSKO 0:4 (0:2)

Kvalifikace ME , hráno 22.9.1971 v Helsinkách
2.084 díváků , rozhodčí Kamber (Švýcarsko)
branky : Iordanescu, Lupescu, Dembrovachi, Lucescu-penalte
Finsko : Weman ( Heinonen )- Soumalainen, Saviomaa , MM 3,

Rajsntie - R.Toivanon, Heikilů = Wikkanon, foivýla «
Ruhja „ Líndholn,

Rumunsko:Raducanu - Samareanu, Lupescu, Dinu, Mocanu= Duzítru,
Stananí Lucescu - Dembrovschi , Heaxu, Lordanescu

ataru,)«
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xxx PÍSSKO - HOLAHDSKO 1:0 ( amatérů )
hráno 24.6.1973 v 'elsinkách

i í evidován v katogoril A“ -oficiální mezistátní střet-
nutí, třebaže za domácí nastoupili z větší části hráči "áčka" ,
za Holandsko však hráli výlučně amatérští fotbalisté |

Xxx PTESKO - ŠVÉDSKO 1:2 (1:0)
ezistátní zápas , hráno 29.8.1973 v Helsinkéch
18.512 diváků , rozhodčí Petersen (Dánsko)
branky + Sulonen -= Torstensson , Svensson
Finsko : evanperi - Vírkunen „ Savíomaa , dajantie , Ranta -

Soumalainen , Rikkanen , Toivola — Suhonen , Haapa ,
á lemberg
Švédsko: He)lstrům - Hult , Karlsson , Tnpper, ".Andersson ,

SADO zěy: Aoprssnne Bo Larsson - Persson,
"1 a s +Svensson , liatsson ( SjBstr8m ) V.Šlechta
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„ kopaná ©
vedoucí hlídky: Vítězslav Šlechta

Népstadion a filatelie

Mezi chlouby socialistické sportovní architektury patří jistě velko-
1 a uroanísticky skvěle vyřešený nadarský Lidový stadion - Népstadíon
v Budapešti a ce! svým přílehlým komplexem . Již od roku 1953 slouží
k růstu 1 slévě larského sportu a na své půdě přívítal jíž stovky a tí-
síce slavných světových sportovců.

Népstadion je dnes sportovní chloubou celého Kadarska a jeho hlavního
města Budspeští , stejně jako třeba budova sačerského parlamentu, Rybářská
bašta nebo památník na hoře Gellert. A přece historie jeho vzniku je dlou-
há a těžkopádná . Vždyt o výstavbě ústredního a representečního stadionu
v Budapeští bylo rozhodnuto už v roce 1920. Na jeho projektech se podílel
dokonce sám významný madarský sportovec a architekt , olympijský vítěz v
plavání na I OH 1896 Alfréd Hajós „ Ale reslízace tohoto plánu se larští
sportovcí dožili teprve po osvobození země sovětskou ormáčou . S výstavbou
stadionu se začalo v roce 1948 a vydatně při ní poháhsli axtivní sportovcí.
Slavnostně byl pak Népstadíon otevřen v Den madarské ústavy 20.srpna 1953.

Prvním ředitelem Népstadionu byl madarský o. ijský vítěz z Loi
1948 v bodu kladivem - 1 u nás cobře známý Imre Németh( jeho syn Miklós
Németh právě před nedávnem ohromil sport.vní veřejnost svým ovčtovým rekor-
dem a olympijským zlatem v oštěpu v Kontreslu ). první dvě desetiletí
činností stadionu přihlíželo tu asi 750 rožným oportovním skcím celkem ací
20 mílíonů diváků «. Nejčastějšími sportovci na Népstadionu jsou pochopítel-
ně fotbalisté. Ti zde sehráli už na 150 mezinárodních a skoro 508 ligových
fotbalových zápasů , pří kterých zde padlo více jak 4.000 branek «

Ve Pitatelii se Népatačíon poprve ovjevuje na mačarské sportovní znám-
ce (Zu 1257 ) v i načarské pošty k o. se hrám v Helsinkách «
Serie vyšla 26.května 1952. Népstadíon je na ní znázorněn na poslední znám-
ce v hodnotě 2 Ft a pro jistotu Jj je Jole 1 nápis s názvem toroto díla.
Ještě typíčtěji Je pak képatadíon znázorněn na poslední známce Zu 17: -
noty 5 Ft z vlastní le k otevření stadionu ze dne 20,srpna 19593. teto
serií znázornující 4 nejnapěšnější sporty madarského státu , jsou vý-
Jevy tríbun tohoto stadionu vz-y v pozadí slabě znázorněné 1 na těchto dal-
ších známkách, jako na př. a dískařem , běžcí , ale zvláště s fotbalisty
( Zu 1332 ) v hočnotě 2 Ft „. K této serii bylo používáno vkusného příleži-
nat razítka s kresbou 1 nápísem Népatadion -meguítása 20,srpna 1953

apest «

Jíž uvedená známka Zu 1332 se dvěma SMY soubojí o tíč byla
ak 3.prosince téhož roku vydána znovu pod číslem 1345 se známým přetiskem

Eongon = Wembley 1953.XI.25 a dole silným 6:3 na památné legendární vítěz-
ví ma“arského representačního celku nad míakru mužstvem Anglie « Bylo to

tehdy vůbec první vítězství zahraničního representačního celku z kontinentu
na půdě kmdě za celých tehčejších 90 let historie anglické a tedy 1 avě-
tové kopané „ K této známce vyšlo v Judapeští současně 1 příležítostné ra-
zítko černé barvy na FDC téhož data uprostřed taktéž s velkými číslicemí
historického brankového pom*ru

Odvetné mezistátní utkání kladarsko - Anglie se pak uskutečnílov květnu
v %dapešti. Hrálo se na vyprodaném Népstadionu a slevný mačarský tým zde
zvítězíl ještě hladčejí než v Lončýně a to 7:1 . Také toto vítězství je
možno ve filatelistické sbírce zokumentovat č razítkem z 23.7.1954 ,
na kterém je znázorněn pod rožkem fotbalové brna: Badarský fotbalový repre-
zenek a míčem „ vpravo je pak nápis Budapest a čole Kagyar - Angol a da-
um.
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fa Népstaňionu bylo v září 1985 uskutečněno i mezistátní fotbalové
utkání 'ačarsko - 9998 , které Je filatelisticky též dokunentováno příle-
žitostným razítkem , třebaže na něa ani kresba sní nápia "epstadionu není,
Jen je znězorněn vedle textu nahoře fotbolový míč. Do sbírky o tomto velko-
Jerém stínu vřok 1 toto razítko právem patří stejně jako jistě i jiná
dsl*í Silatelistické dokumentace z ostatních sportů - jeko na př. lehká
atletika n pod, , které ne tomto stadionu uspořádaly nejedno význačné střet-
nutí nebo otetrevství !

Šstatná Kdpstadion si rádi připorínají 1 naši fotbelisté. Dosáhlí zde
před 90 lety význomného jepěchu , když se naším representantům zde v dešti
počařil nejen vzorný nezapomenutolný fotbalový Koučert , ale i uštědřit
Xnčarjm po lstech jejich napor-zítelnosti 1 řádnou lekci, Madaří totíž 13
let 404 nen=obréli Žáčné mezistátní tkání « Až 2J.května 1956 sem přijeli
stromní Jechoslováci a zázračný madarský tým zde před 100.000 díváky vítěz-
stvím 4:7 smetli, Zvláště ukozková byla čtvrtá naše branka , kdy malý pra-
vý kříšslní ttočník Pazdera ze Sparty obešel pří solové akcí šest domácích
hráčů a pak lehce míč zavěsíl do jejích sítě.

K 20. výročí Képstadionu v roce 1973 používala padarské poštovní sprá-
va bak kulaté příležitostné rnzítko Dež kruhového ohraničení , ve kterém
ve středu vela zov-nzena známé znáska hodnoty 5 Ft ze serie ke slavnostnímu
otevření stněionu (Zu 1334) se známým výsekem pohledu na tento mpsrtovní
siennt a nboře nápis 2O.výročí Nepstadionu , čole pák dudspest 1973.VII1.20.
Tak nejlepe oslnyila před třemi bání pamétku tohoto skvělého stánku sporto-
veů „ Wřechny uvešené popisované filatelistické dokumenty lze anadno pou-
šít i v Jakékoliv sbírce našeho tématu kopaná «

  
 

 

Vítezsiav Šlechta   
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Neni tomu ta: dímo co roku 1973 oslavily dya nej-
slavnější nově lky „- Dynamo a CSKA ové abrnhamo-
vlny „ Sov ta jistě k jmu potěšení sportovních rila-

   
  

 

  

telistů ta3o oví tehdy pa čičně i oslavila ,

i) a - vzniklo 15.dubna 223 zdoluhou ikajícího
uovetskéno státníka velixe Dzeržinskýho „ Bude proto jlotě vhodní,
zs mdi-li aportomí filaislinta do námstu poipomín:jící sportovce
čL výročí tohoto sluvného sovůtekéno avorčovního odruzení i klubu
1 fálat listiotý materiál s osobností tohotovelkého komunisty «
Jistě najde pro to doutatek poiležítosti „ at už vybore známry 9
F.dser Lnukým vydaních v SSSR nebo v jiných socialiutických zemích,
Takovou známku úa p « Vydalo r. 1972 Volnko k O5.výročí narození
tohoto revoluclonářo, Wnvíc polská "ta na Jeho počest vydala i
dopisnicí s pěknou 40 sr an'ímirou s tímto význačným předatavitolem
vovětské mocí « .

Už v květnu 3923 bylo sěestav:no první fotbalové mu:atvo mos-
kovského Dynema a 17.června saurálo svůj první oficidlní zápas «»
Historické sestuva Dynama lioskva v tomto otřetnutí byla : Čulkov -
Itatovy benčikov = Dnitrijev, I.OvesHIn, i.Úvečkin,- Bor“sov (mj.
pogdsdně autor známého znaku Dynama),Denisov, Troickij, Vasiljev
a Žitarev , ktorý byl současné i prvn tínom.

Dynamo Moskva je mnohon:isobn m migtrem S98% a n kolikanásob-
nýt vítězem sovětokého. Cotbilového vohóru „ Už v roce 1534starto-

lo pod hlavičkou onEvy, u nás , utějně jeko později jettě něko-
Tikrát, Nojv.tlího Úipochu dos- hlí jeho fotbalisté pči sinvném 24-
Jezdu roku 1945 do Afjlie.

   

     
  

 

   

     

 

 

 
llejen však fotballeté , ale i vůjohni ostatní aporsovci číši-

11 a čií dosud olávu tohoto klubu a celého sovátského soortu v 11-
róém ovětě . Vedle fotb;listů 80 proslavi?í 1 hokejisté Dynama „mie
první miotr SSSA v ledním hokeji 1947. dráli za ne tehdy i Čermyšov
Jnkušin , později takové hokejové veličiny jako Jexorov, Zrylov,



deli dalti A vovětek 62 1127, uvíeu roprogantantů,
duko řotbniletá nz'odnou proalavi-  

  

 

  

o soru zní Dyjino byla v SSSR roku 1973
v žodnotě 40 kzopijek, movíc - jak bývě

k ne róvané b: ©>vné obálky 8
čavvon kou a v ptdvačer v vočí , teje18.č.
znůnyou vrli Jodobní vrusaé příl. šitontné razítko.

 

   

 

  

    
ostva - obdobně jeko moskevské Dynamo bylo též založeno

i > Dřemně 29.května „ A také tento vojenský klub začínal
řve - kopanou „ První utkání nově vytrožen mužstvo sehrála dne

7.uovyn: 1923 s Kolektívem uska o hrdina CSKA byl sáhy
Jnonovín 83/elac prvního golu K.Žibojedov' « Ta co kdyaí pro, čea
jb Fnamenálo derby Sparta-Slavia „ to v Moskvě byla střetnutí
znano — .

.  Miszrovazé fotbalové mužstvo poviteký armády , tehdy ještě pod
nížven JDZA jsme poznali v roce 1947 1 v Československu - v Praze,
Čstravý 1 v Jratielavě. Xolo tehdy ve svám střadu brankáře Nijeno-

:vělé útočníky Fedotova a Bobrova „ Ještě daleko větší úspě-
fotbalisté tonoto klubu dosóhlí jeho hokejisté, mnohonášob-
SS9A a hlavní dodavateli repremontantů do aborné „ Z těch

nejslovnějších nokejístů tohoto celku jmenujeme alespon A.Tarasova,
Vatiče, bobrova, Alexandrova, Loktěva „ Pučkova „ Firsova, Tretjaka,
řesrova, Charlenova a další,

“aké výročí CSKA oslavila sovětská pošta roku 1973 vydáním pří-
lo -ttostné známky „ dvou leteckých ilustrovan“'oh obálek a netištěnou
6 Xop. znán:ou , z nichž na jedné obúlca je vyžnačen armádní běžec
na fuhé jak stejný výjev jako na 4 kop. známce k tomuto výročí sti.
Flnčů. sportovzyné a mladý sportovec nesoucí nad hlavou emblén klubu,
s 2a nimi v povděli je skryta krésná nová sportovní hala klubu CSKA,
lato hola je onolu s asletickou drahou vyznačena 1 na přílešítostném
raz-tuu k 20.výročí CSKA s datem 28.1V,73. I tato filatelistická da-
ku.:snsace 6e jistě bude nodít nejednonu s,ortovnímu filateliatoví do
jeho rběrzy « ( šle )
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Wisla Krakov slaví jubileum
=

 

Starobvl4 polské město kousek na sever od naší republiky - Krakov ,
je nejen kolébkou polské státností , ale 1 kolébkou polského sportu a
tety £ kopané, nebblí - jak v Polsku říkají - pilka nožna + V roce 1996
tu vznikly první sportovní kluby na polském teritoriu. 4atím co v první
části byla slavnější všem atučentům bližší Cracovia , Wisla sí vydobyla
sportovní slávu teprve v pozd“ jšíz vštu = 8 co víc , vydržela s ní až do
dne*ních času «

Lotos slaví tento význočný polský klub Wisla Arakov už své sedndesá-
tiny. Vzníkla r.19% po velkea krakovském turnaji studentských kroužků «
Když v r. 1927 v Polsku vznikla fotoalová liga čítající ti 14 celků ,
krakovská Wisla utvořila hned v jejím prvuím ročníku střelecký rekord
kdvž porazila Toruňskí Klub Sportowy 15:0 i v celém prvním ročníku na-
střílela nejvíce branek - celkem 95, Prvním králem olekjeh ligových střeí-
cO se tehdy současně stal její ttočník Reyran „ Wísla 8 před druhou
světovou vélkou mistrem Polska celkem třikrát „ v letech 1927,1928 a 1939.

Dnes patří v systému polského sportu čo sektoru Gwerdie „ v němž patří
vůnec mezí nejšspěšnější kolektivy „ žá dnes skoro 8.020 členů , z toho
dva tisíce aktivních sportovců v 11 sportovních ocyv:tví.n , z nichž zvláště
Ve“le kopané vyníké především box. Fotbalově byla Gwardia Wisla nejlepší
v letech 1949 - 1951 . kdy byla místrem země. Ze slavného kádru representač-
ního celku Polaka ne místrovství světa 1974 bylo pět členů Wisaly : Musial ,
Kmiecik 4 Kopka, Kusto a Szymanowski - nejlepší lírový fotbelísta Polska
za nok 1975 «

Sportovní filatelisté sí tento klub připomněli zvláště před 10 by
v roce 1966 , kčy polské spoje u příležitosti 60. výročí T.S. Wisla Krakov
vydaly nákladem 500.0.0 kusů velmí vkusnou celínu ( dopísnici ) a fotbalo-
vou známkou k tomuto výročí , znázorňující krakovského útočníka v červeném
dresu s tvpickou Roklon, hvězdou na prsou a navíc nahoře na známce 1 6
odznakem Jubilujícího klubu « Současně krakovský svaz filatelistů používal
k tomuto výročí 1 vkusného fotbalového razítka , jež m.j. bylo v našem
zpravodaji mezí polskými fotbalovými poštovními razítky jě také před časem
zveřejněno « / šle

 

KARTKÁ POCZTOWA

M2 mh e ve
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O fotbalo
nesnssn=n

brankáři na známce SSSR Zu 1352
Sam=sSS===========e=z====Szazem==

 

Celý avět zná slavného sovetského fotbalového brankáše Lva
Jašina , nle už dávno před Jašinem „ chytalo ve fotbalových brap-
kách po sovětské zemi velké množství také výborních brankářů. A
iž to byl N,Sokolov, Ryžkov „ Kvasnikov V,Granatkin „ Frolov,
iktmov a další. Velké jméno st toktéž už těmě před druhou světo-

vou válkou získal golman Spartaku Moskva Vladisiav Žmelkov,
je to právě tento brankář , který se ocitl vlastně 1 ve Ti-

latelii. Dne 7.srpna 1949 vyčla v Sovětském pvazu sportovní serie
Bgřígvních znémek „z nichž jee - katalozového čísla Zumstoin
U 1352 ( i 1361 , Yv 1371 je v.nována kopané. "ato známka má

hodnstu 40 kop a + zolená . Sběratelé nůmutu kopaná ji dobe zna-
jí. Autorem je «Zavjalov „ Známka ním představuje v akcí bran-
káře Vladislava Hikolejeviče Ž me l ko va , kdy sí vybíhá ven
z branky do hřiště pro míš vedle hráčů Trofimova z Dynama a Para-
movova ze Spartaku « Je tedy snámta dělána podle fotografie přímo
Z tohoto slavného moskevského derby v kopané Dynamo-Spartak |

Mistr sportu Vladislav Nikolajevič I I. 4 O V se narédil
v roce 1914, vyrostl v Podlipkích u Moskvy , kde tnké a kopanou
začal, V roce 1936 chytal už Kaliningradě , ale už v roce 1938
byl prvním brankářom slavního mosxovského Spartaku, 24 už pak
byl vyhlášen nejlepším sportovcem roku. Byl brankářem obdivuhodné
reakce a odvahy i umění, Přestože spolu stále soupečili o místo
v brance Spartaku , jak Akimov task i lkov byli výbornými kama-
rády., Oba se steli dtnendámném brank. jm duclem z konce předvá-
lečné sov-tské kopané, Sotva Žmelkov p'lúel do Spartaku „ tonto
už vyhrál jak Pohár S55R tak i po té i přebor Sovětského svazu «
Ve Spartaku Žmelkov chytal v letech 1938-1939 a potom 1946-1547,
Vyznám.nal ge především skv lým zneškodnováním pokutov/ch kopů «
Třeba v sezoně 1938/39 nepustil ani jednu penaltu „ ač jich na ně-
ho bylo střílench šest | Xdyž pšišla válka a on měl narukovat do
branky armádního CDXA , vzdal se po kr/tkóm čese této pocty a jako
prostý obyčejní voják Sastoupil na frontu „ Zde bojoval celou vélku,
Zúčastníl se slavné bitvy u Stalingradu a s 'čudou armídou pak do-
Šel s mnoha vojenskými vyznamonín.mi až do Ber! jyž zde pak
v roce 1945 krátce po Dní vítužství na olynpij: tadionu nastu=
povály proti sobě dvě vybrané vojenské jedenáctky dvou vítězných
velmocí - Rudé armády $,mngltokých vojáků bojujících v Evropě „
byl tu opět Vladislav Žmolkov, který znamenitm způsobem hájil v
utkání sovětskou fotbalovou branku. udá armáda v onom památném
berlínském utkání tenkrát za rozhodovéní francouzského majora
Renauta zvítézila nad Angli. 2:0 a její brankář Žnelkov udivil
všeci tribuny svým víkonem. Bray po té XI.Rudí armůdy zvítězíla-
L proti mužstvo Troncouzské armády V poméru 5:1 «

Karí se vrítil po sedaileté přostávce do svého Spartaku , bylo
jasné, Že ml-dost, mrčtnost a mladistvá lehkost zůstaly v minulosti,
Ale zkučen, branká: 86 nevzdal, “ znovu zu Juho Čivócí t l1 u
už zase v jeho Spartaku <i po očehodu ods: „s ori

Dodnes na bran" umůní $ojoto slnvního golmana nemo!
SSSR zapomunouti. I když dojodnoho vlichní historikové novětské ko-
pané svomé P hla-ují „ že do jistríe sovětské kopans navědycky
veňel vlastné Žmelkov let 1558-1039. To byl rirutc ně nezapontnutel=
ným. Vysoký mladý „ čtíhlý elevnatní „ bravumí hebžý virtuos
pohybu a umslec ve fotbalové brance. A tazový také zdetávé 1 vím
Bportovním a zvlájté fotbalovém £ latoliotim na oné krví
zeloné sov tssó počtovní znůnee , ©: u :
notně pro celou myv:ju = Zu l33
on Vladislav Uíkolajovič Žnélkov 1

  
  

  

  

     

  

 

 

  
 

   

     



  

valat rmzítky ku kturm meziatútním fotba-
malá zomě ve Středozemním
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i v kopané v kvalifikací ovrops-jho fotba-
« Aazítko ve své variantě čís. 2

nariu “„l3 na Sir, 94
m roitek k mosintítním utkáním i zde

entnel 7 zouoto utkání :  
L VL v Gzira
rachall (.axouszo)

žtcaleff, „allia -
JM d — Cocks, Cíni , Arpa «
08 iullory,"c řarland, ilunter=

„vylo, ilarvcy, šors -

1.5.1 71 vo Jemblcy zvitozíla domicí
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  CHAMSIONSHIP
Maite vs tnplond

3 FEBAVARY 1974

KOUPĚ - PRODEJ - NABÍDKA - VÍÝNĚNA - KOUPĚ

Úlen č.29 = UUDr.BeHelm, 339 01 Klatovy, tř.Nár.mučedníků 195/IV prodá:
různé sport. razítka a FDC, neb vymění za čssprvé-lety, balo-
nové a vrtulníkové lety, 1 čs.aerogramy«

člen če04 - Jos.Starý, Jugoslávská 14, 360 01 Karlovy Vary koupí:
Veřkerou korespondenci, děnšf ruční 1 strojové razitka, letec-
ké a Arobélky ke vřon letním 1 zímním OH, šachům a OH kongerotm

člen č.l3%- Franta Prokeř, Fr.Šránka 19, 150 00 Praha - Smíchov dá Š
vé doklady, jakož í£ doxlady lodní a letecké pošty ze Skandiná-
" onen za celistvosti Skandinávie a za doklady ze závodu

ru LD

člen č.119+ Zd.Frocházka, Lány 1369, 698 01 Veselí nad iioravou nabízí:
dopís frankovaný serif Pof.18: 6 se třemi příl.raz, a R-nálep-
kou k VIIIosletu v Pra: Nabídněte - je nožná i výměna za do-
Pisy z OH. Elsdé: doj neb celínu se serií Pof.180-2 a příl.
razítky k MOX Pri 1 Dále dopisy z oH 1896 - 1968

člen č.73 - Pavol Ondráška, Ždlar: Nitra predá:
prebytočný materiál k

  

 

  
   

07, 949 01
eěV2 zitaýe OH - komploserie nerazftk

známox, FDC, prílešitostné razítka, podpisy olymp.vítasov a pod
člen čel12- Prant.Vačura, Krameriova 440, 790 Ol Jeseník koupí:

přílešítoscná a propagační ruční i strojová razítka a frankot;
py všech hlavních sportů k ME, MS a OH a také k turistickým ak-
čím všeho druhu. Nabídněte - každému odpovím!
Vyměním: za zkouřené čisté Pof.180-2, dá TL 1216 a TL 2066

člen č.39 - Jar. Justýn, Sovearmády 63, 399 01 Kilevsko hledá:
jakékoliv frankatury z něnové reforty 1 3, specielně pak fran-
kot. Lfiremní z této doby. Možnost ny sa různá sportovní
razítka.



ŠACH Y = razítka od začátku r.1976
  

 

  

 

 

 

644- JSA = fir.frankotyp "Christian Schach"-Heimbrechta - 20.1.76
645 - Španělsko = Semezinár.turnaj = Orense - 31.1.76
646 - Jugoslávie - Slepřebor Jugoslávie - Bor - 42.76, též lila
647-SS55R - ezináreturnaj Dubna 76 - Dubno — 4«=26.2.76, též červe
648- NDR - Sopřebor NDR - Groditz = 12.2«=29+2.76 , nepoštovní

649- USA - Otevřený přebor USA - Las Veras - 29.2.-5.3.76 - červ
650 - Jugoslávie —- l2.rezin.ženský turnaj - Bělehrad - 8.3.76
651 - Jugoslávie -= 10 let čase"Šachový informátor" Bělehrad - 15.3.76
652 - Cuba = prvý den k serii "Šachová historie"„Havana - 15.3.76
653 - Itálie = "fir.frankotyp, šachkoník - Torino - 16.3.76
654 - Belgie = Národní přebor mladých šachistů- Assende — 8.4.76
655 -SSSR = Přebor v Alra Atě 1976 = bez data - řtovní
6 á -SSSR - Pohár G+Colibka - Moskva = 25+ Je=5+4+75 = Červ., nepošte
657 - Polsko = 50 let Xachorganízace a zšpas PLR=XDR-Poznaň= 9.4.76

658 - fpaněisko = Vovelnistrovský turné - Las Palmas - 9.4.76
9 - Španělsko = dtto, strojepropazační = Las Palmně - šerátne-76

- Naďarsko |- Turnaj na paměř E.Dezsdho - Budapeť - 26.4.76
661 - hadarsko = dtto v Balatonzamarčí - 17.5.76 - poslední den
662 - Francie = 10.mezinár.festival « Bagnaux 1976 - datum chybí
663- HDR = 15.přebor družstev - Růdersdorf - 22.5.76
664 - carsko ©- Mezipásmový turnaj - Biel-Žiene = 11.7.=7.8.76
665 - Island = 7.mezinár.turnaj - Reykjavík - 24.8.1976

TOdÁa: Ca Známka č.Pofis 2030 ze serie "Pražský lirad 1973"
n" WWI) OXOXOXOXOXOXOXOXOKOXOXOXOXOXOXOXOXOZOXOXOXOXOXOXO

Z Tato známka ho do tenatické šachové sbí.Five hundredycars ofprinting in ň df 6 vé sbf.

 

September 1976 rky zabývající storif této hrye Je na ní zob.
razen královský legát z rukopísu, eu Jaco-

bem de Cessolis v latinštíně. Rukopís pojednává o mravech a
způsobech života ve )4 stole vytehdejší
společnosti připodobnuje k figurám šachové hry«

Jakub de Cessolis je znáný šachový autor, původní ruko=
ps napsal asi 1275 v Lonbardií, Tento jeho spis byl přelc=
en do četných evropských jazyků, čeřtíny nevyjímaje« tl-
ský král Alfons koudrý také napsal spis o řachu, který Z8
choval pouze v originále a nebyl nikdy přeložen ani opisován.
/ v rel913 se v zápaka objevilo krásné foto=typické vydání
tohoto opisu/. Ve Výdenské knihovně nají uníkátní výtisk
českého rukopisu Tomáše ze Zgítného: otce českého národního

pítemniovvt, z druhé poloviny le.stol. Tonéš ze Štítného totiž vypustil z
solísova originálu četné fragmenty opjaté s antikou a bíblf, které nahra-

díl mnoha příběhy z české historie. Kář historik Ferdekenčík uveřejnil v ro-
ce 1879 tuto "Knížku o hře šachové a jiné".

Původní spis Jacoba de Cessolis nese latinský název "Liber do soríbus
homínum et offícíiís mobilium super ludo s0ae0o: *V Tano první la-
tínsky tištěné vydání Cessolisova traktátu a krátce poté 1 tonovo vydání
v angličtině, vydané Soštkí v Bruggách a 1476 v Londýně. ia počest Willíara
Caxtona byla 29. 1976 Vydána i serie známek, kde na hodnotě 11 p.
Je vyobrazen dřevoryt z Caxtonovy šachové knihy z r.l476, jednoho z nejstar.
ších tisků v ra jazyce« víz vyobrazení v záhlaví.

Náš rytec J.Svengsbír čerpal svůj némět z iluminace z rukopisu uložené-
bo v knihovně prařňské metropolitní kapituly na Vyšehradě. Sár jser 53 znán=
ku 1 obálku l.dne nařadíl do své sbírky Pe.Děžodek
900000000000000000000000000000000000006G090600000GO0000000000000000000000000C

V dnešním čísle xončíne se seriálem "“ XII, Z O H * druhou částí au-
torů Svobody a Wračkn. Foxud by se vyskytl nějaký nový materiál tohoto
zaměření, uvedeme jej dodatečně,

V dnešním čísle záměrně neuvádíme rubriku "obr Amík vládne..e", pro-
tože dáváne přednost ostatním příspěvkům naších spolupracovníků. Rubriku
uvedeme ve dvojnásobnén rozsahu v č.1/33/77«
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Razítka našich jiřních

2 - 75 let sportovního klubu slévéren v Salgotarjanu
fsyský rozhlas - IIIesportovní utkání ve fotbale v Dunajvárosu
arský rozklas a televize « ViI+den "Běhu pro zdraví v Sekes fe-

hervéru = fialcvé
I.den lidových sportů v Sekefehervéru - fialové
dtto v Gydru
VI.přebor v běhu a chůzí v Bydepeřsí
IV. čtto v Xviregyhbázre - fialoví

= Ve dtto v Péči
- sportovní fotbalové utkání v Kapošváru

£ mladých tátorníká v Tardosu
hové zóvody přes překážky v Anési - fialové

Sportovní ukézkové olympijské razítko v kořonmaďarováru - k Tv-
močí vítězství Rucolfa Bauera v olymperekordu v hodu díském 16,04 n
na Frách II.olyzpiády 1900 v Paříží, Existují příl.dopísníce a obál-
ky s tínto textem a jedna s obrázi ReBauera. Velri zajímavá doku=
mentave k těrto Hrém, kde byl 2. Fr.Janda=Suk v této dísciplině.

13 - XI.letní olympiáda plonýrů v Šonbathely
14 - ZII.letnf olympiáda pionýrů v Budarešti
19 - II.Dvrorský přebor v plavání v Kapošváru
16 - XIX. mezinárodní marathon "Spartacus“ v Szegedu

mistrovství Bvropy na ploché dráze v Liškolcí
zinárodní fotbalový festival k 75.výr.madarského Svazu v Miškolci

Zévody.na ploché dráze v Debrecínu
KI-zínní pionýrské olympiáda v Ješbereny

Al - VIonezinárod:“ volejbalové utkání "Avaš klub" v Míškolcí
22 - „ezinárojní závody motorových člunů socestétů v Šombathely
OXXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXÓKOKOXOXOXOXOXOŘOXOXOXOXOXOXOXOKXOXOXOXOXOXOXO

Razítková přehlídka I tá lie z poslední doby: na str.176

1 - Evropský pobér v kanoístickém slalomu v eranu
2 Prorasační výstava filatelie a numismatíky v Pari - sport.tematíka

I-jaderský <lub - mez.třída kadet - 9.mistrovství světa v Terstu
emístre Evropy v kopané zaměstn. pošt a telekomunikací v Savoně

Ery mládeže v Tirrenii = přespolní běh
Listrovství světa v jízdě ne bobech v Breuílu v Cerviníí
Čslava 25.výročí založení Velkého Torina v Martina Franca
Vístrovství Bony řidičů "Rallye Elba“ v Portoferraio
Hry mládeže v Bologní
4. pochod přátelství v Camoglí
XV. silano carimate - cyklístícký závod v Carimate
Evropské mistrovství juniorů v kanoi Castel Gandolfo
nezínárodní filatelistická výstava "OLYMPIA 76* v Cínísello

listrovství v kopané - F.C.PIACENZA v serii B - Pílacenza
Kistrovství Evropy ve Velké ceně speciál na autodromu Santamonica

BEZRRUMEHKOruny vodí por satafílatelistici tava "Vot sporty" v Sal 1a
Národní výstava rtovních šnéseh© Potenza
200 mil v Imole - stroj.razítko
19.ristrovství Evropy v jízdě do vrchu automobílů Trento - Bondone
v Vaneze di Bondone

—. není=li uvedeno jinak, rozumí se razítko v černé. barvě
©000cC0090000000000000000000000000000000000000000000000000G00000000000000

Na str.120 minulého z e jsme pod č.9 uvedlí, že tento franko-
typ používá norský svaz Aaotiáse Je nás upozornil člen O+Kudelka

Káckoda, jedná se o frankotyp norského svazu tletiky+ Děku-
ene za tatoupozoznění a Váskádáne, abyste si dal Opravílí.

 

ousedů z let 19751974: rastr.174
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VÉ A ALFISISIT VZ FILAC4LIL
(09990060G00092301791000090000009000   

   

  

 

právě horolezectví a aloinivcus jsou sportem pravých,
jch chlapů. Přestože existuje mmoho filatelistíckých na-
tíxou /ičeskozlovenských/, dosud jsem neviděl takovou
fitatelístické výstavě.

le 0=S jsem 31 se zájmem přečetl onnémnení inpeK.Háújka
který hledá rílatolistický materiál na téma horolezectví a alpi-

nisrus. Aád bych proto dnes krátce pohovořil a zajímavé filatelistické do-
kuwzentací tohoto oboru Běží o vfdenský německo=rakouský spolek alpinistů
/DeutscheusÚsterreloniseken Alpen Verein = D.0.A.V./, který v době před a
po první světové vélce dovumentoval filatelisticky zajímavým způsobem svo-
Jí existeno:

V relécš se
xonal 25.vaáln:
sjezá těci.to
=T s v: pekí « h Ě i
rimterku © této h Že o"
příleřitosti byla g srát
Ža popud této zá- 2229, General“ Wrsamnlng

vé Organizace i BezDeulsh u OesleríPpVyrcin
ha serie obráz- Z

kových žopisnic
$ vytíštěnou zm
kou. Za všech je

 

   

   

  

 

    
  tato zěna

to dřívějších
zrojcar2e =

UzrastŘed airesní strany je černý nápis POSTKARTE /žvabachen/ a dopis-
nicerá«t ané a l rlnou adresní línku. Zadní - rubová strana dopísnic
j zkem tířtčnýn vřdy černozeleným tiskem. Existují 4 různé
% rá vžáz zají nápis: 29«General-Versamnlung des Deutsch.u+Dster-
reickiseten Alpsn=Vereins Zúraberg von 11.-13.August 1898. V pozadí je

gza Norirderku, znak něsta, alpská protěž a velká ozdobná stuha. Čílí
ek v té počobě, v jaké tehdy bylo Svýeemposovné příležitosti dokunen-

tovat, Foú tínto ozdobným zínlavím Šebej fř zpodobníl umným způsobem
nězteré tspicsd norolezecké výjevy a potřeby. Tak na jedné dopísníc:
šyarné čívcina n zládonec, jehož tvéř zdobí tehdy moderní plnovous =
ráže. Jaco dns. Obn zají sportovní oblečení, které bylo asi poslodn

dy pro k>rolezce, ale dnos by je nikdo neoblékl ani na výlet do
, 057 vězí v pořádných, cvočky opatřených bagančatech, které

> napodozají dnařním pohorkám ší jiným sportovním botém. V ruce kaž=
dý z ricz drží zráš KAl, na jednom konci opatřenou pořádným bodcem, při
česř zladý —3“ né na zádach tlurok a PonéhĚv sestupu své půvabné společní-
©3 se služivým tyroláéken na nazadeřené hlavince. Lfc a rub této obrazové
4 ice byl již reprodukovén v nón článzu "ičnecké klasické celiny se
sportovní tenatikou" v č.16/72 OLC.P=SPORTU«

Ta ZalXf dopísnicí vidíme vro změnu opět vysokou hůl opřenou o skálu,
a v blízkosti ie rozanticzó borolesocké zátiší sestévající z pořádného da-
Aexobledu v kořenéz pouzdře, tašky 22 mapy, uzavřeného tlumoku, ze kterého
čouké szládac“ čelokohled a ojodél so povaluje prýané roláček o protěší«
V zozsdí szninntý ek se Sporým lesfken, proti ni M Funratoký les jo
ný pralevon = víz chronrahořol Přesto běsy o zajímavé a dno3 j1% unikát-

= pplírny lí průvě něco z výzbroje n výstroje tehdejších alpi-
mlatě a hčrclezol.

Tento ole) vydával nro svoje Saypřeváčelně vlastní zpravodaj zva-
VÍbRÁV 4" zzoré níno dosu první světovélhy tyla rozesílány Šlonne po 14
čeh, va válec 1 x ržsténě, 

  
  

 

   

    
   

  

  

  

  

 



 

   
Karl Soucl Staubaltorci-Hechnan vhdhené, 2 p

POJ8L Aichou, Jakabagasoo 18 z

 

Členové byli roztrouření po celém Německu, Rakousko-Uhersku a v dal-
ších evropských zemích. K rozesílání těchto zpráv používal speciélních sou-
kromých novinových pásek s vytištěnou známkou, kterých bylo v letech 1003
až 1921 vydáno celkem 21 různých - viz jedno vyobrazení nahoře. Bližší pod-
robností jsou obsaženy v mém článku "Rakouská precancels“ v Seriélu R v
č.2/71 atelie str.40/41. V člénku je uvedena přesná evidence těchto no-

jh pásek, které v inkriminované době byly používány. Známky těchto |
celin/které byly semozřejmě tištěny na přímou objednávku D.DoAoVe ve vídeň-
ské tiskárně ceniní/ byly předen znehodnoceny již v této tis.
kárně speciálním razítkem tzve p re0Oanceles s tírto textem: Lítt,
lurgen des Deutschen und / Ďsterreichischen Alpen=Vereins, uprostřed vejči-
tého "razítka" jo můstek s"datem" ve formě slov např, EXDU iKARZ 2910 a 02-
načení pešty 15/1 WIEN 101. V Rakousku je tento způsob předem znehodnoce=
ných známek zcela vyjimečným způsobem. Rakouská pošta ho prováděla výhradně
v případě dpzév D.D.A.V. če: „ výrazným tiskem přes vytíštěnou známeue
Nikdy před tím a níkdy po tomto jediném případě nebyly žádné známky v Ra-
kousku předen, snehodnoceny. Vznik předem znehodnocených znémex byl zaceden
V (SAjíš v r.1847, ve Francii v r.1893, kde je praktikován v masovém
řítku podnes, stejně jako v dalších zemích /Luceubursko, Kanada, atd.,
BA v posledních letech vydávány precancels celíny běžného použí

em tohoto opatření je velká úspora živé práce, která by byla spojena 8
Saovína ea 7 ohromném objemu dopravované listovní pořtyí tiskopi=
By, dopisníce, atd,

kino tyto novínové pásky předem znehodnocené použ“val Dou.D.A.V běž-
ných pvizovýchpásek s vytíštěnou znánkou nejrůznějších vzorů Výplatních
a novinových známek císař F+JeI. nebo Uerkur /, které něly vytíštěnu jeho

  

  

 

   

 

   

adresu vo zkratce: EEtaVapep ES Dou+DoAo=Ve, Wien VH=1, Kandlgasse 10-
z reprodukcí nížel I tyto pósé mohou dobře

orolezecké a alpi=
21 v hořejší části pásky -
sloužit jáko filatelistícká dokunentace existence této
nístícké organízace.

   
 Mikattoegen dee Du. Ď, AV., Wien Vít,Kanálgnmé 1031,

 

  

   Myslím, že oba případy oelin, ktoré nají přímý vztah X DeD+A+Ve jsou
pěkzýn obohacením každé sbírky tohoto tématu a vzácnou filate) u č0m

jentací. Všem, kteří -by jí chtěli získat do sbírky přejí hodně řtěst“ pil
Jejím opatřování, protože boz notné dávky štěstí a náhody ju její z/oréní
tvrdým oříškem! .Jiří Xožvasíl

 
bi



Nová razitka:
Zavádíre tuto rubríku v dobrém přesvědčení, že pomůže naším sběrate-

ldma naopak, že oní zase přispějí svými otců do pí. Budeme v ní uve-
řejňovat všechna příležitostné a sportovní razítka v ČSSR vydaná,pokuč se
nám podaří získat jejích Skpronikota Budeme se také snašít k razítku sdě-

teré k jeho používání získáme.lít 1 ostatní ootáa
Abychom nějak ucelené započali, uvedeme tedy seznam razítek od počát-

ku r.1976, z níčhž jsme několik z nich v našem zpravodají letos jíž otísk-
lí a uvedli nám znáná fakta. Razftka budeme číslovat pořadově, dle data vy-
dání a rozdělíme je na ruční a strojová«

Příleřitostná razítka ruční:
 

   

  
   

1 - Martin 1- lemoriél J„Hovéka - 16.-21.24
2- Šeroské Pleso - XI.Tatranský pohár - 19.-21.3. rozliš.č. "1"
3 - Štrbské Pleso |- dtto X.č. "2"

Praha «+ Hry XXI.olymp.líontreal -
Praha XII.Z0E v Innsbrucku -+
Praha X.ME 96 š
Praha 72 X.KE vé stolním tenisu =

razítko z FDC
razítko z FDC

22.3.

    

 

Praha 72 dtto
Praha 1 « PBW, 29.závod mfru
Pardubice 1 - dtto
Gottwaldov 1 |- dtto
Banská Bystrica 1 + dtto

prad l - dtto
erk = 100 jarních kilometrů - ně

Preřov 1 = Píoniergka športová olymp = 26:60=4+7«
Mladá Boleslav 1= Rallye Škoda 76 = Zenén7e
Tatr.lomnicea |- Kotok mládeže na Rysy — 4.8.
Kartin l « Beh k srácu S = 28.8.
Hr.Králové 2 = Závod družby Wroclaw-fr.Králové = 8=12.9.

Praha1 Z BW.blaviePraha IPS kopané“15:230.9.raba - „Slavie Pri - += 30.94

Praha l = © let SAZKY i = 14-1410%
Košice = 46.medzinár.maratón míeru = 10-310.

O razftkách č.4 = 8 informujeme v č.2/29/76 str«38, o razečell - l4 v če

ZÁVIT SLBy VikooěonatěaEděeadím VEN. * . . . 'ormujeme v č.
a o č.2 dnes. O č ještě 8.30/76 8tr.67 9
Strojové propagační razítka :

 

 

1 - 125 00 Praha 025 = XeME ve stolním tenisu rozlišoče 5 a 6
používáno asi 0d loSon4c4e

2 = 125 00 Praha 025 - 20 let SAZKY = rozliš č. 5, 6a7
používáno así od 20.94 do 15.11.
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Are K razítku č.18 jeme dostali několik poznámek od otce
M, naší členky č.124 IngeJeDrahoře z kartinae Takto bychom s1

I V/A . představovali spoluprécí naších členů s zedzpravodaje pří
zm Vydání razítka ve Vařem okolí. Ing.Drahoš píše:
 

ko "Beh k srdcu SKP" se koná na počest SMP právem v Mar-
G5 4“ táne, protože je historicky dokázáno, ře to byl právě *Tu-

red riec!, který vlastně začal slavné povstání slovenského ná-
roda proti domácím a německým fařístům. Vžd:

18. sestoupili Velíčkoví partyzání z lesů doSklabiní, vatyčíli
zde československou vlajku a obec Sklabíňu Sklabiňský pod-
zámok vyhlésilí zg prvé osvobozené území Československé re-

Partyzánská obec Sklabina je také jedpím z mnoha jtných míst
která vede 25 km dlouhá běžecká trat, začínající v kartině a 0-

„tohoto a symbolicky vracející. Behu k srdču SHP se už tradič-
ně zůěastnují vytrvalci-naratónci z řady zemí, především ze SSSR a ostat=
ních socialistických krajíno

Příležítostné pořtovní razítko používala pořta kartin l pouze v den
konání běhu, toje 28.8.1076 v r+1975 dne 26.8./ a tou or řepážky
na hlavní poště v Kartině,a bezprostředně při zěvodu u zvláštní poštovní
přepážky na stadioně - tedy totéž razítko. IngeJeDrahož, CSc

Strojepropag.
raz. Če2e

již 2los:

   
 

  
  

  

 

  

Prvé datum pou-
Žítí nám z 20.9.76.
Zhruba do konce zá-
ří bylo používáno s
Soleče4: v říjnu,

8 reč. *6". Prvý
Otisk s reče“7" nár

2 2e dne 28.10.1076.
Tyto informace js pouze jednostranné, na základě zjižtění z mé korespon=
dence a nemusejí být vždy přesné. Vvádím je pouze pro orientací. Jůstý

Justýn
Otísk razítka č.2y můževe reprodukovat jen díky laskavostí našeho čle-

na č.126 - J.ovotného z Košic, který nám předložil tento otisk 1 v barvě
červené, Otisk razítka 6.20 nám zapůjčil Bolalíř, Oběma děkujeme!
OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOKOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOKOXOXOXOXO XOXOXO

2. se tkání členů námětové sekce  OLYKPSPORT

V nedělí dno 4.7.1976 jsem se zůčastníl jako nojmladří člen nán.sekce
0. port Stone“ této sekce, které bylo pořádáno pří krajské výstepočt.

k ZNOJ:
Setkání se uskutečnílo za krásného slunečného dne ve společenské nfšt-

nosti hotelu Znojmo. První můj dojem, kterého jsem nybyl, nebyl příjemný,neboť jen místa za předsodnickým otolem a u stolků v popředí byla obsazenas
Tato malá účast byla snad zavíněna nádherným počasím prvních dnů dovolených
Ale Ti, kteří nelitovali času a příjelí se do Znojma podívat, odjížděli pl-
ní nezaponenutelných zážitků. A těm, kteří se nemohli z různých divodů tom
hoto setkání zůčastnit, byol: ohtěl svým přťopěvkom alos,0ň trochu sříblf=
šít Čen Zesetkání filatelistů "Olympioniků“,

odní slovo patřilo vndesokce, kierý hovoříl o hístorli o současné
čínností. Poúvodním roferátu náslečovala Živá dískuzo o axztuslných otézkách
se kterými s0 Olympsport potýkal a které se za spolupráce vřech účastníků
podařilo vyřešit, A tak ne můj první nepříjemný dojem v průběhu rorování
postupně vytrácel, a% byl kzond potlačon čímsi silnějším a krápnějším, 3ylto pocit p jorného osození mezi přátelí. Program ání by) obohacen ovzájemnou výměnu zkušeností z teorie nánětové filatalie a tvorby ternticré«ho oxponátu» la toto tóma promluvil taje jurymanské nekco o05v 4 předsodnvýst.jury Znojmo 1976 1WDr.Vl.Víklický 050. Jeho přednášku byln velní znjí=
mavá, často přerušovaná různými konxretními dotazy z řad účastníků a pro mě

 

  

   



nozírující, Tín však dopolední program nekc.cil. Za pořadu byla ješ-
slístického mareriélu. Trochu mě nrzelo, že výměnná schůzka,

zsahu, neodpovídala mým představám, což bylo zaviněno již zní-
účastí«    

  

    
   

  

se seřli na výstavě Znojmo 1976, instalované v prosto-
cké "koly ve Znojmě. 5 velkým zaujetín jsen sí problédl vře.

  

   

Ohny vys 6 exponáty. Zvláště byci. chtěl vyzvednout exponáty, které
tříly va ompsporti ustýnoví a členu sekce Fr.Anděloví, pří jejich?
protlídcs jsem se neudržel a s tužkou v ruce jsem pečlivě zkoural list
lis ve . azčti Voltairovo rčení, že sebelep*í paměť se kon
sku ořezu

 

ye
Sciylovalo se již k večeru, když jšem se rozloučil se svýmí novýní přá.

teli a ln zúžitků z trávě skonšeného Dosetkání nárětové sekce OLr:FSFORT
1 centrum vinařství a dobrých okurek = Znojmo

16 let, člen č.94

 

   
 

   
      

znénez wladých filatelistů S DR

avutelném autoturističkén putování po EDA jsem s ro-
jo SYR navštívila velmí pozoruhodnou tavu požov-

lateli: a EDA pkteré e konala ve únoch 6.-15.8-19 6
výstavních pavilonů něsta G e r a « Mez vys
Lee česu věnovala rohlí xponátů Aportovafet náně-

i už nezbývalo. Přesto byok cktěla se čtenáři Olympspor-
tu podělít c teré avé dojmy z této výstavy

Fředovšíz LY tročhu : řekvapilo tc, že poměrně malé $ exponátů bylo té-
to tézatice včrováno = jen 20, toje así 7 Při tom tam byly 1 velní ta-
vě exzonéty, na pře Zimní sporty zelený vystavovatel - bronzové ned./ a
Dějiny 15 ve fottnle /18letý = stříbrná mede/e

xronáty z OE byly celkem 4 :
E = Enichov - Feierosk, 21 let, stříbrné m.
(spěcky UDR na 20F v Innsbrucku 1076 - TeSchurr, 13 let, stříbrné m.
Olympijské spurty = Pelúller, 18 let, stříbrná r.
Člympijaké zírní disciplíny « HoWeber, 17 let, stříbrné ne

1 sportovnízi nárěty dosáhly tedy olyupijké e:
odle ného souču by sí assaě jeden expon.
= ten posledně uvečenýe

ii Jde © turu zpracování exponátů, domnívám se, ře máne Co dohá-
1 zlačí kčlezové v HDR mají převážně ozponáty velní pečlivě uspořé-
ivovala ně zejména preciznost popisů, přímo vzorové vykreslení pís=

jako druhé! Na drubé straně si nyslfe, že někdy toho textu ra
í a coho 1i11t Přflíš často podle ného názoru používají také šej=
d .
Výstava 1 přes svojí velkou rozlehlost byla velní přehledně uspořádaná

a zanechala ve nne rmoho pěkných dojmů.

člen čel24=Lenka Dranořová, lartin = 15 let

oto jsou příspěvky dvou nařich nejmladších členů sekce. A co Vy ostat
ní? Vy jste nikde nevystavovali své exponáty, žádnou výstavujste nenavští-
vili 8 c své dojmy a gopnatky se nechcete s ostatními podělit? Znovu Vám

6: NAPIŠTE = rádií uveřejnímetii

Do 4istorie naší nůmětové sekce bude nesrazatelně zapsé-
na'jak Lovýstava OLGPSFORT, tak i prvé setkání členů sekce
v Čebudějovicfch 70 ke kteréžto události Bylo vydáno i ve-
dle reprodukov. razítko. málokdo z Vás však. ví, že kresbička
v razítku představuje budovu nového plaveckého stadionu, kte-
rý byl slavnostně otevřen před Sety dne 1311.1971 předse-
čou JiKKV Fr.Samcen a předán veřejností. Ihned v pondělí 24.
11. v.něn Jálo výcvik 1200 dětí. Autor návrhu razítka po-
užil tedy sobváleného návrbu haly tohoto stadionu,

 

 

     
  
   
  

 

ty, na ostat

 

 

   

    

     

  

   

   

  
    

  

  

opakuje:
    

 



 

Poznénka x příležitostnému razítku I.dělnícké olympiády PRAHA 1921
00000000000000000000000900000000000000000000000000000000000000000000000

Dokumentaci tohoto příspěvku ve zpravodají Olympsport če 76 na
str.139 tvoří úvě sajínavě obělkyy z niohá kašdk Je poplatné době, ve kte-
ré spatřily světlo světa, Ta první je síce "filatelistickým nesnyšlom“
jrotože ruční a strojové razítko je umístěno na doplatních známkách, ale

8 R - dopis je vzécným kusem, 1 když je hodně přefrankování Tehdy se
poč. U nás, na popud Jar.Lešetíckého a dalších, sbírat právě příležitost-
ná razítka a věcí neznalí filatelísté sí mysleli, že když na obálku nalepí
hodně známek o vysokém nominélu, vyrobí tek filatelisticko=razftkářskou ra-
ritu. Jejichpotomot s tím mají jenom zamotanou hlavu, protože se jím to
ve velké většině vůbec nelíbí.

Ten R = dopis, odeslaný z I.olynpiády, má na svědomí právě František
Šašek, Křížovnícká 61 z Prahy l, který tyto dopisy sám posílal na svojí ad-
rosu. Nevím, zda je sám sbíral / tehdy i obchodníci se známkami byli ještě
sami 0 FEVOvÝnE sběrateli/, nobo aby Jímí zásoboval své zákazníky? V kaš-
dém případě běží o historicky zajímavý dopis, kterých se zachovalo z té do-
by jen velmí málo. Vždyť je to příležítostné razítko z klasické doby toho-
to oboru u nás. Ve třicátých letech byl opačný, také nedobrý tet oužívat
pro přílešitostná razítka nejnižší latní hodnotu = 5 hal. střední státní
znak, Dnes je do BD nikdo nechce

Sám sbírámS ežítostná razítka z let 1919 - 1938 velní speciali-
zovaně a mobu klídně řící, že to byl můj první obor poštovní historie, o
který jsem se začal vášnivě zajímat ji% jako velmí dý chlapece snobá
jsou opravdu velei vzácná, emohá ZEakta uvedena ve starří literatube,
ale ani já, aní mojí filatolističtí telé jeme je níkdy ve skuteční
neváděli, takže je považujeme za razítkářskou "legendu“i

Ale vratme se k našemu razítku z roku 1921. Sám mám strojové razítko
této SSV. s datem 29.VI.21 - 5. Toto razítko, tak jako prakticky všech
na strojně=proj ční z prvých let naší samostatnosti, vznikla v ryteckém
závodě Pichlově v Praze na Letné. Také tak jsou vědy označena. lezi dvěma
kruhovými otisky denních razítek se nalézá ozdobná kresba s patřičným tex-
tem. Tedy mám razítko s jiným datem, než uvádí Štěpán v příspěvku«

 

Horší je to ovšem s ručním razítkem. Mám pouze otisk s písmenem "b",
ale právě den je razítku dosti nečítejný /jako většína otísků těchto rá-
z(tek vůbec/, Že je nemohu při nejlenkí vůli identifizovat, Může to být 26,
nebo 29. Mám doma starý Fontanův prodejní ceník příležitostných razítek
Hrondy jsm Je sbíral, Fontanu jsem velmí dobře osobně znal = v té době
jsem bydlel v druhé ulicí od jeho obchodu na Smíchově. Sám jsem od něho kou
píZBoa015O0HV razítek a vím, že to co bylo v čeníku, také
pro va s

Přesto vouhlasím se Štěpánom, ře ruční otisky razítka s "a" nejsou vl=
bec k vídění, takře vzniká Dláasttot zda toto Pez4ško vůbec oziatovao. Je
ulo možné, žo bylo dodáno k zřepákoo ná stadion, alo mohlo ne velmí brzo
poškodit, bylo vyřazeno a již v dalších dnech 96 vůbec nepoužívalo. Tako=
vých případů bylo u čuepříležítostných razítek více Těch pár otisků, které
tehdy vzníklo, se moblo za 55 lot lehce znehodnotit, atratic, být jakýmko=
Jiv způsobem zničeno adalšímintzáhadou,
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Unozí z nás znají případy, kdy pořta dodala k úžkám různá příle-
žítostná razítka s onnedaím .„ ačkoliv ten, kdo by logicky hledal pís=
meno "b", by nikdy žádné nenašel, protože neexistovalo, Je tomu třeba v
případě Sletu orelstva v Brně 1922, nebo písecké Jihočeské výstavy 1922,
Atd, Ovšea je nepravděpodobné, še by pro Dělnickou olympšadu z r.1921 bylo
dodáno pouze razítko s písmenem "b", kdežto razítko s písmenem "a"-by dodá-
no neby. I zde je možné hledat teoretické vysvětlení. Bylo by rozhodně
zajímavé slyřet názor některého z pamětníků, kteří ještě mezi razftkáři
existujíl Jiří Nekvasil

Děkujeme našemu členu JeNekvasiloví za velmi hodnotný příspěvek a za
několík možností vysvětlení prozatimní "neexistence“ razítka s rozliřova-
Cím písm "a", Současně děkujeme za ohlášení stroj.raz. 6 datem 29.6.21.,
což potvrzuje domněnku, že Pyroponstvíně 1 jiné dny«

No a co Vy ostatní? - nenašli jste jej náhodou mezí svými razftkovými

  

klady? Napište alespoň, zda razítko máte a s jakým datem a údajem = i če-
Elst Sšákyku tohoto vestéka je zajímavé zjištění a rádi se o něj podělíme.

Vzhládem k ne zrovna kvalitní reprodukci otisků tohoto razítka v mínus
lém čísle zpravodaje, přinášíme toto dnes znovu a věříme, že kvalita repro-
dukce bude lepří«

 

Vlevo přinášíme reprodukcí dalšího a neméně za-
Jfmavého ručního říležítostného razítka, Toto je z
r.1930 a má legendu: ÚSTÍ nad LABEM 1 - AUSSIG l -
Il.s Eýeevaeů « If.Bundes-Turn-Sportfest

II. .
Opět, jako v případě razítka 1921B jak

ceník J.Fontany, tak katalog F.Novotného a koneč-
ně 1 VoNebeského údaj "DVA TYPY" - v žádném z nich
však tyto typy nejsou popsány, aní vyobrazeny. Vše-
Ohny citované seznamy, ceníky čí katalogy uvádějí da-
tum poskí razítka na dny 4«=6VII.50, Fontanův sez-
nam dokonce specifikuje na tyto tří 3 lonáe=ÉoVII.
Já sám nám e: láře jen s datem 6,730, ale v Nebes-

kého seznamu je reprodukce tohoto n tka na str.ll s datem 4.7.30. Věřím
a jsem oreVaoect že v tomto případě existují sběratelé, kteří Vlastní oba
By tohoto razítka, Byli bychom jim vděční, kdyby nám zapůjčili jejich u-
kázky a popsali rozdíly těchto typů. Také by nás zajímaly 1 ostatní podrob=
ností těchto slavností, jako jo pass Ovičenců, event. v jakých skupinách,
kde a na kterém stadioně čí ovíčíští se konaly a pode Kdo z Vás by znal ty-
to 1 jíné podobné údaje, pířte na adresu vedozpravodaje« Štěpán
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Mezistátní výstava pořšt,známek ČSSR=PLR
OSTRAVA 1976

  

 

Na jedné z ZtÁvasRívA letošních výstavách
1976 byly vystaveny také exponáty naších členů.

ČSSR-P exp. č.302 = Fr. A n d č 1 z Bříbramí "v září
LR SPARoo Kar stříbrná medaile 7 5

Xpe če + Boh. Čech z "Zimní 01;
píjské hry“ „ malá stříbrná noatle m
Ve třídě literat:

expeč. 602 - IngeJar. Pet rá kého Brodu "Katalog - Košíko=
dí vse Zorrooo r1áloch? zase postříbřená

+64 - ová sekce, sport - "Námět: RS atšetsně te pe ový zpravodaj OLYWPSFORT

Exponáty, kteró získali na této výstavě stříbrné a malou stříbrnou modnílí
90 tedy kvalifikovaly pro colostátní výstavu TEMAPILA 1977. Pro nás je po-
těřujfof, že je mesi nímí 1 náň námětový apravodaj. Také práce Ing.botrás-
ka má vysokou odbornou úroveň a domníváne se, že na sávadu vyššího ocenění
Je jí blavně lepší úprava a kvalítn tísků«

 

 

   

 
 



O BS AK - IXročníku námětového zpravodaje OLYMPSPORT - č.1-5/28-32/76
OXOXOKOXOXOXOXOXOXOKOXOX0XOX0X0X0X0X0X0XOX0X0XOXOXOXOXOXOXOXOXOZOXOXOXOXO
Pravidelné rubriky:

Drobné organisační zprávy ze sekce : 1-2, 32-35, 65-67, 101-102, 142
Sportovní a olympijské frankotypy : 45, 48=51, 55, 100, 119-120, 162-163
Tenis 1 č Peo59í 84-85,
XIX.20H : 6-8, 108-116, 5
Bobr Amík vládne 3 915, 39-44, 73-77, 121-125
Panorana olympijské historie : 16-26, 86-95,
tará razítka + 27-28, 46-47, 139-140, 182-183
achy i 30, 62-64, 141, 172-173

Hokej : še 84
Novinky čsepošty - Nová razítka |: $8, 67, 83, 104, 125, 179-100
Kopaná 3 5 139-138, 164-171
Koupě, prodej, nabídka, výměna 257, (00 27, dyl
Politicky angažované sportefilatel.: 58-61, 99, 134=136, 154-156

Ostatní.
Olympijský rok světového sportu
o let čs.ragby
o nového z nakl.Olyupia

TEHAFILA ře 56, 103-104
V pevné jednotě
Směrnice 3 prácí námět.sekcf 69-71
Polská poštspráva

+ 31, 56
i dotaě

:
: 72

Problematika hodnocení námět.expone: 78-8
:
s
:

:

:

4

2.setkání sekce ve Znojmě 105-107, 180-181
Cesta obně z Olympie do Innsbrucku 117-119
Ukázky razítkářské produkce 1ák"125 174=176
Malá anketa čtenářů 126, 143-147
25 let $vazarm npoela, 197-161

let čs.olympionismu 32-133
Námetový zpravodaj znamená mnoho 141-142
Zhodnocení krasobruslařské známk: 7
Příspěvek oooReana a
Výstava pošt.zn.mládešže NDR
Ostrava 76
Olympsport 1970
OXOXOKOXOXOXOXOXOXOXOX0XOXOX0X0X0X0X0X0XOX0XOXOXOXOXOXOX0X0KOXOXOXOX0X0XOX
OLYMP-SPORT Je neprodejný, neperiodický zpravodaj námětové sek-

 

     ce 01, ká a sport filatelie v ČSSR, po při KNF SČP v Praze
a Je. ro vnitřní potřebu členů této sekce. Vedoucí sekce a zpravoda-
de je Ji av J us t ý n, Sov.armády 63, 399 O1 KILEVSKO, který zodpoví-
dá za obsah. Za odbornou stránku a za původnost článků zodpovídají jejich
autoři. Toto číslo 5/32/76 vyšlo v prosincí 1976.

Na tomto čísle zpravodaje spolupracovali: A.Adolf, Vl.Dražan, Lenká
Drahošová, Ing.JeDrahoš,OSo, IngeADvořák, BoHalíř, I.Hornfček, IngeP„Char-
vát, J„Justýn, Ing.J.Kříž, Velraček, JeNekvasil, Pr.Paroulek,M
Ing.J.Petrásek, Zd.Procházka, J.Starý, J.Svoboda, VoŠlechta, Štěpán, Přilir.
JeVančura a Dr.Sev.Zrubec,
000000000000000000000000000000000000900000000000000000000000900000000000000

lo naňeho zpravodaje, nebudou již daleko největší svátky
Psivěrerke - zad „Eaenáe oknu Vám všem ! Vaším blíz.

jejich prožití ve zdraví, spokojeností klídu.
-——= Je za námi také rok 1976 - rok olympijský, který náz
1977 přínesibohatou joduzoaltčného fi1stehletiokého materiá=

u A naše sbírky se utěšeně rozrostly. eřmí je rokNEMRMEME č:iš<, ktorý bulone zvát prostě c 1977- A vněa Váň
všem mnoko úspěchů a elánu do další Vaší činností.

Vedení sekce a zpravodaje

PF Až se Vám dostane do rukou toto poslední letošní čís-

 "yu


