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Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní fíla=
telie při Komisi námětové filatelie SŮF
Ročník Xs

1/5/ 1977

Vážení a milí čtenáři I

Dnešním úfslem začínáme ji% desátý ročník našeho zpravodaje OLE -

SFORT. Za dobu téměř devíti let / od června 1968 / co zpravodaj nezi Vás
přichází, vydobyl si své stélé místo mezí neperiodickými zpravodaji iKNF

SČF a nutno podotknout, že ne poslední. Za tu dobu vyšlo celxem 32 jeho

čísel o počtu 623 stran textů a vyobrázení. Nenf to síce znoho, ale věří-

me,

%e i tato trocha v něčem ponohla každému z Vás. Výše jeho úrovně zá-

lešela však také na Vás všech a to je nutné si uvědomit 1 čo dalších let,

po které náč zpravodaj bude vycházet. Aby to bylo co nejdéle si přejeme

x

jistě věíohní.

Upozorňujeme

Vedení sekce a zpravodaje

Vás ma nezinérodní filatelistickou

soutěž vyhlá-

Xenou k 60.výročí VŘSR, s jejímiž podmínzaní Vás níže soznamujene. Tě*/me
se, že-mezí výherci soutěže najdeue i Vaše jméno!

Mezinárodní filatelistická soutěž

VÍTĚZNÁ CESTA VELIKÉHO ŘÍJNA

Redokce časopisu Filotelijo SSSR, Filotelen pre- 10 novějšíchpoštovních známkách SSSR, věno(BLR). Flotéloi Szemle (MLR), Sommler
apress
Filotelisto
Filotelio filote(RSR) Toto soutěř
Filatelie(NDR),
(CSR)
vyhlašují(PLR),
meziněrodní
mó dvě kolo. Čtenáři
řatickou soutěž VITEZNÁ CESTA VELIKÉHO ŘÍJNA na počest 60. výročí Velké říjnové socialis- své odpovědí redakci (Hybernská 35, 11578

tické revoluce. Této soutěže se mohou účastnit
chni čtenáři uvedených čosopisů. Do slosová
Bi o hodnotně ceny budou zořození li, kdož nejdplněji nejsprávněji zodpoví tyto otázky:
4, Kdy bylo vydóna prvnípoštovní známka na
noronich výročím Velikého října, pobládéte zo
by vydány 9 jednotňných omopsých
socialistického
(první

s
dóno pri poštovní sénomómko
4 obronenm
zaladstcesovbokéko
VLeninoř

PLES ZŠ SBoleentček

Proha 1) nejpozději do 1. května 1977 z poznámkou na obéíce
i Věrná cesto*.
palitledky prního soutěžního kolo
budou wodnocény
1
.
srpna
a
hned
potom
nej.
Jejněny v časopise Filatelie. Autoři šedesáti uvelepších o nejúplnějších odpovědí budou odmě.
nění, filotelistickými cenami v úhrnně hodnotě
18000 Kčs (z toho první dvě ceny v hodnotě
po
3000 Kčs nebo zójezdem do SSSR, 3-5. cena
Y hodnotě
po 1000 Kčs, 6-10. v hodnotě po
00 Kčs, 11.-20. po 100
41-60. po 25 Kčs). Kčs, 21.40, po 50 Kčs,
První dva vítězné příspěvky budou kromě toho
Poslány redakci časopisu
Filotelijo SSSR pro
účost v druhém soutěžním kole,
něhoř budou-pojaty i nejlepší příspěvkydoúčastnick
ých
zemí této mezinárodní filotelitické soutěže. Sest
neilepších příspěvků druhého soutěžního kolo,
keré, posoudí v říjnu 1977 jury složená z vedoucich redaktorů ilotelistických čosopitů 30čiolisickéh
o společenství, odmění redakce čoopisu Filotelijo
SSSR hodnotnými Hilotelistickýmí conoři, Koldý účostník soutěže
obdriřminis:
(mětnídopisnici, kterou vydé X této okci
terstvo, spojů

D
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organizační zprávy z vedení sekce a zpravodaje
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Novíčlenové:
144. Me s s ner.

Jiří, Olbrachtova 1056/42, 146 00
sbírá ZOH, OH a WS. v kopané

145. Ba x a

Wiloslav, Sluneční 5, 571 01

146. Re mt a.

147. Ho lou š

148. KO Č Í

René, Mánesova 10, 57101 Moravská
Třebová, sbírá SVAZARU a Branné Sposty
Praha 4 - Krč,

Moravská Třebová,

sbírá OH a ZOH jen pořádající a evropské země

Wiloslav Inge, Havlíčkova 104, Litovel

sbírá SPORT všeobecně, OH, PBý a šach
Jiří Inge, Kučerova 4, 79601 Prostějov,
sbírá OH všeobecně

70401

149. S ýkorovský Jaroslav, Krčská 28, 146 00 Praha 4 - Krč,
sbírá Sport 1896-62 teňaticky, sportepříl,razítka
150. M a in x

Jindřich, Smetanovo nébř.17, 69002

sbírá námět Kopaná

Břeclav,

Všechny nové členy vítáme v našem kolektivu a věříme, že se postupně

stan

eho

platnými členy a aktivními spolupracovníky našeho zpravodaje«

Ke dni 1.2.1977 bylo nuceno vedení sekce ze svých řad vypsat další
členy pro nesplnění požadavku na zaslání potřebných osobních údajů pro
evidenci. Na tuto věc jsme upozorňovali po celý minulý rok. Jsou to tito

Šlenové č.: 00,
5, 18,107,22, 109,
24, 36,114, 42,21549,a'117.
60, 64, 67, 71, 78, 74, 75, 76, 96,
Máme tedy k tomuto datu stav 109 členů naší sekce. Jejich seznam s adresamí a sběratelským
ny případné změny
u
radost,
údaje a zaplatili

zájmem naleznete na koncí tohoto čísla zpravodaje. Všechv adrese či členství v KF nám ve vlastním zájmu hlašte.
že Vy, kteří jste na naší žádost zaslali potřebné osobní
včas EOD sekcí na zpravodaj, jste téměř všichni p

slalí IngeSlováčkovi požadované obálky A5 s adresou a známkou. Toto jeřti

neudělaličlenové če: 12, 21, 33, 43, 51,
to upozorňujeme

aby tak udělalí neprodleně

58, 60, 79, 80, 91 a 92, které na
a dali si do pořádku i tuto zá-

ležitost. Příště již bychom jin nozaslali náš zpravodaje Vy, kteří se domní.

váte, že Vaše obálky jsou již vyčerpány, zašlete další - nečekejte

zase až na naše upozornění.
V dnešním čísle zpravodaje je přiložena složenka na zaplacení příspěv=

ku na zpravodaj ve výři 15,-Kčs. Žádáme Vás, abyste příspěvek vyrovnali po-

kud možno obratem,

9

Pak bude provedena kontrolal

Vy, kteří stesí objednali Aoedisíonakeho zpravodajebd č.l a dostali
jste od nás její prvý seřit /č.1-5/, dostáváte složenku 1 na její zaplacení
ve výši

30,-Kčs. Jedná se o 15 Kčs příspěvku a 15 Kčs za reedicí /3x5Kčs -

jeden seit reedice účtujeme 5 Kčs/. Druhý sešít reedice vyjde v Iočtvrtletí 1977 a doufáme, %e se nám podaří vydat do konce r.1977 ještě třetí sešit.

POZORIII

Nepřehlédnětel

Rádi bychom znali Váš názor na náš záměr vydávat některé větší práce

naších členů z oblastí sportovní a olympijské filatelie separátně, formou

1 rozsaheu stejné jako jsou jednotlivé sešity našeho zpravodaje = formát A5

a 40-60 stran textů a vyobrazení. Tedy jakousi "Knihovničku OLYxpSPORTU".

Jednalo by se o jeden, vyjímečně dva takové seřity ročně, cena stejná jako

jeden seřit reedice. Obsah sešitu by byl zaměřen vždy k určitému sportu čí
disciplině a zpracovával by ji hlavně po stránce razítek, frankotypů a ce-

lin. Pořizovat seznany známek považujeme za zbytečné, ty lae najít v každém
světovém zntalogu« Dounívéme se, še tato akce by velmi přispěla k celkovému

rozšíření znalostí v našem oboru, postupně zaplnila mezery v nedostatku od-

borné literatury a mnoha načim sběratelům by se dostaly do rukou užitečné

pomůcky

pro budování jejích sbírek a exnonátt.

Těříme se tedy na Vaře názory a nebojte se otevřeně nagsat své mínění

o tomto záměru, event. jaká temata byste si přáli mít takto zpracována. Píčte i své názory na úroveň či obsch našeho zpravodaje.

©

Vedenf sekce a zpravodaje

» «

Celostátní výstava námětové filatelie
TELAFILA 1977 se blíží - bude v termínu od 8«=
16.října 1077 - a setkáme se na ní se vřemí

"|

nejlepříňí námětovými exponáty, které v součas-

né době v celé ČSSR jsoue Jak již bylo napsáno

;

bude přehlídkou a kvalifikací vřech nénětářů před

k

světovou výstavou PRAGA 1978. Doufáne,

naší členové, kteří se na

že všíchní

výstavu kvalifikovali a

nebo kvalifikují, a kteří budou prezidiem výstavy
k účasti na výstavě pozvání, se jí také zůčastní.

lzanovo6s

Doporučujene jim také, aby své exponáty přepraco4 podle připomínek jury s
tav a
podle člán-

Hkasey

novo

Ku našich

Ředných odborníků, ktený Jeně ve zpra-

vodají č.a/ 6 na str.103-4 uveřejnili. Budou

tek moci Plsbes(old reprezentovat sebe i naší sekci.

% V usnesení

ze Sey Soto a kihprn a konaného v Prare j 4.12.

pro naší

lynul

10

sekcí

zabezpe:

úkol

Je

'opagaci

na

avě

vy-

tvošeníů Částí panelu a obesláním výstavní třídy + ítoratura“ naším zpravo-

dajeme Oba tyto úkoly vedení sekce a zpravodaje zajístíe Vás pak žádáme,

abyste již dnes uvařovali o možností navštívit tuto výstavu, na které sí ne-

jen můžete rozšířit své znalosti, ale i konkretně na vystavených exponátech
si ověřit současný sněr, kterýr se námětová filatelie ubírá - všdyť zde přece budou nejlepší exponáty! Vedení sekce i organizační výbor Vás vřechny co
nejsrdečněji zvě«

z

Jeliko% organizaóéní výbor výstavy a vedení KNF SŮP připravuje v rámci
výstavy uspořádání setkání námětových sekcí, rozhodlo se vedení naší sekce

OLx.PS-ORT, že využije této nabídky a v rámci výstavy uspořádá pro své členy
3.setkánífí

členů

námětové

sekce

OLIKSPORT

800 10G000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Sezna ujeme Vás proto dnes s tímto záměrem raději takto dopředu a včas,

abys-

te s tímte termínem již napevno počítali, Setkání se uskuteční v budově Spo-

lečenského domu v Sezinově Ústf, kde také bude výstava instalována a sice v
ng. dě 11 dne 9.října 1977od9.30 hod,

Věříme, že tentoxrát nebude ani jednoho člena, který by si dal ujít tu=

to možnost k vzájeunéru seznámení, výměně zkušeností a materiálu, stejně tak

jako ce
ullódnutí konané výstavy. Přesný program a obsah setkání Vám sdělíme
V*em včas prostřednictvím anket jakož 1 event. možnost ubytování vždyť v nedalekém

itstorickém Táboře

i volné soboty u vzít
tedy

i

y

Fokud
znovu

a

jeho okolf je mnoho možností jak užít

sebou 1 rodinné příslušníky.

byste něli jakékoliv dotany spojené s náv*těvou TEmAFILy 1977,

je

ujene náresu

Silon 536, 20101

evístavního
vý
i
tajevístavního
výboru:
jay Š UL C, Staliště

Sezimovo

Úst fe

mmmnem ee me ee eemee ee de ee

COUPĚ - PRODEJ - NABÍDKA - VŽLŠNA - KOUPĚzáš ólon čel4.— Lade Čenger %ádá členy o poskytnutí pomocí
z

pří obstarání ja-

jokoliv filatelenateriélu týkajícého se nánětu TENIS

Ká* člen če48 - Jiří Xotlový koupí jakoukoliv celistvost se strojovým razítkem ČSSR k proparací STASKY s obrázkem chl“pce stojícího na

.
.
Néš člen čel15=
,
lék člen če39 -

míči jednou nohou. Dále koupí jakýxoliv filatenater. k námě-

tu RAGBY a CRIKET
k„Černík zoupí nebo vymění razftku k ZOH 1076. Nabízí na pře
celistvosti ISR = souzreFDC pořtou prošlé k KS 74 v kopan(
Lledé razftka strojová z r.1997 k Závodu míru i'BW z Brna,
Bratislavy a Č.Budějovic: déíe nak strojerazítka z r.1959
z Praby a Bratislavy kiS v lečním hokeji:"Sázejte na 15 v
Jedním

hokeji - Chcete vyhrát?" :.ožnost výměnyl

vel Charvát zokal va oblastní výstavě DOHUÍN 1976.

jlou modažli. a poprve vystavcný exponát je tc
(břent
iu
orúsné ocenění = rratulujeme! Exponát má název "ISU“.

JeJdustýn

S Bobr AMIK vládne!

Budeme dnes pokračovat v našem seriálu o Hrách XXI.olympiády 1976 v

Montrealu,

který jsme v posledním čísle našeho zpravodaje

jechali. O zná-

mkách, FDČ a razítkách prvého dne vydání jsme 51 toho pověděli již dostí a
o posledním xII.vydání se zmíníme později. Domnívám se, že by bylo vhodné
se dnes poněkud podrobněji seznámit se slavnostním ceremoniálem při otevírání Her a s materiálem k přenosu olympijského ohně na tyto Hry« Tyto dva

okamšiky bývají v exponátech zřídkakdy dokumentovány apří tom zde lze velmi dobře vyušít i jiného, nežli přímo olympijského filatelistického materié
lu - významné osoby zahájení Her se zůčastnící,

hlava státu, která ceremonií.

Él a Hry otvírá, atd. Fokusím se Vás s některými fakty seznámit:

S napětím očekávaný okamžik nadešel v sobotu dne 17.7.1976. Na ústřed-

ním olympijském stadionu v Montrealu byly v krásném slunečním odpolední za-

hájeny Hry XXIodympiády

1976. Za účasti reprezentantů 94 zemí proběhl slav-

nostní ceremoniál největší sportovní události roku. Hlediště architektonic-

ky pěkně řešeného stadionu, zaplněné do posledního místa 70 000 diváky, při.
vítalo čestné Bony. v čele s anglickou královnou Alžbětou II. a jejím man-

Želem princem Phíllípem Edinbourghským a vedoucí činitele XXI+0H : předsedu

org.výboru R.Rousseaua,

předsedu MOV lorda Killanina a další.

Jako při každých OH, bylo s obrovským zájmem sledováno defilé repres.

všech zůčastněných zemí. Příjelo jich do 2,5 mil.Montrealu přes 7000 raní-

festovat přátelství, touhu po S uteko vzájemné spoluprácí a zároveň před-

vést své vysoké sportovní mistrovství, Kanadská státní

a otevřela zaha-

jovací slavnost, hned poté se v bráně stadionu objevilo čelo průvodu. Jako
prvá vstoupila na stadion výprava 80 sportovců Řecka, kde se před 80 lety
con: aly první novodobé olympijské Hry V pestrém proudu barev se za řeckou

výp: ravou

vystřídali další reprezentanti. Zástavu Kuby nesl olympijský vítěz
z knichova Teofilo Stevenson, pak zaplnili tartanovou dráhu sportovcí USA;

za finskou vlajkou, kterou nes olympijský dvojnásobný vítěz z knichova
Lasse Viren,

pochodovalo 109 účastníků ze země jezer. Následovalo 231 repre

Načaroka, Jlo z Polska s vlajkonošem Gregorzem Sledziewským a pak representan

Za

o

mladou sportovkyní z Ouebecku Joni Carollovou, která nesla tabulí s

nápisem ČESKOSLOVENSKO, se objevila v bráně stadionu naše výprava. V rukou
olympijského vítěze z Mnichova Ludvíka D,
vlála čssstátní vlajka. Do ohromného kotlena cihlový tartan vpochodovalo se sportovců, trenerů a funk-

olonářů. Za státní zástavou nesenou Nikolajem Balbochinem vstoupilí na stadion zástupcí nejpočetnější výpravy, reprezentanti SSSR. Výpravy se řadily

na trávníku stadionu do dvou bloků. Fo více jak hodině zakončiladefilé do-

mácí - kanadská delegace»

Předseda orgevýboru XXI.0F R.Rousseau vyjádřil především vůli všech
Kanaďanů s co nejlépe tento velký svátek světového sportu. Poté se

ujal slova předseda MOV lord Killanin, Svůj projev zakončil slovy:" Mém tu
čest požádat

doby.“

lickou královnu, aby zahájilá XXI.olympíjské hry moderní

Jediná věta královny přednesená francouzsky a poté anglicky:"Zahaju-

jí XXI+olympijské hry nové doby 1976 v Montrealu," se stala slavnostním 0

kamžíkem pro sportovce na ploše stadionu,

jimž se dostalo cti reprezentovat

své země a být prostředníky vůle národů šít v ufru a přátelství“

Děvčata v antických řízách vytvořila číslicí 80 „ připomfnající
léta, která uplynula od zahájení novodobých olympijských her v r.1806 v At-

henáche Skupina sportovců, osm mužů a čtyři ženy v bílých úborech, vykročí-

la na dráhu s olympijskou vlajkou Za zvuků olympijské hymny stoupala vlaj-

©

ka symbolizující pět světačílů ná stořáre
Starosta něsta unichova Gekronawittor předal prostřednictvím lorča

Killantna starostovi Lontrealu JeDrapeauoví tradiční olympijskou vlajku«

Zazněly dělostřelecké salvy a na oblohu vzlétlí holubi. To už vbíhalí na
stadion poslední běžci *tafety, patnáctiletý Steplane Préfontainea šest-

náctileté Sandra Hondersvnová, kteří společnou rukou zapálili oheň, který
byl donesen ze starořecké Olympíe«

kanadské nládež, 1164 ohlapoů n děvčat, pledveola na atletickém oválu

zajínavý proframe Fak v půlkruku před hlavní tribunou se shromáždili vlaj-

konoří všech delerací. Nenrezentant kanady Pierre Saint Jenn a vlajkonoška

Abbe Hoffmanová vystouvili na pódíun vřed hlavní tribunu. Jean uchopíl cíp
vlajky s javorovýn listem a přednesl olympijskou přísahu. Stejně tak jmé-

mom rozhodó'ch „aurice Forbet,,

čanadská kyzna zpívané chórem se velebně nesla stadionem a zakončila

slavnostní cereroniále

=X0x=

Pozorný a přemýřlivý tematický sběratel najde velice mnoho zajímavého
a filatelisticky dozumentovatelného v tomto kratičkém pojednání z průběhu

zakájovacího ceremoniálu, Vnorně zde lze využít serie znímek XIIokánadskéwo vydění,

jakož 4 příložitostných razítek k OH čel a 43.— víz.

je 4/%1/76. Fa znárkéch naloznome také mnoho význačných osobností, které se
Her zůčastníly, stejně jako vlaj.onoři jednotlivých výprav bývají někteří

olyupijští vítězové, kteří jsou na znánkách zobrauoníe noho nořňostí ke

zpracování nám dávají i jednotlivé částí cerewoniálu: hymna, vlajka, přísa-

ha, zahajovací formile klavy státu, atda
-x0x-

Posádka Saljutu 5 v sobotu 1771976 také srdečně pozdravila účastníky

XXI+letních olympijských her v iiontrealu. Fři televizní relací ze Saljutu,

vysťlané ve večerním zpravodajství moskevské tolevíve, velitel stanice Be

Volynov blahopřál účastníkům olympiády k zahájení této velkolepé sportovní

učélostie

áčoe

Zapálení olympijského ohně a jeho přenessní z OLC.PIE do KOXTRSALU :

©00000000000000000000000000A0000000000030000000000000000000000000000
Opticky soustředěným paprskem slunečního světla byl vúterý 1371976
v olivovém háji starořecké OLY.ITE zažehnut olympijský oheň. hřátce po polední zapálila řecká hereóka iaria koscholínová v rolí velekněšky na oltéři
při vchodu do zřícenin chrámu bohyně Béry olympijskou pochodeň. Od ní přev-

zal pochodeň první běžec *tafety
řecký atlet Foyllides. Oheň odtud dorravil
na olympijský stadion, kde v re776 oř.Kresvatřily světlo světa olymvijské
hry« úde ako slavnostní ceremoniál, kter“

byl zai:újen kunadskou a řec-

kou státní hyunou. Proslovy přednesli zřsturnci Řeckého olympevýboru a 0rGe
výboru Her 4XI.olyrpiády v rontretlu. Dechová hudba zahrála poté olymvijs=
kou hymnu a štafeta 540 běžců zahájila svůj běh s pochodní do Athen,
dorazí ve čtvrtek 19.7.10

U

Rs

x

Néčrtektrasyuřenosupochodně s olym»ijským ohněm po území Řecka směrem
z OLO PIB do ATHSN, s vyznacením míst, která json fi)atelistioky dokumen=
tována příležitostnými a denníní raz(tky:

z

Filatelístická dokumentace k přenosu ohně z Olympie do Athen se sklád
příležitostných razítek, z denních rauftek poštovních úřadů kudy pochode:

byla nesena á z barevných fotodo isnic = celin se známkou 2 a 3 Br s nřítis-

ky. Všechna denní razítka jsou použita právě na těchto, fotodopísnících s
přítisky. mipo to vydalo Řecké ministerstvo pošt pamětní dvojlist s vyobra-

žením pochodňové trasy a se 7 příležitostnými razítky pou“itými na serii
známsk k X1..

Rám « dispožicí včechny tyto tisky, ale jejich reprodukce přesahuje nož-

nosti zohoto zpravodaje, Froto uvádím pouze kresby příležitostných a denních

razítek k tomoto použitých, které sí budete moci porovnat s náčrtkéme

Razítka Gel, 8, 9, 10, 11, 13, 16 jsou příležitostná z Olympie, Kalami,

Sparty, Tripolisu, kauplionu, Korintu a z Athen. Razftka 0,2 = 7, 12, 14,15
jsou denní razítka z kyparisí, Filiatry, Gargaliani, Hory, rylosu, i.essiní,
Arrosu, iiagary a Blefisisu«

Vkázku odd $ na dozisnicích přínářím na dulžf stránce.

voutasně re-

produkují aerogram Řecké pošty, sterý mé na druhé straně obrázek atjienského
přístavu a na přední straně cerně provedený přítisk obrázku athenského Akropolísu a pochodně, nad obrázkem znak Her a EUTXJAL "76 Aeropram nose ra-

z(tko k přenosu ohně z ATUZN a byl letecky dopraven do iontreňlu, 2 čen*
svědcí příchozí razítko.

„ ubývá ještě dodat, že z Athen přes oceán do Ottawy byl olympijský

oheň

přenesen ponoof lasserového paprsku. Celý tento proces prob

takto:

Pochodeň přiložili v řecké metropoli k elektronickému zařízení, které přenění tepcinou energii ohně na telefonní signál, jenž byl přenesen přes spojovou družicí do ianadye V přijímací stanici na kanadském území uvédil te-

lefonní sígnál do chodu laserový zářič, který znovu zažehl ohen. Celá tato

procedura trvala pouhou polovipu sekundy. V Ottawě - hlavníe něstě Kanady převzal znovuzapálenou pochodeň ve čtvrtek 15.7.1076. přesně v 15 hodokanad-

ského času populární hokejista Jean Beliveau od ohně vzníceného laserovým
Japrskom Jako prvý běžec z více jak 500 vybraných mladých kanačanů zapália pochodeň a vydala se na 265 km dlouhou cestu z Ottawy do Kontrealu

sedm

náctiletá Liz Streeová z Ottawy. Z kontrealu byla ještě om nesena do

©90 km vudáleného Kingstonu k s jachtařských soutěší. Na této trase
se střídali automobilisté, kanoisté,, cyklisté, jezdci, jachtaři a pochopitel.

ně i běžoi. V Kingstonu začaly jachtařské soutěže až 19.7.76 v pondělí. 0

Poe pochodně

remoniálu«

Rumunské

na stadion jsem se snínil již v úvodu o zahajovacím ce-

olynmnijské

coeliny-

1976

0009000000000000000900000900900900000000000900090090900000000

Ruunská poštovní správa vydala ke Jirém XXI.clympiády 1976 v liontrealu serii šesti kusů celinových obálek. Obáiky jsou rožměru 160 x 115 m a
jo ma nich přitišťčna tmavě růžová znánra-v hodnotě 55 baní s obrázkem gym-

nastky v "lotce“ pš Úřeskoku« Obílky viají v lové částí přitiXtěn obrázek
něxteróého z olymnijských sportů. Jsou to /s uvedením výrobních čísel/:

Cod 0123/76

běl

ženy

2 Cod 0129/76 - judo muší

1
4/

Codul
Cod 01

6
6

= vodní polo
«„ Xerm “eny

zelený podklad /viz obr,

= hnědě červený podzlad

= modrý
vodklad
= vínově červený podklad

Cod 0128/76 =- střelba z pistolae hnědý podilad
Čo? 0129/76 — odbíjená

= nodrý podklad

Zn vřech obálkách je kromě uvedeného codového čísla joště číslo Cd.15024

Samostatně vsponěne rumunská pošta skvělých úspěchů mladičké sportov=

n pyméstky a nejlepší oportovkyně r.1976, držitelky 3 zlatých, jedné

stříbrné a bronzové olympijské modaile z hontrealu Nadii C O KA XE C I.
Vydala barevnou fotodopisnici s nati*těnou známkou 40 bani s obrázkem gym=

mnastky

pří skoku v prostných v modré barvě. Dopisnice ná čísla Cod 2689/76

Cd.11.061 a vyznačenou prodejní cenu 1,90 Lei. Na přední straně je Nadia

pří prostných v červeném ovičebním úboru, na ořízce dopisnice je znak rumunského nýrodního OV a faksimile jejího podpisu. Co více si může olymnijský filatelista přát od své pošty? ly jen dodíváme, žo tuto skvělou sportovkyní budeme noci obdivovat i u nás v Praze letos při KB žen ve sportov-

ní gymnastice ve dnech 13.-14.května 1977 v Praze.

RowračaL 76

Vlevo přináříme reprodukci rumunského

A104

vaného u pořteúřadu ARAD. Více nám o tom-

A seotnvwoR
ROMÁN LA
JoCViNE OUMACE)

podobná ražítku byla poušívůna 1 u jiných
pořtovních úřadů. okud byste někdo z Vás
o tomto razítku věděl něco bližšího, dejto nán vědět
rý se zúčastnil OH v kontrealu
vodaj če4/31/75 - nám napsal několik

PARNCHAM

hM
+27
a poslal nás odtud z;

olympijského razítka na dovisnice, použíto razítku není známo a ani

nevíme, zda

postřehů, z nice% vyjínáme / v době OH jej: postílla nemoc/:

Filatolistický jsem se vyšéval v obstarávání včech 4% rasftek, připra-

Vál jsem 51 kartičky a vylepil bňénky a podle brožury zjistil dny, kdy které
razítko bylo možno sehnat. šylo to vždy v den, kdy ten který sport se konalo
To jsne vždy ráno, "dy jseu sé oftil ještě jakžtakž dobře, nasedli do auta,
Jeli ke středu města x zaparkování a zbytek docunitali po nejživější montreulské třídě steCathorine'k jedné ze dvou specielně k OH otevřených pořt kde

jedině byla patřícná vřech:a ra/tka všdy « dispozicí. Jinak bylo Bono rá=
aftka a“skat vo zvláštepožtevozaci:, i.fstěných vedle unortovížť a hal, ale

tan dávali pouze ta razítin, co se vedlo v

nale děloe Abyc!. získal vřechna

razítka, musel jsom tuřfr vyzonat takových cest sedme

pokrena stre44.

SPORTOVNÍ

A
OLYMPIJSKÉ
FRANKOTYPY

Dostali

jsce čne 18.1.77 dopis oj načeho člena č.2l - Norb.Feinera z

Levice k probloiutice frankotypů SSSR uveřejněných v našem zpravodají če

2/20/76 a 10/76. Reagujc tak na problvnatiku použití těchto frankotypů v
rozmezí let 1958-68, kterou j:

na str.l0U zpravočaje navodili. Píše:

« športovým frankotyporZ55R v Če29 str48 a Č.30 str.100 /té* Sire5žozn.red./ by som mal tieto pricponienky. Frankotypy newohli byť používam
bo rokov a to z týchto dóvodov:
= 9 januára 1959 ÚV K5SZ a Rada mínistrov 25.R prijali uznesenie "0
vedení tolesnej kultúry a čportu v krajíne“,
2

- V súlado s týmto uznesuním bol lowarca 1950 zrušený Výbor pre telesnů kultúru a šport pri Rade mínistrov SR.

- fová telovýchovná orsganizácia "ovůz *portovýeh organizácif ZSSR" sa

vytvorila v aprili 1959.

.

= ÚV K55Z a Rada ministrov +558 cn rozhodla obnoviř štátne riadenie a
itontrolu telesnej výchovy a *portu v Zosite A preto na koncí roku

1968 vunikol znovu "Výbor pre tolusní kultůru a čport pri Rade minis=

trov Z54R"

Tolik jen obsahoval dopis

Feinera a iy mu zn tyto informace velice

děkujeme. Pro nás toti% znamenají vysvětlení používání frankotyju

če2 ze

str.48 po celou dobu 10 let. Jsou to tedy všechno frankotypy jsdné organi-

zace, která v průběhu výše uvedených skuteénostÝ jen změnila svůj název.
ky jsme tedy přinesli všechny
zatím znáné druky frankotypů této organizace

řídící sport v SSSR / obdoba
našej
TV/. Na str.48 je ten před r.1098 a
ten v r.1959 používaný novou or:anisacfe
stre55 pak ten z r+1068, kdy za-

hájila cinnost, či lépe řečeno obnovila,

orranizače z období před r.1959.

Na str.100 jsou pak jiš jen nové druky frankotypů z r.1972 a 75.

Ha tomto příkanaě jome se zase nohlí přesvědcit o tom, jak je důležité,

aby námětový sběratel znal vřeolny ostatní souvislostí, které pak pomohou
materiál správně zařadit.
Na další straně přinúčíme několik novinek olympijských frankotypů z

poslední doby s vyjímkou č.6, kterým se fneFedtro inseruje jako dodavatel
megafonů na OH 1968.

Číslo l a 2 je inserce zúpadoněneckého výrobce franko=

typů "Adrema,Pitney Bowes",

že je jediným dodavatelem svých výrobků na OH 76

= zde upozorňujeme na to, ře je tomu opravdu tak a wřechny frankotypy, na

kterých je ofic.emblem OH 1976, byly vyrobeny touto firmou. Firma NSR ADREMA se spojila s firmou USA PITNS1 BUY:5 /rozvoznávací znacka těchto franko-

typů jsou 3 čérky před hodnotovou císlicí znáuky a v USA a Kanadě používaná
značka

PeB. a čísloli/ 'a získala 00 CeLeJeVe toto výhradní právo«
fsla 3 a 4 jsou oříle*.fr:
typy italského olympevýboru CeDeheIe k
akcfm pořádďným pod jeho natronáten« X5 je z 5A a proparuje tolevizní vy-

silač z OH 76 "ABC=1V". Č.7 je frankotyp klubu olympijské filatelie v knichově a če8 z výstavy známek k UH 1976 V „sontrealue
srankotyvy č.9 a 11 jsou
ze sídla LOV ve švýcnrském Laussane a oba k XXI+0l v Lontrealu. Holandské
spoje reprezentuje č.l0 k OH v Liontrealu

Frankotyp čel2 je k výstavě olympijských

« podiovému vystouvonf ryrmasteko

sek v západonšneckém Landou,

kterou pořádala Deuts
Bank, 4osledním Cruncotycem jo provanace fí
jako oťicielního dodavutele měřících systemt n nníme Šaj čel3 z Kolfna,

onichova a čel$ z Oborkochomu = onánža 1.,©

©

čeld

47100 Čelá n 15 stejní 8 Čel3
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V našem seriálu "Panorama Olyepijské historie", který uvádíme ve

zpravodaji od če14/71 jsme se s
telem V.R.Buškem snažíli seznámit Vás
s přehledem S devé4 materiálu k jednotlivým OH od r.1896 až do roku

lobo a v poslední době

1 některými úseky po tomto datu. Současně jsme se

snažili v něm upozornovat na různé doplňující materiály, kterými se dají

jednotlivé úseky či části Her dokládat - tedy nejen materiálem známkovým.

Jednalo se

převážně o materiály jiných zemí, u naších jsme předpokládali,

že sběratelé či vystavovatelé je budou v převážné části znát.

Podle Vařích ohlasů vím, že seriál byl přijat příznivě, a že splníl

z velké části to, k čemu byl zamýšlen. Vím také, že v něm bylo ukazováno

na existující materiály,

které jsou v mnoha případech obtížně dostupné a

velmí řídce se vyskytujícíe Šlo v prvé řadě o to, ukázat pokud možno na

všechen existující materiál, kterým lze dokumentovat čí úlustrovat sbírky
nebo exponáty. I Stympíjské a posooní filatelie má své "mauricie a mer-

kury“, o kterých víme, že je těžko kdy získáme. To nás ale nemusí nikterak
trápit. Aní autoři tohoto seriálu ve svých sbírkách nemají všechen materiál,o kterém psali. V mnoha případech dej pouze viděli, či o něm četlí a

pořídili si 0 něm dokumentaci. Domnívám

se přesto, že je potřeba o tomto

materiálu vědět, znát jak vypadá a také se snažit jej získate

Dnes bych chtěl ukázat na materiál, který jsme v seriálu neuváděli a

kde cítím svůj dluh vůči naším čtenářům v informovanosti o něm. iia našich

exponátech, které vidím na našich výstavách, jsem se přesvědčil, že jen ve-

lice zřídka je využíván právě

vám se, že je to chyba, neboť

dokumentovat zdánlivě to,

náš - tedy československý materiál. Domní-

právě jím lze v mnoha případech vyjádřit a

o čem se domníváme, že vyjádřit nejde. Hlatí to

především o některých naŘích celinách,

Řekneme-lí : celíny s olympijskou tematikou, nemáme na myslí celiny,

které jsou již svým vydáním jednoznačně určeny x dokumentování nějaké olym-

píjské události čí některých Her. Takové celíny zná náš katalog čs.celin

jen jedny. Je to serie á ks celín k VIII. olympijskému kongresu 1925 v
Praze a které jsou jistě všem z Vás známé. V našem přehledu je uvedeme pou-

ze pro úplnost. Autor sí néklade žádný nárok na kompletnost a bude vděčen
každému za jakékoliv upozornění na další nová zjištění. Zejména pak u celin k I.CS jsou tato zjištění pravděpodobná.

1 -

kezinárodní Spepetiský Fpopres 1929 v Praze
dány 1
-5 P ežitostnou legendou "Mezínárodní kongres
olympijský - Congrés Olymp:
International = Praha 1925". Pa;ír je
smetanově žlutý, hrubý, polohrubý a nebo hladký. Prodávány byly jen

V Praze.
Známka

50 h

zelená, vzor pres. T.GeMasaryk

Tísk legendy je:

modr:

“ šlut

©/ černý
d/ zelený

,

e/ červený, který

je znám též s posunem o l2mm smě-

rem dolů - víz vyobrazení

2-

Lípová ratolest
tle Xlutý

Známka

9 v Praze a platné Jen v českých zemích. Papír je svě-

a nebo tmavě žlut;

60 h

modrá, vzor lípová ratolest

Dopisnice má t.zv.soukromý přítisk k Tyrčovým hrám 1949 v Praze. Vle-

© PoPáshote "je úryvek zo skladby JeSika 2 V nový

Žávot, za

dy L$32'v bos Anssles střfvrnou

P 00 LRO 2 AAR

i

ž zlatá u anl bronzová notyly

3 - XI.vřesokolský slet 1948
Vydání 7.3.1948 v Bratislavě a v Praz

Papír s jemným nahnědlým ná-

dechem. Dopisnice jsou číslované
I-typ =- bratislavské vydání : světle olivově hnědý tisk
číslice 4 v letopočtu 1948 je uzavřená
obraz cca o

II+typ - pražské vydání

mn užší :

72-73 mm

t tmavě olivově hnědý tisk
číslice 4 v letopočtu 1948 je nahoře
otevřená

obraz cca o 3 mm širší : 75-76 mm

Znánka

1,50 čs hnědá, vzor pres.Dr.E.Beneř - dopisnice č.l10

Na obrázku je družstvo gymnastů, z nichž mnozí jsou našimi předními

olympioniky»

Družstvo vede a protí Spot stojí olympioník

gymnastického družstva
které získalo 4emísto

Č a d a, člen

ČSR na Hrách VII.olympiády 1920 v Antverpách,

Prvý a druhý zprava je olympionik Petráček a Tintěra,
členové družstva Gyzmastů ČSR na Hrách XI.olympiády 1936 v Berlíně,
které získalo 4.místo
Čtvrtý zprava je Jan G a j do š , který obsadil 2.místo a získal
stříbrnou medaili v družstvech a 4.místo za bradla na Hrách IX.olym-

iády 1928 v Amsterodamu. Současně byl členem družstva na OH 1936, kde

ass skončili na 4místě

Pátý zprava

je E, L 0 £ f le r

který získal 2 x 2.místo a stříbrné

medaile za
skok a v družstvech, dále 3emfsto a bronzovou medailí za
kruhy na jirách IX.olympiády 1928 v Amsterodámu. Současně byl členem
družstva na OH 1936, které skončilo na 4.mfste

Třetí, šestý a sedmý člen družstva nejsou dosud identifikování

XI. vzesozotset SLET V PRAZE 1948

4 = XIovšesokolský slet 1048

Vydání 7.3.1948 v Uratislavě a v Frazes Ustatní údaje stejné jaxo 6.3
Známka 1,50 sčs hn“dá, vzor preseDr.E.Renež = -dopisnice 6.11
Na dopisnící je vyobrazen olyvpionik Jan Ga jdo* při stojí střenHlav na

kruzích - ostatní úduje jako u 6+3

s

P

hák

ČESKOSLOVENSKO
VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE | TCHÉCOSLOVAOUIE
KA HETEHLOTRALE DLS 50k
| oorsumicescáaté rosrane

XIevřesokolský slet 1948

Vydání 7.3.1948 v Praze.

Dopisnice

oousské. Barva tisku a obr
Znémka
Na

stejný

tmavé

pro zahraničí, nápisy česko=fran-

olívově hnědá

3,- Kčs červená, vš0r pres.DroE,Beneř - dopisníce č.6

enici je vyobrašsen olympionik Jan

Ga jd o ň

= obrázek je

jako Če4e Několík málo serií těchto doplenicpro sahraníčí bylo

tiřtěno také na kartonovén papíru a jsou poměrně vz.

.

30 let československých Aerolinif
Vydání 6.9.1953, hlubotisk, nažloutlý papír, barva tisku hnědá,
Známka 30 hal hnědá, vzor pres.A.Zápotocký, nečíslované
Popiení
ze serie 16 ks, jejíž obrázek zachycuje nakládání kanoe do
otadla. Text Bed obrázkem: Letadla CH slouší našemu sportu /doprava
kanof na olympiády/. Vzhledem k datu vydání dopisníce je pravděpodobné,

še se jedná o Hry XVeolympiády až, v Helsinkách, kde naší kanoísté zís.
kalí ve čtyřech aoutěších po j
zlaté, stříbrné a bronzové nedalli.

Ve čtvrté soutěží skončili na 6.místě, V hodnocení kanoistických soutěŠÍ národů skončili na lomfstě před Wajarskem a I5A«

I.Celostátní spartakiáda 19

kra

955,

hlubot

= Iočást
nažloutlý

papír,

barva tísku hnědá. Sad

rávočfelování, nad ním propagační heolo a úplně nahoře jo

nadpis IoCelostátní opartakiáda 1055,

Znémka 90 hal hnědá, vzor pres.A.Zápotocký, dopioníce čel
Po levé ruoe vlajkonože / na obrázku vpravo/ je reprezontantka v hodu
ošt

a čtyřnásobná olympionička Dana

Zá ton kov á«= Ingrová«

Obrásek je s lehkoatlotíckého utkání ČSR=5:GR na Strabověs Vlnjnoro“
a
tau zatím netdentifikoványe
DoZátopková se zíčastníla a unfstila se takto:

©

Bry xIVoolympiády 1948 v Lor.dýně

Hry XVeolyrpiády .1.

= 30,64 m

v Helsinkách = 50,471

Hry Kvisobyspi6d; 1656 v Kpltourme — 49,63 m
yn) iády 1960 v
Ery XVIloolypp

Říně

- 59,78 m

=- 7emfsto

- oto u zlatá rede
- 4bfsto

Denfeto a stříbrné zede

I. CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA 1955

česzostovanazo

Borismice

1. CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA 1955

ČtsKostovamsKo

porismice

celostátní spartakiáda 1994 — Iečívt, dojsísníce Če7
ča obrázku je trojnánobná olympionička a reprezentantka ČSR ve spor=

tovní gymnastice Eva
A umístila se takto:

Boo s á k ová- Věchtová, která se zíčastníla

Hry XVenlympiddy 1952 v Helstrkách = zestoto družstev
enfsto ve společ, prostných
ldonfsto v Sraniná>
Hry XVlevlyrpiúdy 1056 v iellourno - 2.nfsto na

4.mfsto za

kladín

bradla a prostná

dtsjsto družstev

Lo v osmíbojí

A

Hry XVlI.olyn

A4emfsto za

IVerfsto v ©

8. CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA 1955

ČESKOSLOVENÍKO

Sportaklád
přehlídka síly, radosti a krásy

Borismice

,

4, CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA 1955

ČESKOSLOVENSKO

Za slavný dapdeh I. celostátníspartaklády
4

dorisnice

provtná

11 - I.Celostátní

Na obrásku
brankou

opartakiáda 395 - Tevést, dopisnice č.1]

rorentka z utrání ÚsR-Švýcarsko v ledním hokeji Před

Švýcarska

uurostředpčelem

dnpřednyje olympionik Inge ke

Obarouzd, který se uňčastníl VI
1059 v Oslo, kde ČSR zkončila
Nu 4er(otče za úruívtvo ČoR sohrél celíen 49 zezistátních zípasů a

vstřelil ce

42 nolte

1. CELOSTATNÍ SPARTAKIÁDA 1955

ČTSROSIOVENSCO

poramich

Řírě, kde

mtistickóého ut=

I CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA 1955
PRAHA — ČERVEN — ČERVENEC

Přebory rap

13 - I.Celostétní spartnkiáda 1055
— IIeČánt, do:ci
ce 66
Ya obrázku z nezistítního utkéní ©
SR na Strahově je zacnycen

trojnásobný olympionik Čsn kovlař Jíří
Gasníl a umístil se:

S x 0 bl Aa, šterý so zí-

Hry XVeolympiády 2502, vSpelsinkéch = 15,92 m = Berfsto

Ery XVI+olymptády jov ee = 17,65 m- 3. to
Iry XVIIeolympiády 1960 v Římě

I. ČELOSTATNÍ SPARTAKIÁDA 1955

ČESKOSLOVENSKO

Přebory republiky součástí I. cs

sorpce

PRAHA — ČERVEN — ČERVENEC

14 = IColostátní spartakiáda 1955

- Ilečást, do:isnice č.ll

Ka morentce je znchycen krasobruslařský pár pro soutěž sportovních

dvojic Věra S uchánkov á- Zdeněk Doležal, kteří ze
zúčastnílí VIIoZUJI 1956 v Cortině, kde obsadili B8onfsto«
1. CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA 1955

ČtsnostoviNszo

Přebory republiky součástí I. cs

dovismice

PRAHA — ČERVEN - ČERVENEC

15 - II.celostátní spartakiáda 1960
Vydání 8.6.1960, hlubotísk,
r bí:

barva tisku tmavošedá,

číslo-

vané. Nápis : IIoCelostátní Špartakt, a 1960 a propagační hesla.
Známka 30 hal tmavoředá, vzor pres.AoNovotný, dopisnice č.11

E snímku z lehkoatletického utkání ČSR-NSR v r+1959 je reprezentant
R ToSalinger a zcela vpravo dvojnáso
olympi.
v běhu na l

Praní

S Sta

+olymplády v

Ers

=

o donanEine

probojoval se je:

Hry Avicolyeptády 2956 v Melbourne = 3:42,6 min = 6.mfsto

finále

00. CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA 1960
TEtovECHOVA
NEZ8YTROU POTAIRAL
sažníno Čtovéna

= II.Celostátnf spartakiéda 1060- dostsnice 6.13
Uomentka z lehkontletičkého utkání ČSR=:BR v r+l059 na jtrahově, kde
je zachycen olympionikJ1řf

daje shodné jako čel3e

S ko b la

vří vrhu koulfo Ostatní

00. CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA 1900
Trueskouvsenovav
A RADOSTI A ZDRAVÍ LEDU

:

Původně jsem měl v únyslu otisknout tento příspěvek o colinách ČSR.a

ÚSSR s olympijskou tematikou v minulémčísle zpravodaje. Jelikož k tomu
nedošlo, zaslal jsem rukopis našemu členu č.57 - O.Kudelkovi 2 žáchoda se
žádostí o event. doplnění Ačkterých údajů. Přítel Kudelka vyhověl velní 0chotně mému přání a tak Vás dnes mohu seznámit ještě s několika
doplňky k této práci. Zde jsou tedy jeho poznámky k některým celin

3 - Jedná se Desporně o fotografii ze 30.6.-1.7.1038, kdy v rámci X„vřesokolského sletu probíhaly v Praze na Strahově na masarykově stadiomu XI.závody wezinárodní tělocvičné federace / také uváděné jako x5
ve sportovní pymnastice jednotlivců a družstev /. Fotografie je zřejmě z nástupu družstev v prvý den soutěží. Družstvo není celé, chybí na
něm jako prvý zprava olymp.vítěz 1016 Alois "udec / jaká škodal/, který byl z fotografie na Celinu odstřížen. Další závodníci jsou: Vratislav Petráček, Jindřich Tintěra, Josef Novotný, Jan Gajdoš, Emanuel
Lófller, Gustav Hrubý a Jan Sládek. Podle toho tedy byl by třetí z
prava Eo basy“ šestý Hrubý asedný S ládek . Toto
/ se stalo při těchto zívodech mistry světa, v jednaše družstvo

notlivcích zvítězil Gajdoř před Slédkem a *výcarem čugenem iackem,
Ještě citace z "Památníku X.sletu"“ str.184: "Nastoupilo u druňstev
V nažem družstvu, poprve oblečeném v bílých úborech, byli bratři: Sládek-Hrubý-LOf1ler-Gajdož=XNovotný=Tintěra-Petrášek a Hudec". Jax můžeme
zjistit s porovnáníu s Nožejikem, je to přesně obráceně, což by potvrzovalo mnou určené pořauí. Čada se jmenuje křestním jmenem Josef.
Doplňuji jeřtě, %e olympionik byl jen Jan S Ládek, v družstvu
R na OH 1036, které skoncilo na 4.mfstě.

7 - po

pravé ruce vlajkonoče je čs.reprezentantka v bězích n. 400 a 800m

Bedřiška U Llerová- Kul lavá, která nebyla olyn.ionicka
/tyto tratě se v její dobř na OH neběnaly - poprve 80Um žen na UH 1040,
Vlajkonoše nemohu urvít, ale dá se zjistit /nozn.red.- věříme, Že nám

Venndelza tento údaj dojlní/. Utkéní ČsR=SSSR bylo ve dnech 2%4=24.1J.
1954 s výsledkem - muži 95:117 a Ženy 34:72 vodám.

12 - Snímek je z utsání ČSR-S55R ze dne 24.10.1054, kdy se skákala výřka
mužů a závod skoncil takto: loJiří Lanský 203 om, 2.jarosl:v

196 cm, 3.Jurij Štěpanov 196 cm a 4.Vladimir Smirnov 190 ©

sovář

Při tomto utkání jsem rozhodoval /jako zatáckový rozhodcí u vl

příkopy a pamatují si na ně velmí dobře, protože jsem taa

čl „va

případy porušení pravidel. ubojf zůstalo nepostišeno, protože *lo o
přátelská utkání a diskvalifikace by byla nevhodná,

15- Hřkánr čsn = W5R 117:05 bodám dne 10.-11.10.1959 v [rase na stadionu
's.armády. Záběr je z běhu na 800m s výsledkem: Lozdrund 3
2.Stedunywirth 1:50,0 ; 3ePoter Adam 1:50,3 1 44
3
mán. ia obrázku ToSalinger vlevo, jeden z
4 2.kola, 1u0r před cflem, podie pozíce a konecného
še němeczý závodník je Adam, který skoncíl nu Semístěs Vf:
jim všem utekl ve vnější 3.-4.dráze.

26 - Rozhoděím s praporky je ingeuldřich Londa, pražský význmný Mmnkcionář

/Slavia/, ktarý asi před 8 lety zemřel, Ustatní /najde o roziodcf/nezném, Fořadí v tonto závodě bylo: L
f Ukobla 17,56m, Jaroslav Plfhal
17,27m, arl=Heinz jermann 17,2lm a
rar 15, 80m. 2
Pá oulf probíhal 11.10.1059. Já jsem 1
C.

Toto jsou tedy doplňky od vřftol:

tickým ctatistikářem, bývalý: a:

něným a obětavýc předsedou VY ČSTV v

lice zajfunvé a vřinášejí jasno do ji
celin, Zdo je ještě o:ryto mnóno přo.
Ještě byct. zde na-tonto nfstě cit“1 loplnit údaje k uvořejníným celíNás ce4 a 5 o vyobruzoním jana fajdože /nar.27.12.1003 v Brně.
1945/4 byl u
ofouurou třlesné v:
vy v Brně, vynízný
káský závodník ve ;
swtice, proborník
v letech 1028, 1:22,

1938. hlístr světa na XI.závodech lezinárodní tělocvičné federace v Praze .
Joe.za okupace byl dne 18.1.1944 zatčen a obviněn ze spolupráce s odbojem

Od té doby vězněn v Kounicových kolejích a od 712.44 v nacistické věznici

ve Vratislaví, později ve Zwickau, kde jej zastihl konec války. Ze svobody
se těřil jen několik týdnů.

Justýn

Dne 12.1.1977 vydala Anglie serii

známek o 4 kusech věnovanou sportu 8

raketou - tedy "raketovému"sportu« Na

prvé znánce v bodnotě s, p.

je záběr

" tradičního tenisu, druhá známka v ho-

dnotě 10 p. ukazuje výjev z dvouhry ve
stolním tenisu Pro nás nejzajímavější
je třetí znánka v hodnotě 11 pe, kde je
znázorněna situace ze hry zvané SUVASH,
což je specielní výraz pro "hru s míčem
roti zdí", která se stala za posledních
O let velkou světovou nodou. Poprve jí
hráli chlapci v r.1850 na Earrow řkole«

V Anglií se jf věnuje přes milion hráčů
a je o nf nebývalý zájem jak v USA, tak
1 v.Evropě. Poslední, tedy čtvrtá znám-

ka v hodnotě 13 pe nám ukazuje záběr z
badmintonu, Všechny známky jsou ježtě

Racket Sports 1977

nevíc zajímavé tím, že jsou na nich zná-

zorněny dráhy míčů a.t(r budí čojem celé rozehraté akce. Byly vydány různé
obálky prvého dne vydání a na ních používáno razftka prvého dne, které při-

.

nášíme nížo.

pe

Gee Internetonol Tennis
WIGHTMAN CUP MATCHES

Avg. 7.9

CLEVELANO

/ ea“

)

(ČONCURSO ITEM TENIS

TROFRO GLOLD DE AES?
© Reus veonmvo, 0075
mm

<

=
0

P

ae

Frankotyp z USA propagující mezinárodní turnaj v tenisu o Wightranův

pohár v Clevelandu ve dnech 7.-0.8.1965. Pro nás malou záhadou je strojové

razítko ze španělského Reusu „ které jsme ve stejné podobě otiskli již ve
zpravodaji č.1/28/76 na str.3 pod č.7. Toto vřak nese datum ze 3.7.76 a propaguje tenisový turnaj z července 1975 ? Zapoměli snad pořadatelé změnit le-

topočet, nebo "propagují" již celý rok ?

Razítko prvého dne k serii znémek Anglie je z Edinburghu ze dne 27.1.77

a zobrazuje ruku svírající tenisovou raketu za držadlo. Poslední razítko nám

připomíná utkání Davisova poháru mezí Rakouskem a Rumunskem ve dnech 30.42.5.1976 ve Vídní. Existuje s rozlišovacími čísly 1- 44
14s:
=X0x=

bs

©

kopaná

vedoucí hlídky: Vítězslav

č

Šlechta

V pátém čísle ročníku 1976 vzpomínali jsme jubilea krakovského fot=
balu - jmenovitě klubu Wisla Krakov „Dnes přinášíme další informaci a u-

kázku k filatelistické dokumentací krakovské a tím i polské kopané «
Poštovní dopisnice "Swietem sportu krakowskego“ vyšly loni u našich
sousedů v Polsku. Dvě jsou věnovány kopané k 70.výročí nejstarších krakovských sportovních ( a tedy především fotbalových
klubů - Wisly *rakov a

Cracovie. Dopisnice mají vlevo znak klubu a výjev fotbalisty

a pod ním da-

ta , v kterých letech ten který fotbalový celek těchto klubů

získal titul

mistra , resp. vicemistra Polska v kopané. K doplnění našeho minulého článku o fotbalovém klubu Wisla Krakov přinášíme. tedy dnes ukázku této dopisnice se vztahem k tomuto klubu , navíc s příležitostným razítkem sportovní

filatelistické výstavy v Krakově ze září 1976 , kdy zde oslavovali své 70.

jubileum oba výše zmíněné nejstarší krakovské sportovní kluby . Také v tomto razítku jsou znaky obou klubů. Razítka jsou společná, dopisnice každý
klub má své. Wisla

1950 a 1951 ,

Krakov byla

mco KS Craco

trem Po

w letech 1927, 1928, 1949

jen v letech 1921, 1930, 1932, 1937, 1d48.

Jistě by nebylo na škodu , kdyby takové suvenýry vyšly občas i u nás

ři příležitosti různých našich fotbalových či jiných sportovních výročích.

©

ot.
1966-1976

nozut

SWIETEM SPORTU KRAKOWSKIEGO

Sběratelé filetelistických materiélů by toto jistě s radostí přivítali I

oa

©

W

8

a

K:
POLSKA [2

2 KRAV 2308974*

Peusrvs“

Jaroslav JUSTÍH
Ji% delší dobu jsme si v našem

avodají nepřečetli o wateriálech z

ledního hokeje. Naposledy v šísle 2/29,a 3/%0/76. Dosud

by existoval k sS v r.1976 jiný nateriél, nešli z katowie,

Vás seznánil v Če%/30, knoho stůtů sice v.
ve kterých se často objevují znásiky s
nážřtor

ně nzní

3

se ter:

néMok
lední hozeje dečné se vřuk

stíty, které se olynpijskéno hokejového turnaje nezňčastnily a tak se jini
nobudeme zabývate S některými nás také seznámilo nojednání 0 iIIoZ05 v nšnu=
lých zpravodnifch«

Dnes bych rád jeřtě doplníl materiály s +5 1975, o kterých jsem se smfa

nil ji“ úústečně V č.2/20. V.prvé řadě je to dalšící: ž typů Frankotypů pou-

šfvaných pří LS v Důsseldorfu, jeden z-nich v Lnichové« Jsou to:
1 = frankotyp z Důsseldorfu voužívaný účsts..ou správou, typ známky je
odlišný od běžně voužívaných v ISR, tedy lostalia = vyznačující se

třeni vodorovnývi

čérzami vfod hodnotovou čfslicíe rotobný

typ jsue uvedli v če2/29, ale s vyznačením "Gebflr bezah
2 - dtto, standartní typ známky, základní frankotyp bez jakéh«
znacení účelu použití.

franxoliv vy-

3 - dtto jako če2, s vyznačením použití "Briefdruoxsache“
4 - dtto jako č.2, s vyznačením poušití "Drucxsache“
5 - franzotyp z »Michova, který používá Něrecký
hokejový svaz- DEB,
který byl současně pořadatelem LS 1075 v ledním hokeji«

Ha následující strénce přináším ještě vyobraz

tavě známek "Sport a ,filatolie“ v Leverkusenu s vtiš
příležitostnou vazťtku s nánštem hokojisty k tétn v

18/

|

|ien-mams

atvorwatung
(Bastodion Doesekdort

A Shoda Meli- und
Borgo-eiserschaj

Můnchenš0

©

KohockeyWatt- uné

S eazingerstr.6e

EnstodionDůcnetáoní
(Suropo-Metsterichofi
2.Rónde12.19.4.75

:
DEB

VRBTESOS|
+000

DEUTSCHER
EISHOCKEY BUNDY

Akuna 12..19.4.75

6

4.

Kuastodion Důssoloorí
Bshockér-Meli- und
Europa-Maisterschoft

Loňskou serií utkání o "Kanadský pohár“, ve které tak výrazně uspěli

pF tr nám připomíná příležitostná obálka s razítkem ze dno zahá-

enf turnaje,

ia další stránce jsou 4 barevné lístky, iteré vydala Banka v Xové Sko-

tii a sřipon(nají nám obě pumátné sorie ianada=SSSR z r.l072 a 1974. Lístky

byly rozdávány příznivcůu, kteří je odes(lalí na předtištěnou adresu / v anFličtině a ve francouzštině/do Paláco sportů v „oskvě, aby jiní povzbudílí

Své hráče« Veluí zajímavé doklady na tato historická utkání, které jsou s
př ciozím razít:c'nr koskva velice vzévnél

Ta poslední strénce dnežní "hokcjové“ hlídky bych Vás chtěl seznánit

se otyňil přítísky na korespondenění

lístky, které vydala japonská pošta ve

vkusních dostičkách s nůpisy mmolicko=japonskými k HS skupiny "B", pořádaného +
h l44=23e3.1975 v olyupijské halo v Sapporo. Vřechny celíny jsou
s

»řlešitost:

v hnědé barvě a ze dne zahájení. Na prvé je ofici-

olyv

djská 2

= stadion v Sapporo, na třetí

postava

rs0u - shodné s razftkem a na čtvrté pak o.raz
0m 1072 v JaDporo«

WE'RE WITH YOU!

195g 742%v7-BREFRASRS

MOKLA
MEIOCKE
CUVUPIOVSN
M VPP
1938.3.11. 3.33 Lán

1954

74452-80708

-+9
RL
WEHNCKE

Ú
(HWPVUP
Z
BYSLEV V

1 thaen+

Politicky angažovaná
y VÁ

sportovní filatelie

1

20. LET ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY /Č STV /

TYL

DPOOSUOOEOOOODOOSSDOSRDOPONODNODODOCOOOUODANUSRONOOODOVU

OD FEDERACE DĚLNICKÝCH TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT ČESKOSLOVENSKÝCH -

K JEDNOTNÉMU ČESKOSLOVENSKÉMU SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY.

s

o)

III:
částz0d9.5

Ke skutečnému sjednocovacímu procesu v tělesné výchově a sportu, jak

© to usilovala po celou dobu trvání Federace proletářské tělovýchovy, do-

šlo až teprve po porážce hitlerovského Německa-a

hrdinnou Sovětskou armádou. Praktické kroky ke

po osvobození naší vlasti

sjednocení byly učiněny po

vyhlášení Košického vládního programu, resnektive po uplatňování Košické=ho vládního programu v praxi.

tě?

Jaká tedy byla situace v tělovýchově v obnoveném československém stá-

Po květnu 1945 se v osvobozeném Československu znovu utvořily všech-

ny dřívější tělovýchovné a sportovní organizace - mimo Federace proletářské tělovýchovy. Tato obnovena nebyla i když k tomu měla možnost a naopak
mohla při obnovení dokonale pro sebe využít nříznivou politickou situaci.

FPT však znovu,

jako již několikrát v minulosti, tak dokázala svoji snahu

po naprostém sjednocení celé tělovýchovy ve svobodné vlasti v jedinou

a mohutnou celostátní organizaci. Na tzv. Manifestaci sjednocení českoslo-

venské tělesné výchovy dne

31.5.1945 v Praze ve Smetanově síni Obecního

domu představitel KSČ a ministr školství prof.

Zdenék NEJEDLÝ /zn.Pof,702-

=703/ jasně odmítl tehdy navrhované formy federativního zřízení tělový-

ehovných organizací a naopak doporučoval plné sjednocení všech obnovených
tělovýchovných a sportovních

organizací,

K přípravě sjednocení veškerého tělovýchovného hnutí byl ještě

v květnu 1945 zřízen ÚSTŘEDNÍ NÁRODNÍ TĚLOVÝCHOVKÝ VÝROR, ve stejné době
byly ustavovány obdobné

sjednocovací orgány v okresech a v místech. Avšak

reakční živly jak v tehdejších politických stranách, tak i v tělovýchově
a sportu sabotovaly sjednocení, oddalovaly jej všemožně, takže až teprve

na jaře 1946
TĚLOVÝCHOVNÍ

došlo ke zřízení ře erativního orgánu, tzv. ČESKOSLOVENSKÉHO
SVAZU. Ke skutečnému sjednocení všek vytvořil příznivé

podnímky až teprve VÍTĚZNÝ ÚNOR 1948 porážkou nravicové reakce a vítězstvím pracujícího lidu. K nraktické dohodě o organickém

dnocení došlo

na základě nové dohody
mezi zainteresovanými nolitickými
stranami a tělovýchovnými svazy až teprve dne 28.3.1948. Tato nová fáze sjednocení byla

potvrzena dne 14.7.1949 vydáním zákona o státní néči o tělesnou výchovu

a sport, byl tak vytvořen STÁTNÍ ÚŘAD PRO TĚLESNOU VÝCHOVU A SPORT.

Vlastní provádění tělesné výchovy bylo svěřeno obrozené ČESKOSLOVENSKÉ

OBCI SOKOLSKÉ jako jednotné tělovýchovné a snortovní organizaci. Prvním

předsedou SÓTVS byl tehdejší ministr Václav KOPECKÝ. Pro zvýšení všeobecné tělesné a branné zdatnosti byl zaveden nový druh soutěže o TYRŠÉV

ODZNAK ZDATNOSTI /zn.Pof.534/.

Na základě zákona ze dne 12.12.1952 byl podle usnesení strany a vlá-

dy zřízen nový státní řídící orgán a to STÁTÍ VÝBOR PRO TĚLESNOU VÝCHOVU A SPORT. Ustavením tohoto vrcholového orgánu byla odstraněna dosavad-

ní dvoukolejnost v řízení tělesné výchovy a to Státním úřadem pro tělesČeskoslovenskou
nou výchovu a sport na straně jedné a na druhé straně

obcí sokolskou.

Obdobný Státní výbor byl zřízen i na Slovensku, SVTVS zavedl jednotné
řízení TV a určil její podřízenost patřičným národním výhorům.

Va základě zákona ze dne 12.12.1952 o organizaci tělesné výchovy
a sportu bylo ustaveno šest základních tělovýchovných úseků a to:
1.- ROH s devíti dobrovolnými sportovními organizacemi,

2.- ŠYOLSTVÍ n zřizovány školní tělovýchovné jednoty/,
3.- DSO PRACOVNÍ

ZÁLOVY /ustavovány TJ v učňovských zařízeních/,

44- DSO SOKOL /na vesnicích a tam, kde nebyla odborářská tělovýchova/,
5.- ATK /organizoval tělovýchovu A sport v armádě/ a
6.- D30 RA /orgenizovala TY a sport na úseku SNA a PS.

Ke zvýšení télesné aktivitý a soutěživosti byl zřízen nový odznak

zdatnosti a to PPOV - PŘIPRAVEN K PRÁCI A ORRANĚ VLASTI.

Státní výbor nro tělesnou výchovu a sport plnil dobře svoji funkci

po čtyři roky, byl zrušen až teprve novým zákonem ze dne 20.12.1956

8 účinností od 1.1.1957. Tímto novým zákonem ustavený přípravný výbor
zajistil zřízení

j e dno t né

dobrovolné tělovýchovné a sportovní

orpanizace v ČSR - ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY. ČSTV byl

oak ustaven na I, ajezdu ve dnech 3.-4.3.1957 jako jediná dobrovolná tělovýchovná organizace v ČSR, stal 8e složkou Národní fronty Čechů a Slo-

vák). "ímto aktem byl konečně splněn a naplněn cíl FDTJ-FPT - naprosté

sjednocení veškeré tělesné výchovy a snortu v Československu,

(ednotný a silný ČSTV se stal mohutnou oporou československého státního zřízení a není oroto náhodou, že i on byl trnem v oku "obroditelům“
v roce 1968. Bývalí reakční a nravicoví funkcionáři dřívějšího Svazu DTJ,
Sokola a Orla usilovali o rozbití této tak těžce vydobyté jednoty tělo-

výchovného hrutí a proklamovali znovuzřízení jednot Svazu DTJ, Ča. obce
sokolské a starého klerikárního Orla. Toto rozbíječaké hnutí se dělo
v duchu neblaze proslulých "Dvou tisíc slov“. Došlo tak k rozpadu jed“

rotné tělovýchovy, ale naorostý rozkol se reakčním živlům nodařil zej=

ména v mládežnickém hnutí. Různé mládežnické organizace vyrůstaly tebidy

jako houby no dešti, včetně obnovených organizací JUNÁKA. /Z tohoto krizového období se dochovalo dost příležitostných razítek, dopisnic s pří-

tisky a nříležitostných obálek, které rozkol ve sportovním a nládežnic-

kém hnutí dobře dokumentují/.

T ve ajednoceném tělovýchovném hnutí se projevily rozvratné a tříš-

tící tenčence, naráz vyvstaly různé požadavky autonomie ve sportu, osa-

mostatnění jednotlivých sportovních odvětví a jejich nřeměny v nezávislé
snortovní svazy.Začaly aktivně sracovat

různé mládežnické organizace,

včetně JUNÁVA. Vstup spřátelených armád 21.6.1064 do Ž3:" e později rázný n nakomoromisní kurs nového atranického vedení v čele s generálním

tajeaníkem ÚV-KSČ 9. Gustávem "USÁVEU no dubnu

1969 učinil přítrž další-

mu rozvratu i v tělovýchově a nastolil opět jedině sorávný kurs i v

Banové Společenské organizaci - v opětném ČESKOSIKVENSVÉM SVAZU TĚL
vÝcHOVY.

Tato vysoce aktivní společenská orsanizace - ČSTV - má své hluboké

kořeny již v npředmnichovské FDTT-FPrW, která naší sjednocené tělovýchově

vtiskla tradici nejužší anolupráce s Komunistickou atranou Československa,
i boje proti remxci a nrnvicovému onortunismu, tradici výchovy

M *lenů v idejích marxismu-leninisxu,

ie

nroletížského internacionali-

ství k Sovětskému svazu, PNTJ-PDT dala drešnímu svazu tra-

socialistického systému tělovýchovy s marxisticko-leninskou

ideovostí, nlánovitostí n vědsckostí, nelze ani nozinout, že FDTJ-FPT
zanechala nříštím reneracím tradici československých celostátních snar-

lovenssé bjedracené tělovýchově ale dala též tradici nes-

osti a nadže
ohovu zaraví A
i 4 Žeskosisve

©
obrovolných tělovýchovných oracovnízů
élé aladé rererace, nro hudovárí sucialistické
3 nocialistické renublice.

Tuto novodobou historii jednotné československé tělovýchovy lze již

poměrně snadno filatelisticky dokumentovat oestrým

i ne:

filatelistickým materiálem. Tak na příklad v roce 1948 byly v. ča. voš=
tovní známky k XI. Yšesokolakénu sletu, poštovní zrámka Pof. 534

Je zavedení 702, k IX.sjezdu ČO3 byly vydány známky,

chovu provagují jako jedny z prvních pošt.

známky Pof.

dokumentu-

sjednocenou tělový-

73-676 a nak další,

tělovýchově a sportu byla m.j. v ninulosti věnována série Pof. 788-790, dal-

ší poštovní známky bvly vydány X T.Celostátní soartakiádě a podobně.

První kroky sjednocování tělovýchovy v osvobozené vlastí dokumentuje
ruční příležitostné razítko "NÁCHOD 1 1.-2.9.1945 Sjednocení tělovýchovy“
Y dalším období hylo vydáno do února 1948 celkem 16 a od února až k usta=
vujícímu sjezdu sní dalších 12 ručních razítek se sokolskou tématikou

+ 41 razítek /včetně

rozlišovacích vísmen/ k XT. Sokolakému sletu.

Další důležitý úsek ajednocovnacího procesu československé tělovýchovy

A aportu dokumentují příležitostná razítka Dobrovolných snortovních o:
nizací, jako na příklad "PRATISLAVA l £.=0.8.1953 DSC DYYAHMO I snartakiáda“,
"OLOMOUC 1 27.6.1954 DSO DY*A*O — T.oblastní snartakiáda“, "LEVICE 1C.-11.

7.1054 Špartakiáda DŠO'SLAYOI Levice“ a delší.

€ roce,1955 bylo používáno téměř 56 ručních něíležitostných razítek

/onět včetně rozlišovacích nímmen a čísel/ k I, Celostátní epartakiádě.
Čtenáře OLYKP-SPOR7U bude jistě zajímat,

že název“ČSTV“ hyl použit na ra-

zátku nž teorve v náce 1959 n to v Bratislavě u příležitostí slovenského

sjezdu ČSTV.

Samotné ustavení jednotného "eskoslovenského svazu tělesné výchovy

le doloženo nříležitostným razítkem *PRAJA 3 - Ustavující sjezd jednotné

dobrovolné tělovýchovné organizace 3.=4.3.1057%.

Vimo oříležitostných razítek ke sportovním událostem byla též nouží-

vána ruční nřílažitostná razítka k akcím jiným, se anortem úzce souvise-

dícím, jako na příklad razítko "PRATA L 28.2.1463 - "T.celostátní konfe-

renge "30 NY"AUC*, nebo razítko "PRAHA-autonošta 27.9.1953 D50 DYYAHO = otevření stadionu“ a nočobr:
(G 9.5.1945 až do ustavujícího sjezdu ČSTV bylo mimo noštevních zná-

mek a *ady příležitostných rnzítek vydáno též několik sérií n*..sžitostných

donianic věnovaných anortovní tématice.

při sounisu příležitostných razítek jsem noužil nublikaci y."aheské-

ho "Žeskoolovenaká nšíležitóstná a nronarační ražítka 191919605,

dále jsem použil "Soečiální nřiručku ro shěratele ča. známek“ od

H.Kovotrého a Xatalor POPTS k určení čísel vydaných ča. soštovních
znánek.

Pávéren jeňtě dodávám, že o československé tělovýchově vyšel ve PILATBLIT %.12/1975 str. 364-366 obsáhlý a vyčerpávající článek vysoké

odhorné hodnoty A názvem A'ZD"OCZNÁ TĚLOVÝCHOVA od vedoucího naší ná-

„mětové a“uniny a vedoucího zoravočaje CLYMN-SDOR" 8, CAr. Justýna.
Protože v seriálu (Od PDTJ k ŽSTY je noaěrně dost nostav, událostí,

nkef, názvů n vaz), které nebylo možno vzhlecen k rozsahu jednotli-

vých čísel CLYKP-3PORTU blíže charnkterizovat, rozhodl jaem se cel%em nenlánovaně nro jeho závěr /ukončení/ v nšíňtím čísle kanitotou
ICE VDC v sorjálu CD PMS x ČSTV.
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ČVÓ vodařilo sironáždit 1 221,06 K /ztoho 40:,-K věnovnla ně vtská

račn v Fraze/, což stačilo jen cůslvčně uhradit náklady na vyslání 4 učs=
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Čvo Vávlav Rudl a

lo se i o vyslání cyslis=

jsráv do Faříše odjel, ale pro ne-

%e pro Čechy vybojovala v tenisu Jemísto na těobto UH

Eedvipa Rosenbawcov,

a toto usfstění se sapocítává „lo celkového počtu ra-

řioh olyupíjských úsyčehte To je ovšem z

6! Rosenbaunová ra II«
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*né 1 horlivos=

MOV neměl sám prakticky možnost ovlivnit opanlsní soutěží a proto

se od nich většinou distancoval. Aktívnějí se zůčastnili jeho členové jen
atletických soutěší. Průběh OH ovlivnila 1 ta skutečnost, že trvaly pět mě-

sfců /od 14.5. do 28.10.1000/.

O příčinách některých zmatků v organizaci soutěží,

které do jisté míry

postihly 1 naše sportovce, píše dreGuth dále: "Podle úředního oznámení měly
Hry býti konény v neděli 15., v úterý 17., ve čtvrtek 19. a v neděli poté
takže borci čeští zařídili si věc tak,

22.července,

aby se sekretářem ČVO

pánem VeRudlem byli v Paříži v pátek večer. Nenadáli se ovšem podivných

změn, jež se staly s programem dávno ohlášeným....Američané, kteří přišli

ku Hrám impozantním počtem 46,++« zdráhalí se z části závoditi v nedělí, a

naléhali na to, aby závody počly už v sobotu, a francouzský výbor nechtěje

si znepřáteliti činitele tak závažného, povolil a to nejen v tom, i v mno-

hém jiném řídil se přáním bezohledných Američanů, na úkor i odpor a nevolí
ostatních, kteří nemohli imponovatí stejnou měrou, ač práva naprosto táž

jím příslušela.

eští borci jen ve spěchu a dík námaze sekretáře p VeRudla, jakož 1
krajana v Paříži usedlého E ae Jonáše, mohli se zůčastníti závodů a já mu-

síl za vděk vzíti, co ještě

zbylo..«

Mimoděk vzpomínáme tu velkolepých dnů athénského jara 1896 a vzpomína-

lí jsme nédherného stadia 1 vší té nádhery.«« vzpomínali jsme pak tím více,
když

jsme vstupovali na závodní dráhu Racing Clubu,++«výtečně se hodící za

dráhu soukromého klubu, ale nikterak ku manifestací tak velkolepé. ++. Ačkoliv celkem i dostačilo: Paříž byla příliž absorbována výstavou a tisíci

jínými věcmi, než aby v té rušné době byla se mohla starati o tělesnou výchovu mládeže"

-

trochu smutné je to Guthovo konstatování!
K naší účasti v článku podotkl:"zás-

luha o účastenství Čechů nezáleží jen Če-

skému výboru pro hry olympické, respekti-

vě české veřejnosti, která přispěla hřív=
nou k tomuto účelu. Hlavní zásluhu mají
borci sami, že s tak nepatrným obnosem

200 korun /na kašdého/ cestu podníkli".
V článku poprve informuje českou veřejnost o vrhu kladivem, kritizuje prů-

běh marathonu, “ jenž byl pravým paskví-

lem na historického předchůdce", neboť se
běželo za 400 veder po rozpálených pařížských bulvárech. Zvlášť ostře kritizuje
odměnování vítězů. Píše mímo jiné:"Kdyby

mezinárodní závody byly měly onen oficíúlní ráz, nebylo by se mohlo přihodití tg
cose stalo pří rozdávání cen: místo ohlá-

šených a slibovaných cenných předmětů U=
Sa šaké ost on rošáke

se s princípem Her olympijských/
rozdáván
bezcenný brak jako cestovní kody. nece-

sery, budíčky a podobně, takže např.borcí
ličtí věcí vrátili, domáhajíce se cen

slíbených. Pohoršení, které níjak neprospělo věci“. Náš Janda-Suk za druhé místo

V hodu diskem dostal obyčejný dřevěný ka-

100 7 m ořeee
poct 04

ký

Zd
a

endář.

Je
X4

Přesto nakonec uzavřel dreGuth svůj

od

E opakováním . přes všechny nedOstatky byly atletické soutěže přecí jen

Posárav s II1900 v PaříkO dobrou manifostací * jak 00 se tJké poštu
tak i co do kvality účastníků a výkonů".

Celkem se II.0l! zůčastnílo 1 065 sportovců z 18 zemí. Z českých
tovců byl nejůspěšnější František JANDA - S ý K, který výkonemspor35,25

metrů obsadil an se ještě neudělovaly/. Karel Nedvěd
byl v

rozběhu na 100 mtřetí a v opravném běhu opět třetí, takže byl z další souSí1e pyžasene V běhu ma

400.m překářek byl v rozběhů třetí

a opět nepostoupil. Podobně byl vyřazen i Ondřej Pukl v běhu na 800 n. V kombinovaném
zá-

vodě

dvou

jednotlivců v gymnastice se umístil František ERBEN na 34,mfstě. Ve

disciplínách sice získal vynikající umístění /proto se uvádí, že zís-

kal dvě nedsilo/, ale jednotlivé disoipliny se tehdy ještě samostatně nehodnotily
Českou účast na II+0H v Paříži nemůžeme hodnotit jinak, než

jako ús-

pěch a to bez ohledu na počet vyslaných Sportovců a na jejich výsledky.
Již samotnou účast musíme považovat v tehdejších políti.

sportovní 1 politický úspěch, přestože
podmínkách za ve:
je výkn Jandův měl skutečný ohlos v nezinárodní veřejnosti
hod -otočkou/ a to ho jeřtě považovali za Maďara«
ast na OH poučíla nejen naše sportovce,

ale i funkci-

o významu ol;jepíjských her, o úrovní světového
onáře
sportu a ovlivnila jejich další postup v bojí za nezávislé
vystupování českých sportovců na nezínárodním fóru.

V Praze dne 20.12.1976

Jíří

K%desl,CSc

Ukésky razítek a
celistvostí ze

sbírky ved.sekce

Dnes poprve se
Její05 zpravo-

seznamuje-

te s poušítými

razítky ke Světové výstavě v
Paříží 1900,
které v nařích

sbírkách a expo-

nátech mohou sloušit

jako doxladový mate-

riál. Jak jsme si v

dnešním článku nařeho Spolvpraoevstka
JeKdusla, (Sc přečet-

lí, byly II+0H víceméně součástí tóto
světové výstavy.

S razítky k této

Světové. výstavě

jsme

Vás.v našem seriálu

"Panoraua olyupijské

historie“ neseznánili, protože jsme je v té době neznalí« U III.OH 1904
jse se o nich zmiňovali a k ním přinesli ukázku«
Justýn

©

FILATELIE
JAKO
SPORT
©06000000000000000000000000000000000000000
Ve dnech 31.V+=4X.1931 se konala v Pardubicích celostátní výstava
tělesné výchovy a sportu, první toho druhu u nás. Této výstavy se zůčastníl
svou expozicí - filatelistiockou výstavou =- Klub českých filatelistů pro

Pardubice a okolí v Pardubicích. Tato výstava se konala pod heslem "Filatelie jako sport" Účelem bylo ukázat, jak lze

použít poštovní známky 1 k

Jiným účelům než čistě řilatelistickým Vedení KČF v Pardubicích sprémě vy-

stihlo, že výstavu známek navštíví hodně laiků a že na ně bude tře
sobit vnějšími prostředky. Proto ýooepsalo vystavovatelům ráz, který

může

mít mnoho námitek z hledíska přísně filatelistického, ne však z hlediska

propagace filatelie.

Výstavní
náty byly rozděleny takto:
1= známky ol,
jaké, 2- sportovní
ony, 3- dostavníky a plachetnice/stará pošta a dřívější dopravní prostře«
+ 4 parníky a motorové čluny, 5šeleznice, 6- auta, 7= letadla, 8- pamětní příležitostné známky a pod., 9=

dobročinné známky, červený kříž a pode, 10- válečné, polní pošta, okupační
králů, vojevůdců, státníci, umělci a pode, 12- krajiny
a pod; Jie portroty
,
a folkloristiká

vy, i znaky,

13- rostliny a zvířata, 14- hrady, zámky, paláce a jebudo-

erby a pode,

16- známky neobvyklých tvarů, i známky pro-

tičhůáné, nejmenší, největěf, jednobarevné, nejpestřejší a pode, 18- známky
nejstarší a nejnovější, 19- kuriozity, 20= falsifikátys
Součástí výstavy bylo 1 oddělení reklamní, kde bylo znázorněno, jak ize

známek použít i k účelům reklamním

Výstava
byla otevřena od čtokvěcna do 4.října 1931, tedy
Výstavy tělesné výchovy a Spor u Propozice říkaly, že cennější
budou vystaveny pouze po dobu

po celou dobu
exponáty

konání sjezdu čsefilatelistů ve dnech

20.-28

září 1931. Tento VIII.sjezd československých filatelistů se konal v Pardubicích ve dnech 26.-28+9.1931 a byl v Pardubicích právě proto, aby jeho účastnící mohli navštívit Výstavu tělesné výchovy a sportue

V rámci filatelistické výstavy byly organizovány různé společenské ak-

ce. Ve dnech sjezdu čsefilatelistů se konala v hotelu Veselka velká aukce

za účastí známé aukční fi. -ano Katze z oravské Ostravy. Byl uspořádán autokařový zájezd na Kunětickou horu, účastníci mohli navštívit tradiční pardubické dostihy = Velkou pardubickou, technické ovičiště železničního pluku,
blfzké rařelinové lázně Bohdaneč a mnoho jíných zajímavostí, které pro ně

pardubičtí filatelisté připravili.

Nás jistě zajímá filatelistická dokumentace těchto událostí. Pošta Par-

dubice 2 používala strojového propagačního razítka s textem:"Navštívte Výstavu tělesné výchovy a sportu ReČ. v Pardubicích 31.5.-4+10.1031",
S

Dále pak po celou dobu trvání výstavy příležitostné razítko

s textem:

Pardubice - Výstava tělesné výchovy a sportu ČSR - v barvě černé, s rozliRovacími písmeny "a" a "b". Prvé otisky jsou známé jíž z 29.Ve3l«

"oa

31/V-4|X.1951.

Výstava se konala v Tyršových sadech ve

výstavním pavilonu, který byl x to-

muto účelu postaven. Budova sloužila později k různým výstavním účelůn, ja-

ko autosalon i jako sportovní hala. Filatelisté ji znají z Celostátní výsmladých filatelistů Pardubíce 1057. Při pozdějších úpravách Tyršových
byla budova zbourána«
V archivu KČF v Pardubicích „ dnes KF 05-100 Pardubice, se jistě naj-

dou 1 jmena filatelistů, kteří zde vystavovali a další podrobností k této

propagační výstavě známek.

Úspěch byl así velký,

protože Fardubíce jsou zná-

mé nejen jako město chemie a sportu, ale i jako něsto filatelistů, -neboť xF
05-100 patří mezí naše největší KF vůbece

Pro členy sekce Olympsport je tato výstava z r.103) důležitá tím, že je

to první výstava poštovních známek, kde bylo sportovní tematice

vyhrazeno

místo nejčestnější a že tato výstava byla součkstí lovýstavy čs.tělesné výchovy a sportu vůboc, Vtírá se tu dokonce otázka, zda sí organizátoři velboj výstav pošt.známek konaných v rámci olympijských her, jak je znéme
především z posledních dvacetí let, nevzalí svůj vzor právě v Pardubicích.
A na konec jen alá úvaha: každý sběratel vf, kolik to dá běhání, než

8e mu podaří sehnat třeba jedinou a mohdy i levnou známku, kterou potřebuje

do exponátu. Z tohoto hlediska je filatelie jistě svort a to lehká atletika,
běhy na dlouhé tratě s neomezenými časy. I v tor je kouzlo filatelie.
Ing. Zd.Slováček

„usím zde po-

dotknout, že Inge

Slováček se zapo-

měl zmínit o serif

4 ks dovisnic vydané k povísova-

né výstavě, které

na této a následující stránce re-

produkují. Jejich

popis najdete v

xatalozích ós.ce-

lín a tak od popisu
upouštíne
Ještě poklá-

dén za nutné unozornit na člének

Jelekvasila v na-

Xen zpravodaji če

9, stre7, kde se

ro.isuje další do-

d 4 tóto výs-

tavě = i

vě používaný/viz reprodukce/. V torto článku jde o omyl,

*e

y

franko=

této výsta-

byl zhotoven znáný přftisk na dovísnicí "Kunčtická hora = ton byl
(JN výstavě pošteznánek Purdubíce 1018-1928.
“ustým

3801
VÝSTAVA

TĚvýtuovrSPORTU
RČS
PARDUBICE 1931

Rok 1977 ve světovém sporiu
Jako již tradičně, předkládáme Vám 1 letos s menším zpožděním sice,

přehled význačných sportovních událostí roku 1977.
Leden:
do 2
MS v led.hokeji juniorů do 20 let v B.Bystricí a Zvolenu

9-16.

Akademické MS v házené v Polsku

25.-29.

ME v krasobruslení v Helsinkách

10-16.
Sooošše
25.050.

Únor:

30.

5e-6.

8-13.

9.-13.
10.-13.
12.-13.
12.-20.

17.-20.
19.-20.

21.-26.
Ae

a +=6.3.

«-274
27.

1.-5.
.
10.-21.
2-8.

18.28:

MS v js ledních jachet, jezero Steinhuder v NSR
NE mužů
v rychlobruslení v Narviku
HS dvousedadlových bobů ve Sv.Mořící

MS v cyklokrosu v Hannoveru

MS mužů v rychlobruslení v Davosu

MS čtařsedadlových bobů ve Svelořicí
ME v jízdě na saních v Kčdnigsee

MS v lukostřelbě v Canberry
ME juniorů v jízdě na saních v Igls

ME ve střelbě ze vzduchových zbraní v Andoře

MS žen.v rychlobruslení v Keystone
Zimní spartakiáda Spot san v Bedřichově, Liberci a

VeŠpindle: 'ově klýně / viz ukázka známek/

MS jun. v sev.lyžařských díscípl. ve St.Croix

WS v letech na lyžích ve Vikersundu
S jun. v rychlobruslení v Inzell
KE dvousedadlových bobů v Sina

MS-v jízdě na skíbobech ve Schladming
WS seniorů a jun. v biatlonu v Norsku

MS v házené mužů - skup.B v Rakousku

MSV Fromokouajatetén sprintu v Alkmaaru
ME čtyřsedadlových bobů v Sinaí
ME jun.-v cyklokrosu ve Volkeghemu

WS v krasobruslení v Tokiu
lasův lyžařský běh
1S v ledním hokeji - skup.B v Tokiu

* v bedmíntonu v Málmo

ME halové v lehké atletice v San Sebestianu

ES juniorek v házené v Rumunsku

MS V přespolním běhu v Důsseldorfu

HS v ledním hokeji - skup.C v Kodaní
28.-3.4.
29-54.
1.-10.

«-10.

g- v

=lÍ.

z

*

21.-30.

21.-8.5.

6.-8«

6-10.
8-21.

iBi-zé:

«=28.

28.-29.

28.-5.6.

«5 ve stolním tenisu v Birminghamu

S v curlingu v Karlstadu

Schůze výkonného výboru HOV s Národními OV
ME v ledním hokejí do 18 let skup.B v Bilbao a S.Sebest.
ME v led.hokeji do 18 let - skup.A v Bremerhavenu

ME juniorů v ragby v Hilversumu

KS juniorů v házené v Gdteborgu

MS juniorů v -šermu ve Vídní

Finale ME družstev v šachu v hoskvě

Mistr. spřátelených armád v odbíjené v Bukureští
MS v ledním hokeji - skup.A ve Vídní

ME v Judo v Ludwigshafenu

i

Mistrespřátelených armád v cyklistice ve Varšavě
30.ročeZávodu míru W-B-P
|- světový pohár cyklistiky

ME žen ve sportovní gymnastice v Praze

Junior.fotbalový turnaj UEFA v Belgii

ME.mužů ve sportovní gymnastice ve Vilniusu

ME v boxu v Falle n.S.

Nová

razítka:

V minulém, pravodají Sn5/22476 jsme zavedli tuto rubriku a v úvodu,

k ní jsme Vás žádali o spolupráci. Zatím však musíme konstatovat, že tato

spolupráce je minimální, ne-li žádná. Pokud by byla špolupráce taková, bu-

deme muset rubriku zrušit, nebo jí uveřejňovat jen oo hose My jsme ale

as a věříme, že se přecejen v řadách našich č. enů najde jedinec, kte-

by se o rubriku staral.

Dnes přinášíme vyobrazení zbývajících příležitostných razítek z r.1976,

čísla dle našeho seznamu: 1, 2 pěka 9, 16,

17 a 19.

Náš člen č.10 - O.Brůha z Křívoklátu nám zaslal vypracovaný seznam příležitostných a strojových razítek dle Filatelie za léta 1970 - 76. Seznam

vypracoval po jednotlivých letech a druhý v návazností na Nebeského seznam
dle jednotlivých druhů a oblastí sportu« Za tuto pomoc příteli Brůhovi velíce děkujeme. Současně nás také upozornil, žev našem na r.1976,chybí ra-

zÍtko: PARDUBICE 2 - 44náresport. a bramné hry spojařů

O tomto razítku nám není zatím nic známo a žádáme

—-

26.-28.8.

proto naše členy, aby nám

jeho otisk zapůjčili k reprodukcí a současně sdělili i další informace.
„X0X-

Nové poštovní známky se sportovní tematikou:

00000000000000000000000000000000000000000000

Federální ministerstvo spojů

příležitostných známek k VI+ZIsNÍ

vydalo dne 11.2.1077 čtyřkusovou serií

SPARTAKIÁDĚ SPŘÁTELENÝCH ANGÁD v ČSSR,

která bude ve dnech 12.=20.2.1977 probíhat v Bedřichově, Liberci a Špindle-

rově iilýně, Autorem výtvarných předloh je akad.malíř Ivan Strnad, který byl

autorem zajímavé serie k XXI.0H v Montrealu. Tato serie je opět řešena jakou

sí zkratkou a najdeme na jednotlivých hodnotéch vyjádření těchto sportů:
60 h - hokejista, 1,-Kčs - biathlonista, 1,60 Kčs - skokan na lyžích a na
poslední hodnotě 2,-Kčs - lyžař-sjezdař.

.

K serii pravděpodobně vyjdou dvě obálky prvého dne a bude použito dvou
razítek na nich. Předpokládáme také, že v místech, kde budou probíhat jednotlivé soutěže, budou používána příležitostná razítka. Bude to tedy další

příležitost zaslat ném tato k reprodukci a připojit případné další podrobno8t1 kdy, kde a jak bylo které razítko používáno, jaké soutěže se zde konaly

a jaké byly výsledky - těříme se na Vaší spolupráci.

=X0X-

ved. zpravodaje

Ještě jednou k příležitostnému razítku I+dělnické olympiády PRAHA 1021
000000000000000000000900000000000000000000000000000000000000000000000000

S radostí Vám dnes mohu sdělit, že přecejen naše snaha a Rátrání, kte-

ré jsme v předchozích dvou číslech zpravodaje začalí, byla úspěšná a povedlo se ným objevit otisk tohoto razítka s rozlišovacím písmenem

Dné 18.1.77 jsme do redakce dostali dopis od našeho

člena

Stránského z Ústí nad Urlicí, kde nám v příloze zaslal oba své otísky razí-

tek s písmenem "a“ 4 "b“, Upravdu jsme mělí,ohromnou radost a tak Vám dnes

z jeho dopisu mohu citovat:
:
k
Podle mých záznamů bylo používáno k Dělnické olympiádě v r.1921 v době
od 25.-30.VI.192) razítko v barvě černé, písmena "a" a "b". Otisky obou razítek přikládám, jinak mám ještě ve sbírce výstřižek

strojovým razítkem

ním k názoru, že bylo vydáno, rgsp.dodáno k přepážce

stadion inhed

podle vyobrazení ve«zpravodají s datem 26.VI.1021. U

tka "a"

se

přiklé-

prvý

den Olympiády, ale velmi brzo se poškodilo a bylo vyřazeno /víz připojené
razítko z prvého dne 25.VI.1021 = 4/«

Tolik tedy z dopisu přeStránského. JÁ jen dodávám, že razítko najdete

zobrazeno v záhlaví dneřní hlídky. Hodinový údaj 4 svědčí o časném použití.

Příteli Stránskému děkuji za jeho informace, které konkretně

do existence tohoto razítka. Připomíním sí větu z článku J.Nej
to razftku, kde píše o obch.Fontánoví *"««« a vím,

přinesly

jasno

ila k tomu-

že to co bylo v ceníku,

také pro dsáv a l 1" Tentokrát se to tedy potvrdilo na 1006,

Fr.Stránský nám v dopíse přichystal ještě jedno překva-

pení, a sice: přiložil do něho také oba typy razítka z ÚSTÍ
nad Labem k II.slavnosti tělocvesvazů z r+l950, jak jsem 0

nich psal v posledním zpravodají. Razítko

ózáte obkresle-

no vlevo. Pokud vezmu za typ I. to z minulého čísla a budu

jakoLI., tedy se liší v několika detailech oproti typu Iz

1/ hvězdičky rozdělující česko-německý název města jsou

větší a umístněny proti dolnímu břevnu můstku
2/ písmena názvu něsta /u obou tvarů/ jsou vyšší a užší,
nejmarkantnějí u Ú a U, S

B

3/ písmo u německého názvu s. avností je vyšší
4/ břevna datového můstku jsou dvojnásobné sily
Tedy 1 tuto druhou záležitost jsme s pomocí Fr.Stránského vyřešílí a
objasnili si tak existencí a rozdíly typů u tohoto razítka. Je možné, že se

Vám naše reprodukce razítek, které jsou zmenšeny v

poměru 1:2 budou jevít

shodné, ale u originálů je to krásně zřejmé. Fr.Stránský předložil razítko

I.typu s datem 4.VII.30 - 10, Ve svém sh na závěr ještě píše: Jínak ještě uvádím ke článku JoNekvasila, že ke Sletu orelstva v Brně 1922 bylo pou-

ZET ea RSLEKÁ S písmenem "a", razítko s písmenem "b" neexistovalo = jak

správně píše.

Vříteli Fr.Stránskému děkuji za obě "překvapení" a věřím, že to nebylo

jeho poslední slovo v našem zpravodají. Vím o něm,

že vlastní velmí pěknou

sbírku sportovních příležitostných i strojových razítek nejen našich, ale i

zahraničních, Je škoda, že jsme jf na naších výstavách v poslední době neví-

dělí od výstavy OLYMPSPORT 1970 - jístě by přinesla majiteli nejeden úspěch.
——
brazenému razítku PRAHA
Dnes jen v krátkosti k vlevo
2.-9.VII.1934. Ceník
III.dělnická olympiáda českoslovens|
fialové, kdažJeFontany uvádí,še existují otísky jen v

to Novotný a Nobeský / dik dříve ožtované/ ještě uvádí 120

barvu fialovou 1 barvu černou Razítko

na: a, b, 0,

4 rozlišovací

d. Přes veškerou snahu se mě ještě nepo:

písne-

zí-

skat tyto otísky v barvě černé, pouze vlevo vyobrazené rasítko

8 pfemenem "d* mám v barvě černé. Vlastní někdo z Vás všechny

čtyří otisky v barvě černé a může je SAipk Eabutašakít

pán

Sezn

členů

námětové

sekce

OLYUPSPORT

I.ADOLF. Andělím, Na pláni 1285, 562 01 Ústí nad Oriicí — OH, specielně běh
2.ACADEMIA CLUB, MDr,V),VIklický,CSc, Na Kozlovce 1, 18000 Praha 8
3.ALEX Frant., námK) Gottanlda 40, 769 11. Holešov — 2DH + OH všeobecné
4. ANDĚL Frant.,Tř,Osvobozaní 304, 261 02 Příbram VII — DH + OH od r.1686 po současnost.
6.BARDOUN Jaroslav, Růžová 9, 405001 Děčín — H+ 04
B.BLAHA, Josef, 56161 Červená Voda č.3IT |- 04
9.BOČEK

Bohuslav, Hluboká 765 (SBČS), 760 01 Gottmaldov

10,8 RÓHA Oldřich, 2023 Křivoklát 191- SPOT

-OH a A4 PBY

MeCALTA, Jan, V ÚMu 8, 321000 Plaň = Litice — OH a Kopaná
I2.COUFAL Lulonír, KoKonráda 1168, 674 01 Třebíč — 2DH, OH, Kopaná, lední hokej
B. ČECH Bohuall, Lidická 108, 746.01 Opava — všnobecně Sport, OH, ZM, MS, ME
W. ČENGER Ladislav, Vít.fobruára D-5, 934 01 Levice - tenis
15. ČERBAČESKÝ adu, Šárecké údolí 16, 16000 Praha 6 — vodní sporty

VI. DVOŘÁK Ant, ing, Běloveská 1594, 547 01 Néchod < OH + DH
19.00 MLÁTIL Jaroslav, Lidická 824, 563 01 Lanškroun = OH a MS v kopané, TV z ČSVČSSR
20. FAJGŮ Jaromír, Sídlokpt,Jaroše 1357, 753 01 Hranice na Mor, — OH
21. FEINER Norbert, Gottmaldova 15, 934.01 Levice. — OH, OH přenos obně, Sport, SSSR
G. FRÁNĚ Franišek, 373 12 Hluboká u Borovan — OH od r.i86
25. FRÝNTA Alols, Lesní 511, 463 42 Hodkovice ned Mohelkou — ZW + OH všeobecně

26.GAŠPAROVIČ Ján, Gottmaldovo nás, 6, 8100 Bratislava — OH, Ča,sport na MS a ME, LA

2T.MÁLEK Karel ing, Dlouhá 26, 31207 Plzň = Letná -Horolezectví
28,MÁLÍŘ Bohuslav, KoHoMéchy 1279, 356 01 Sokolov
29. ME LŮ Bedřich Mr, třoMáromučedníků 195/1V, 339001 Klatovy - celistv,serofilatolle 0H a Sport
30. HMY K Václav, Dukelské nám, 5, 465 0) Jablonec nad isou — OH od 1856, Sport celý svět
3I.MOFRICHTER Vilém Převěllova 320, 32101 Plzeň = Litice = Kopaná, st.tenis, tenis
32.MONCB Jiří, Letná 46, 543001 Vrchlabí — Lyžováňí, OH pořadat.zemí a zičastněných
33.HORNÍČEK

Ivo, Ústav socepéče, 68 02 Habrovany — DM + 0H

KMF

35. JANDOVÁ Růžena, Kruslovská 270, 362 32 Velešín- OH
38. J (LEK Jiří, 37974 Olešnice č48 , okroBlansko —— 2M, OH, Sport všeobecně
39. JÚSTÝM Jaroslav, Sov.armédy 63, 399 01 Milevsko - OH, 2DH, Sport, če„sportovní hnutí
ALLKAMENICKÝ Jaroslav, Husova 341, 534 01 Holice I. v Čechách < ZD + 0H
43.K1NKOR Frant., Švermova 976, 366 01 Strakonice [„ —- lední sporty, boby a lyžování
4.KUTTLER Luděk, lolkerova 1107, 56501 Choceň —— OH jen Evropa, kopané, tenis
45. KOČ Í Ladislav , Svinčany 112, 53361 Choltice- 0M začínající sbírka

48 KOTLOVÝ jiří, Břemické 641, 760 01 G ottmaléov —- rugby, americký ffothall
R.KRAJMEŘ Ján, Partyzánská 2419/38, 91) 00 Trenčín- vše k námětu BĚH
SIM.KREJZEK

Petr Ing., Čs.arnády 6, 736 01 Havířov 1 - Nábřeží

= 0M všeobecně

55. KŘÍŽ Jan Ing.,Šindlový dvory 60, 370 01 Č.Budějovice: — ZDH a 04

ST7.KUĎELKA Otto, Kamenice 140, 547 01 Náchod —— vše z námětu LEHKÁ ATEETIKA
58 KUHN ivan MDr., Šafárikova 66/V, 04801 Rožňeva - DM = historie

M

59.KURIÁM Rulolf, 05912 Horka č.204, okruPoprad —— SPORT všsobecně

G2.MEKVÁSIL Jiří, V Holešovičkách 20, 18000 Prahe © — M PBA, Sokolstvo-historie

G5.MARTIN Josef, Žsteckých TT,140 00 Praha 4 — SPORT podle druhů

G6.MAŽÁR Pavol, ul-S.mja č.20, 91101 Trenčín — LOH, ZD, LA a afčové hry
68, MRÁČEK Věroslav, Čenkovská 51, 360 05 Karlovy Vary 5 - OH, DW, lyžování, gymastika
69.MEKOVÁŘ Frant., Žižkova 29, 370 00 Č.Budějovice — OU, SPORT všeobecně
TO.ME ZHYĎA Frant., Gří.Hovůrkových 966,750 02 Přerov — OH všeobecně, kopaná

DB. OMORÁŠKA Pavol, Žálarská 307/3, 94901 Nitra- 2M + OH všeobecně
78, PA ZOĚRA JIřÍ, Mokrého 27/1, 389001 Vodňeny — DH+ 0H, MS + ME

79. PETRÁSEK Jaroslav Ingo, Zborovská 1025, 202 23 Český Brod — Košíková, Vodní slalos
©. PĚNKÁVA Jaroslav, Mikulášské 2508/12, 35201 AŠ 1- OH soclalist.státy
E. PRAŽMA Vladinír, ČSA 1/15, 363 01 Ostrov naď Obří = OH 1952-64, DH 1932.64
©.RADOUŠ Rudolf, 58 13 Polné č.271 -H+ OH, Sport všeobecně
A.ROUBÍČEK JIří Inge, Gottenldova 2216, 39001 Tábor (©. ŘEHOŘ. Blahoslav, Se.Čecha 26, 66601 Tišnov — ZW +04
©6.SCHUMA

Jan, Dukelská 483/b, 549 01 Nové leto nad Metují — 204 + 0H celý svět

S.SLAVÍK Váslav, U bažantnice S76, 290 01 Poděbrady

8. SLONĚK Vlastimil), Šoškova 211, 592 31 Nové Město na Moravě — Lyžování-historii | sočastn,
90.SLOVÁČEK Zšeněk Inge, Dukla-iakonova 2257, 530 02 Pardubice — OH od 186
91. 50MR Jaroslav, 91101 Trenčín 111/19- Loatletiku
92.S0PKO Frant., Švermova 3/728, 083 01 Sabinov ©.S0UKUP

Jaroslav, Na dláždění 62/11l, 29001 Poděbrady

——

OH, MS a MÉ konané v ČSR/ČSSR

A. STARÝ Josef, Jugoslávská 14, 360 01. Karlovy Vary- H+ DH
S5.STELNER Ervín, Stelnerova 14, 8100. Bratislava
ST.STRÁNSKÝ František, Žižkov 675, 562 01

Ústí nad Orlicí - ZM + 0H, MS + ME, sport raze

99. STRÝCH Stanislav,Dělnická 7, 792 01 Bruntál- 04
WI. 5V080DA Jiří, námDružby 5, 360 21 Karlovy Vary - 2M, zimísporty, festivaly nládaže
M2, ŠAMÁNEK Jaroslav, BuMěacové 638, 373 41 Hluboká a/Vit, —— DH+ 04 všeobecně, ovropost.
M3. Š1GŮT Milan, Kašparova 14, 70500 Ostrava-irabůvka — čistý Sport celý svět
4. ŠILHAN JIřÍ, Barákova 1713, 504 01. Nový Bydžov — 2M + OM všeobecně

105. ŠKUTA Vilém, Rasé armády 163, T35 61 Bohumín 2- IH, OH, MS
M6. ŠLECHTA Vítězslav, třObránců níru 8, 602 00 BRNO — KOPANÁ
WA KROMER Milan, Kukučínova 111/8, 92701 Šala — OH, DH, MS, ME 2M PBU
M. URBAN. Josef, Kosaonautů 175, 3440) Domažlice —— SPORT socastétů
M2. VAĎURA Frant. Krameriova 440, 79001 Jeseník — TV, Sport, turistika
M3. VANČURA, Jan Pišir., Jungmannova 479, 284 01 Kutná Hora — OH, Univorslády, Balkánské hry
Ma. DOPPLER Frant., LoSvokodu 14, 921001 Plošlany -OH 1836-76 vše čisté
M9. PROCHÁZKA, Zdeněk, Lány 1369, 69801 Veselí mlor, — DH, 04, Kopaná, 14
120. CHARVÁT Pavel ingep Jurečkova 6, 70160 Ostrava |- kraso rychlobruslení
W210. ZACH. Zdeněk, Moravské 20, 12000 Praha ž — šach
122, VAVROUS Miroslav Ingo, Tišnovská 158, 614 60 Bene M — šach
123. S50 81 HARD Jozef JUDr., Kuklovská 7, 816.00 Bratislava

—

TENIS

KMF

124, DRAHOŠOVÁ Lenka, Konovova 2, 036 01 Martin — OH

W253. CAMA Edumrd, 592 41 Dalečín č38 -jen W a ZM 1972
126, KOVOTNÝ Jaroslav Inge, Ziná 11, 040 01 Košice — specielně ZW, SPORT všeobecně
IT. LUKOŠÍK Vojtech, Októbrová 75, 080) Prešov —— OH všeobecně
128, KOHLAŇD, Jozef, NábroAoKmela 25, S71 01 Prieviém -TV a Sport v soclalistČSSR
129, K0 BR Jindřich, ul.Českých bratří 1901, 547 01 Náchod -6 Sport všeobecně
30,8 ENDA Lubomír, přepodege, Přímetická 58, 66902 Žojm — OH
BI.PROTIVÁNEK Petr, Březecká 24, 763 13ŠLěpánov u Olomouce < OHM
kur
B2.AUBRECT Miroslav, Šumavská 20, 36001 Karlovy Vary — 0M motivově
B3,PROKEŠ Franta, Fráni Šráska 19, 190 00 Praha 5 — U a M PBU

14. ŠEBESTA Vladimír, Plčnlorska 100/111, 911.01 Trenčín — OH všeobecně = ovropostáty

135. ČERNÍ K Milan, Šafaříkova 609, 20 22 Lysá nad Labem — OH 1972-76
36. PAZDĚRA Vladlnír, Mokrého 27/1, 389001 Vodňany — OH+2, USHE

KuF

T.SMETANA Jaroslav, Faafulíkova 1142, 182 00 Praha 8 — OH od r.1960
BA KALOUSEK Jaroslav, 55164 Dolní Libchany 8.210 — +04
139. SVATOŇ

Karel, JoŠverny 442, 262 72 Břemice —

MI.LIČMAN.

Miroslav, Husova 809, 551 01

Kopaná

M0. ŠT0 S Záeňek, Na rybňíkách 270, 439 81 Kryry- OH, MS alÉ

U2.MHRÁBČÍK

Jaroměř III.

Karol, Oderská 494, 74901 VÍTKOV

—

DM a 04 jen Evropa

—— OK Sport všeobecně

M3.MAJER Josef, Havlíčkova 145, 563 01 Lanškrom -| SPORT všeobecně
W4.MESSNER René, Mánesova 10, 57101 Moravská Třebová — SVAZU
MS.BAXA Jiří, Olbrachtova 1056/42, 146 00 Praha 4 — DH, 0, MS v kopané
W6.REMTA Miroslav, Sluneční 5, STI ol, MorTřebová —— OH a Z pořádozemě a Erropa
M7.HO0LOUŠ Miloslav Inge, Havlíčkova 194, T807 Litovel —— OH, Zu PRK, SPORT všeob,, šach
Me.KoČÍ Jiří Inge, Kučerova 4, 796.01

Prostějov —— OH všeobecně

M9SÝKOROVSKÝ Jaro, Krčská 28, 4600 Praha 4 — Sport 1856-62 temticky a přílež.raz,
150. MA INX
Kde

Jindřich, Smetanovo nábř, 17, 690 02 Břecizy

označeno KMF,

Máa Jin šáno Stav Členské

jedná se o člena Klubu W:

základny Je ko dal 1.2

< Kopaná

Filatolistů, Kde

l zá,

a)

okruh člena,

je

Nakladatelství OLYM

Do skluzů z r+1976 se v naxladatelství OLY PIA
řeho spolupracovníka JekKOssla,(Scg DĚJINY ČS+O
které jsme Vám loni dovoručovalí, abyste si objednali.
nakladatelství knihu dodá a znovu neobjednávejtel Vám,

dostalu i práce naBUVTÍ,
Kdo jste tak učinili,
kteří ještě cekáte,

VZ FYJSKÉHO

jí vřele doporučujeme. +odle slov autora vyjde publikace do zasedání 10V v
řraze ve dnech 10=19.6.1977.

V edičním plánu

OLLÁTSKÉ

PALÍTI, k

x

řazona 4 puslixace Pede Coubertina :

sabuje historický uřehled dlympijscé cínností V.

de Cou:ortina a současně historie olyupijského hnutf od jeho založení v re
1804 a% do re1925, kúy Fede Ce odstoupil z funkce předsedy .0V /na konzrese
„KW v Praze/. Jde o jeho střřejní d/lo; svým
pojetím
olympionismu daleko
předstihl svou dobu a jeho význa:: m
a* nyní - po téměř padesáti leteche Cena brož. je stanovena na l4,=Kčs. Domníváme so, *e tato publikace
by nerřin chybět v žádné knihovně našeho člena«

8

'

Opravdu 22 závěr bych se Chtěl s Vámi podělít snad o Bojeření sportov=

ní zážitek z mé cesty :

to když jsem na obrazovce viděl záběry z Olympiády

pre tělesně p mladý jednonohý

Ce a po hlavě přeskočil výšku

neuvěřil.

1 8

chlapec doskákal po jediné noze k

cm. Kdybych to něviděl, snad bych

Ing-K-Hálek

To je tedy několík řádek z dojmů nařeho člena z olympijského Montrealu

My Vám k tomu můžeme ještě přidat jednu zajímavou inforvací, kterou máme již

potvrzenou z různých míst od několíka naších zahraničníci: spolupracovníků:
Kanadská pošta zklamala zjeohní ty, kteří
si u ní oviednalí otisky příležitostných rázítek k OH 1976. 4
ivodně objednaného počtu 43 kusů jícné,dodala pouze
serií po
kusech razftek /Berio A,B, C, D,B/, tedy jen 25 kusů

razítek a zbývajících 18 kusů nedodalá a nedodá - jsou to právě jen ta razítka, která bylo možno získat tak, jak nám IngeHálek popisuje, tedý příno
uasportovišť a jen v den konání těchto soutěžílil Jednotlivé serie, které
adská pošta dodávate obsahují tyto druhy sportů a tato čísla razítek dle
řařeho seznamu ze zpravodaje č.4/31/76 8tr.123-5 :
Serie A - kolektivní sporty

= razeče 4, 0,

B - tradice

1,17,S
33,043
5, 7
14, 15

C = soubojový sport a cyklist-

D - vodní sporty 2 Jezdootví - individuelní sporty

%6 18,18, 2

-

, 10, 11, 19, 20

Z tohoto
zeřehoču tedy vyplývá, že razítka zde neuvedená, kanadskou

poštou nedod

jsou vzácná a budou samostatně jem velmi těžko k sehnání «

lení dnes žádným tajenstvím, že jejích cena v celé serií 45 ks se pohybuje

mezi 40-60 dollary«

=aDxe

Na naší výzvu z še76 Str.125
abyste redakci nahlásílí event.jínou
variantu příchozích razítek k odletu
Óseolympíoniků do Hontrealu se nám 02val člen 3 = IngAoDvořák a sdělil, že se mu vrátil doklad s příchozín
razítkem č35, ale s datem 1.8+1976 - "tedy Pr enávd dne Her. Děkujene za
dnformací,

ž "to tedy již třetí varianta použitých příchozích razftek.
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SĚt wr obra ní A

osractýy7

dala švýcarská. pořta znánkuv
v
hodnotě 0,80 Fr.v modré barvě
s obrerychlobruslaře a v Da-

vosu používala 2 vyobrazená

razítka se stejným obrízkeme

Ve dnech 5«=8+8.1976 se konalo v Oslo dngorské

věno vlevo
plavání a skocích do aa, ke kterému bylo pouštvkno

razeně razítko.

|.Rolko+
©

mI

dobře si zde vedl 1 čs.reprezentant

Ve dnech 19.-28.5.1977 se bude v Belgii hrát epriné

rodní fotbalo:
SILiCká
pošta

$ Fr.

dne

vy
K této událostí
příplatkovou známku v hodnotě 10 +

Dne 12.9.1977 vydá belgická pošta serii 4 znánek s né-

měty z různých sportů a výročí - 50 let ryrmastického svazu, 4nvalídní s; očt
KE mužů v košíkové a 50 let 11giokého královského svazu kočíkové, rezim

pohér v hokeji = hodnoty 4,50; 6,50; 10 a 14 Fr.

9090000000000000000000000000000000000090000000000000000000090000000000000000
=

je neprodejný,

neperiodický zpravodaj náměto-

vé sekce OOM
ská a sportovní filatelie v ČSSR, pracující při KNF SČF v

Praze a je určen pro vnitřní potřebu členů této sekce. Vedoucí šekce a zpra=
vodaje je Jaroslav Just +n, Sovearmády 63, 399 01 MILEVSKO, který zodpovídá za jeho obsah. Za odbornou stránku a
vodnost článků zodpovídají jejích autoří. Toto číslo 1/31/77 má 44 stran a vyšlo v únoru 1977+
Na tomto čísle zpravodaje Oka O.Brůha, R.Feiner, BoHalíř,
JoJustýn, JeKóss1l,CSc, Ing.JeKříž,
OKudelka, Ing.JoPetrásek, Ing.Z.Slováček,

Fr.Stránský a V.Šlechta, IngsK+ Hálek a Ing+A+Dvořéko
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