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Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní fila-

telie při Komisi námětové filatelie

Ročník XIII

SČS F

3/43 / 1980

Vážení a milf čtenáři |

Naposledy v letošním roce dostáváte, po téměř půlroční přestávce,
do rukou náš zpravodaj. Je to zaviněno částečně tím, že naše aktivita

v letošním roce směřovala k největší akci sekce za posledních 10 let.

Tou byla bezesporu

Celostátní výstava poštovních známek

OLYMPSPORT 1980 v Českých Budějo-

0000000000000000000000000000000000000900000000900090090000000000000000
vicích ve dnech 25.května až l.června 1980
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Také veškeré nám uvolněné finanční jn na zpravodaje jsme
vyčerpali na vydání dvou čísel zpravodajů a dvou čísel knihovníčky,
které jste před výstavou včíchni obdrželi. Díky pochopení vedení KNF

SČSF,

které naší výstavu hodnotilo velice

příznivě

pro jejf pozitiv.

ní přínos pro celou námětovou filatelii v ČSsa, můžeme ještě v letoš.
ním roce vydat toto číslo zpravodaje,
Rozhodli jsme se proto, že toto číslo celé věnujeme právě výstavě
OLYMPSPORT 1980 tak, aby nám všem připomínalo natrvalo tuto událost.
Naleznete zde kompletní výsledky hodnocení všech vystavených exponátů,
včetně jmen vystavovatelů a názvů exponátů, Dále zhodnocení exporátů
z pera předsedy jury Ing.L.Brendla, postřehy člena vedení sekce Víti

Šlechty z výstavy, i některé poznatky Štěpána. Dozvíte se co o nás napsal náš tisk 1 filatelistické časopisy NDR a SSSR,
Filatelistické materiály, které jste zvyklí ve zpravodají vídat
nahražujeme fotografiemi ze zákulísí výstavy, ze slavnostního zaháje-

ní a palrare výstavy, ze setkání a besedy s jihočeskými clympioniky,

1 z významné návštěvy Fed,.minístra vnitra Dr.Obziny, Dále pak celou řaa. ej, ovostí a postřehů okolo výstavy, včetně materiélů k výstavě vy-

aných.

Věříme, že přivítáte všichni toto číslo, které Vám bude trvale
připomínat největší akci naší sekce, ale bude i trvalou upomínkou spolu s katalogem výstavy i překrásnou výstavní celinou a razítky,

(3)

Organizační
výbor
výstavy
000000000000000000000G0000G00000000000000000000000
Předseda:

Karel

Kutil

Místopředsedové:

Jan

Tajemník:

Ing. Václav

Zapisovatel:

Rudolf

Výstavní odbor:

Jan I r a l, František Fráně, Ing.Květoslav
Horák, Petr Zeidler

Technický odbor:

Bohumil

Hospodářský odbor:

Svatopluk

Společenský odbor:

Eduard

Propagační odbor:

Antonín S o l a ř, Ing.Jan Kříž, Ing.Vladimfr
Feldmann, František Nekovář, Petr Dědič

Kalina, Jaroslav

Justýn

Kříž

Toms

Š te f a n, Ladislav Turozyn, Václav

Bláha, Rudolf Kovář

Člen:
Revizní komise:
Gestor výstavy:

Pr 0 s tecký, Rudolf Jarath

Be r á nek, Antonín Zimandl, Oldřimh

Pecháček, Milan

Gottwald

Hubert P á t e k, předseda likvidační komise
Bohuslav Čtveráček, Milan Štech
Dr.František Švarc

Stojící zprava: R.Kovář, Zeidler, Jarath, zasl.umělec Otta Hradecky,

Štefan, Čtveráček, Toman, Jan Kříž, Prostecký, Kali.
na, Feldmann, Solař, Štech, Dědič, Bláha, Toms, Gott-

Sedicí

wald, Iral

zprava: Justýn, Pátek, přededa SČF Ludvík Brokl, Kutil, Neko-

vář a Turozyn
Chybí: jb Kříž, Fráně, Horák, Beránek, Zimandl, Pecháček,
varc

Jěn náš hospodář Svata Prostecký má stále starosti "jak vyjdem
e" a
předseda K.Kutil je nucen "zase podepsat" nějaký ten doklad. Zato
Honza Kalina si může v klidu "pokouřit"“
aby to žena neviděla!
"Honzo, co se rozčiluješ,

vždyť to jde jak na vojně!“

„ říká Karel

Kutil ustaranému ing.J.Křížovi, který si na poslední chvfli vzpoměl“
ještě na nějakou maličkost „ hospodář "Prosta" je klidný a jen si
spokojeně razftkuje. Vf, že jeho chvfle přijdou až mnohem později.
Po organizační stránce se zdá tedy vše být v pořádku. To;
jsme Ji připravili ukáže až zítřejší a další dny.

jak

Mezitfm už ve všf tichosti začala práce stejně

odpovědná jako ta před tím - práce na hodnocení
exponátů. Že to Jury neměla a nemá nikdy lehké,
je mezi zasvěcenými známo. Ani tentokrát tomu ne-

bylo jinak. Zleva: Jirka Šule,

ing.L

dl, Jar.
Hvižď, Jar.Sokolík a Zd.Hrněíř. Chybí.Bren
Dr.Vl
,vikli.
cký
a ing.J.Medvecký.

Zahájenf

výstavy.

0000000000000000000000000000000

/náš reporter byl pří tom/

1 - předseda org.výboru výstavy s.Karel Kutil zahajuje Celostátní
výstavu OLYMPSPORT 1980 - je právě 10,13 hod. sobota 24.5.1980
2 „- za krajské orgány pozdravila výstavu a zhodnotila jeji spole.
čensko-politický význam s.Alena Řihoutová, členka předsednic.

tva JčKV KSČ a místopředsedkyně Jč KNV

3 - za Svaz českých filatelistů pozdravil výstavu jeho předseda
s.budvík Brokl
4 - kulturní část vernisáže výstavy tradičně patřila zasloužílému
umělci Otto Hradeckému, členu činohry jihočeského divadla, ji-

nak dlouholetému členu KF 02-01 v Českých Budějoviofoh

5 „ delegaci SŮF vedl její předseda s,Ludvík Brokl a taj,SŮF s.dr.
+

delegací ZSF vedl předseda KV ZSF pro středoslovenský kraj s.
ing.Alexandr Szabo, spolu se s.ing.aroh.Jánem Medveckým

- 8.AŘíhoutová přestříhává pásku
+

o WA

a

František Švarc, gestor výstavy

již je přestřiženo ..., je 10,47 hod.sobota 24.5.1980

- vcházejí čestní hosté : ss,A,Řihoutové, L.Brokl a dr.Fr.Švaro

10 - ... a nynf nastává vlastní prohlfdka výstavy OLYMPSPORT 1980
11 - při vstupu bylo co prodávat - katalogy, suvenýry, i odbornou
literaturu
12 + neodolal ani nám.ředítele APN pro ČSSR s.Boris Vylivannyj
ný host výstavy a ved.delegace ZSF s ing.A,Szabo,

čest-
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24.května byla v Českých Budějovicích, které jsou hospodářským a

společenským střediskem jihočeského kraje, otevřena filatelistická
výstava "OLYMPSPORT 1980", Trvala do neděle, kdy proběhla okresní
spartakiáda a byla zaměřena ke třem významným událostem tohoto roku „

XXII.olympijským hrám v Moskvě, 35.výročí osvobození ČSSR Sovětskou

armádou a Spartakiádě ČSSR, Na výstavě byly vystaveny námětové sbírky,

V soutěžní třídě, vedle zkušených vystavovatelů, vystavovali 1 mladf

ohpohakoa MA 15 do 25 let/, jejichž exponáty hodnotila zvláštní jury.
V nesoutěžní třídě vystaven oficielní soubor ministerstva spojů ČSSR,
Na výstavě se zúčastnili i sběratelé z měst,majících družbu s Českými
Budějovicemi - Gomel /SSSR/, Magdeburg a Suhl /NDR/. V domě ROH, kde
byla výstavka uspořádána, byla razftkována korespondence speciálním
razítkem s emblemem "Olympsport 1980",

Výstava s olympijským námětem
"Olympsport 1980" pod tímto názvem se konala ad 24,5.-1.6.1980
v Českých Budějovicích celostátní výstava poštovních známek. Bylo vy-

staveno 113 exponátů ze šesti zemf - ČSSR, SSSR, PLR, MLR, NDR a N5R.

Exponáty filatelistickými rateriály dokumentovaly olympijské myšlenky,
Zvléšt početné vylo zastoupení mládeže, které vystavovala 34 skponéhů,

Nači reputlikxu zastupovaly okresy Suhl a Kagdeburg. Komenského škola v

Burgu sestavila pro tuto výstavu zvláštní exponát "Halo Míška“, který

obdržel stříbrrou medaili s čestnou cenou, Mimořádnou lahůdkou byl ex-

ponátsběratele V.R.Buška ze Strakonic "Antické olympijské hry", který
obsahuje mnoho vynikajících dokladů. Při přijetí v rámci slavnostního
zahájení výstavy bylo konstatováno KV SČSF jihočeského kraje, že vzáje.

mné styky

a spolupráce přináší úspěchy v činnosti obou Svazů. K další.

mu iperů ut spolupráce byl za účasti tajemníka SČP Dr.Fr.Švarce podep.

sán pracovní protokci,

10 Jahre
Freundschaftsvertrag
Seit úber zetm Jahren bestehen

zwischen der Magdeburger AG
Philatelie und dem Klub filatelistu

02-1 in Česke Budějovice part-

nerschafticho Beziehungen. Im

Fůnf Tage weilte síne Delegation
der AG Magdeburg-Stadtieid in

Česke Buobioviogtum.am 26. Mař
Ben Freundecháňsverrag bis
1985 zu verlángem. Neben gemeinsamen
Veranstaltungen,

wie elitě Bustahrt in.den Běhmar-

wald, in Tanzabend usw., wiř

auch čin Besuch der Erčff-

nung der Aussitilung Olymp-

Sport 1980" vorgesehen.
Und das haben sich dio Freunde

bas 1985 vorganommén:jáhriicho

sehen waren 113 Exponate aus

š

n

sechů Lándem: der ČSSR, dar
UdSSR, der VR Polen,
rischen VR.

:

M3

o

ný

SouvererkarieGer AG Přátatalko MogdeDury-und Oba Ka Matekutu
(m Česka Buddtovice srtáBich des rotvýžřrízen Deotohone doo Frourtechafo-

(wertrepeo

(SamenáerHaf! 16041BDO
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VÝSLEDKY

HODNOCENÍ

EXPONÁT /Palrare/
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Celostátní výstavy poštovních známek OLYMPSPORT 1980 Č.Budějovice
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Jury, schválená PŮV SŮSF v Praze ve složení :
Brendl

předseda:

Ing.Lumír

a tajemník:

MUDr.Vladimír

místopředseda

Viklický, CSo

Ing.arch Ján Medvecký
Zdeněk Hrněíř

členové :

Jiří

Šulc

Jaromír

pozorovatelé:

Jaromír

Sokolífk
Hvíižď

/zleva: ss.Šule, Brendl, Hvižď, Sokolfk a Hrnčíř /
zahájila práci na zhodnocení všech exponátů dospělých, mládeže a li-

teratury v 19,00 hod, dne 23.5.1980 aukončila ji předáním protokolu

dne 25.5.1980 dopoledne,
Vystavené exponáty hodnotila jury objektivně podle výstavního

řádu a směrnic pro posuzování exponátů a konstatovala,

že velkým kla-

dem výstavy bylo, A se na ní objevila řada velmí dobře tematicky

zpracovaných exponátů ve třídě dospělých.
Na základě ustanovení $áitavního řádu převedla jury do mímosou.
těžní třídy tyto exponáty ze třídy soutěžní:
44 a 97

-

pro nedostatek kvalifikace

ll4

-

starší více"božlí 5 let /literatura/

86

Velká

-

není námětový exponát
cena

výstavy.

byla udělena exponátu

6 - Jaroslava J u s t ýn a "ČESKOSLOVENSKO A OLYMPIJSKÉ HNUTÍ"
křičtálový pohár věnovaný redakcí denníku Československý sport

/ Jaroslav Justýn před svým vítězným exponátem/
Vystaveným exponátům udělila jury tyto medaile a ceny:

Malá

6 „ JUSTÝN
82 -

ilevsko

„pozlacená

Jaroslav

ČERNÝ
Adolf
Tanvald

85 - ŠPERER Josef

medaile

Československo a

cena

Československý
protifašistický boj

cena

olympijské bnutf

Se zbraní v ruce

Březnice

Stříbrná medaile
12 - SZEKERES
MLR

28 - LEVIN
SSSR

Sándor

Moisej

32 - SVOBODA

Jiří

Karlovy Vary
35 „- NAWROD Alfred
PLR

43 -

Ing.PETRÁSEK

eský Brod

50 „ FURMAN
SSSR

cena

Olympijské filatelistické
zvláštnosti

cena

hry

Od prvopočátku lyžování

Jar.

Vsevolod

84 - TŘEBENSKÝ Antonfn
tec

Novodobé olympijské

cena

Košíková

blahopř. jury

Sport v uměnf

Národy v boji proti
fašismu

102 - WINTERNHEÍMER Manfr. Speciální katalog
NSR

Malá

cena

-po současnost
Sport

olympijských her

stříbrn

ANDĚL

13

24
al
42
47

František

Příbram

Ing. DVOŘÁK Antonín

Olympijské hry 1896.1952

ANDĚL

Zimní olympijské hry

Náchod

Příbram

František

htm
M LR

László

ČECH Bohumil

Opava

Dr.SOBIHARD

Bratislava

Jozef

SLÁMA Stanislav

62

TOMAŇA Miroslav

74

JANKOVIČ

100
101
105
1317

10

Tišnov
Tišnov

Místrovství světa a Evropy
Mistrovství světa a Evropy

51

7

V záři olympijského ohně

Vojtech

Bratislava

Tenis
Tatry a sport

blahopřání jury za
tematické zpracování

Úspěchy našich sportovců

na letních OH
Cyklistika

STARÝ Josef

Zimní olympíjské hry

FURMAN
SSSR

Vsevolod

Olympijská filatelie

Jaroslav

Zpravodaj OLYMPSPORT č.31.40

Karlovy Vary

JUSTÝN

Milevsko

WINTERNHEIMER

NSR

Manír. Katalog sportovních celin

Kolektiv der COME..
NIUM Oberschule, NDR

Svobodná německá mládež

PRITULA

Olympijský stadion

SSSR

Vsevolod

Ing.SLOVÁČEK

Pardubice

cena

Zdeněk

Pod olympijskou vlajkou

/%d.Slováček přebírá z rukou předs.org.výboru
315" a medaili za svůj výborný exporát
/

6)

cena

14
21
23

HNYK Václav
Jablonec nad Nisou

ANDĚL

Příbram

František

24

LORKE Peter
R
ECH Bohumil
ba
POTZSCHIG Siegfried
NDR
SADOVNIKOV Vladimir

39

KRAJMER

25
30

45
46

48

SSSR

Ján

Trenčín

NEKVASIL

Jiří

Praha

OH nového věku
Hry XX.olympiády MNICHOV 1972

Olympijské zimní discipliny
Zimní olympijské hry
Světové hry mládeže a studentů
Sportovní motivy

Beh - Král atletických disciplín
Mezinárodní Závod míru 1948-1973

Ing.HABROVSKÝ Ján

Stolný tenis vo filatelii

KOLICH Vladimír
Ostrava

Tenis ve filatelii

Bratislava

NOVOTNÝ Pavel

Rychlá kola

ŠLECHTA Vftězslav

Sportovní sázení

53

ŠLECHTA

Čestami k letošní spartakiádě

57

SKUHROVÁ

60

ZELENKO

S,

Lyžařský sport

ŠEBESTA

Igor

Novoveké OH

JANEČKA

Zdeněk

Olympijské hry

49

52

69
70

Praha
Brno

Vftězslav

Brno

Lenka

Chomutov

SSSR

Trenčín

Montreal předává štafetu Moskvě

71

Otrokovice
CHLUP Jiří

Sport - záliba milionů

72

Maniaček Ján

Ladový hokej

75

MALOVCOVÁ

Športy športky

78
79
80
81

Tišnov
Košice

Monika

Bratislava

ČERNOV

W

S55R

BENEŠOVÁ
Karviná

Olympijské hry

Dana

Thomas

GRAMBS

NDR ,

Československý sport
Dějiny MS v kopané
Olympijské úspěchy sjednocené
tělovýchovy

83

JUSTÍN
Jaroslav
úilevsko
CHYTKA
Ivo

87

BATURIN

1.F.

Lidé nesmrtelných bojových činů

EPSTEJN
SSSR

V.

Počátek boje

90

91

Litvínov
SSSR

LONDÁK

Milan

BSNEŠ

Miloslav

Valašské úeziříčí
Karviné

1418 dní a nocí

Nezapomfnejme !

Historie KSČ

107 - LACKO

Joseph M.

U.S A.

108 - KUDELKA
Náchod

109 -

110 111 -

Oto

Eon: Jiří
Karlovy Vary

MRAČEK Věroslav
Karlovy

Vary

ng.PETRÁSEK Jar.

es

Brod
112 - JUST
Jaroslav
Milevsko

Ing. ZdSLOVÁČEK

Pardubice
LAHA Josef

ervená Voda

Čestmír

eský Brod

MEHL
ND;

Jůrgen

VAĎURA

Jeseník

Mistrovství Evropy v atletice
Klasické lyžování - I.část
Mistrovství světa v lyžování
očima filatelie
Košíková ve filatelií

O hokejový primát

postříběř em á

Mal á

vRÁZEK

SPI Journal sportovní filatelie

František

medaile

Olympijské hnutí
Olympijské hry

Lehká atletika na OH
Olympijské zimní discipliny

Aš k ofli

Pál

Mistrovství světa v kopané

Jan

Mistrovství světa v kopané

PAZDERA Vladimír

Mistrovství světa a Evropy

DŽAČAR Peter

Novodobé olympijské hry

BACSA
MLR

CALTA

Plzen

Vodnany

Rožnava
ABRT Ivan

Olympijské hry novověku

ADAMOVIČ Peter

Letné olympijské hry

ČAKRT Róbert

Futbal

KSEŇÁK

Šport . telovýchova, zdroj

Roudnice nad Labem
Bratislava

Bratislava
Rožňava

Róbert

HARVIŠČÁKOVÁ Edit
Rožňava

ETRÁSEK Jar.ml,
eský Brod

sty - zdravia

34 ena šaénh rokov československého
športu

OH Innsbruck 1964-1976

ŽIAK Miroslav

Šport za drušbu národov

KUBÍČEK Roman

Kopaná na známkách

Rožnava

Otrokovice
ETRÁSEK

eský

Brod

Jar.ml,

Mistrovství světa v kopané

KOVALČÍK Vladimír Mistrovství světa v kopané
Hluboš

PETRÁS

Jan

Bystré u Poličky

KAUFFMANN H.D.
NDR
GERLACH Lothar
NDR

XX.0H 1972 Mnichov
Nikdy nezapomeneme |

Bratrská spolupráce se SSSR a se

socialistickými zeměmi

(69)

DRAPÁČ

Karviná

Dalibor

98
103

HoRNÍČEK

104

LEVIN

Vsnik a rozvoj dělnického
hnutí

Úspěchy československých

Ivo

Habrovany

sportovců na 0H

BURA Fabián
PER

Polská olympijská kronika

116

SSSR
NIKOLAIZIG

sovětského sportu
Pod vedením strany

118

zŘezskí Antonín

ve filatelii

Filatelistické letopisy

Moisej

Ilse

atec

Bronzová

DOPPLER

Piešťany
RYSZAWY Wieslaw

Novodobé olympijské hry
Olympijské hry

PAZDERA

Jiří

Sportem za mír a přátelství

WOHLAND

Jozef

Telovýchova a šport v socialistickom Československu

Vodnany

mezi národy

rievidza

Sportovní gymnasťíga

IRINKIN B.G.

SSSR

Kolektiv der COMENIUM
Oberschule Burg - NDR

MUS ILOVÁ
Kravaře

LONDÁK

Bohunka

Milan

Valašské Meziříčí
KRŮGER Peter

106
115

Novodobé politické dějiny

med aile

František

PLR

Zpravodaj

NDR

WINTERNHEIMER

NSR

ng.FELDMANN

Manfred
Vladimír

eské Budějovice

"Hallo

Míschka“

Sport

Hrdina ČSSR kpt.Rudolf Jasiok
NDR bude a poroste
Zpravodaj
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Upozornění majitelůmvýstavního katalogu:

Oproti katalogovému seznamu vystavovatelů nedošly exponáty č.8, 27,
94 a 96.
Navíc došly a byn hodnoceny exponáty č. 97, 98 99, 114, 115, 116,
117 a 118, jejíchž

plné označení je uvedeno v předchozím palmare.

Opravte a doplňte si laskavě v tomto smyslu své katalogy!
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Uprostřed týdne zavítal při své pracovní cestě v krajském městě
na návštěvu výstavy OLYMPSPORT 1980 se svým doprovodem
federální ministr vnitra Dr. Jaromír O b z i n a,CSo.
Bylo to pro pořadatele výstavy velice milé a příjemné překvape-

ní,zvláště když se s.ministr vyznal z toho, že má k poštovním znám.
kám velice blízký vztah a že jen značné služební zaneprázdnění mu nedovoluje se jim věnovat tak, jak by sám chtěl,

Výstavu si velice pečlivě prohlédl, zajímal se o všechny podrob.
nosti i taje olympijsko.sportovní filatelie a jak předseda org.výboru

s.K.Kutil, člen org.výboru mjr.A,Solař, tak 1 člen vedení naší

pplk.íng.J.Kříž měli stále co vysvětlovat a ukazovat,

sekce

Po krátké, zasvěcené besedě se
členy org.výboru výstavy 86 8.

fed.ministr podepsal do pamětní

knihy výstavy.

S milým hostem jsme se rozloučili 8 ujištěním, že se mu naše,
výstava velice líbila.

OHLÉDNUTÍ

ZA

VÝSTAVOU "OLYMPSPORT 1980"

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Českobudějovický OLYMPSPORT 1980 je dnes již historif, Zapsal
se však do ní velkými písmeny, Nejen počtem soutěžních exponátů: 35

exponátů patřilo Obepšlým a 23

mladým československým vystavovate-

lům, tj.celkem 58 exponáty z ČSSR, zpracovávajícími výlučně sportovní tématiku. Bylo tam navíc 1 17 exponátů z SSSR, MLR, PLR a NDR.
Především však překvapil vysokou průměrnou úrovní velkého počtu exponátů jednoho jediného oboru, A také málo vídaným stylem a

originalitou tématického
zpracování mohavystavených exponátů. To je fakt a výrazný pokrok u exponátů se sportovní a olympijskou tématikou,

Zřejmě to však není náhodný jev. Je to výsledek mnohaleté systematické práce v námětové skupině, vysoké obsahové úrovně Zpravoda.
je OLYMPSPORT, 1 odhodlání autorů námětových exponátů. Názorně to

doloží pohled do minulosti. Na celostátní výstavě BRNO 1966 bylo vy-

staveno se exponátů se sportovní tematikou,

na celostátní námětové

OSTRAVA 1967 to bylo 16 exponátů, z nichž 9 dostalo bronzovou, 1 postříbřenou, 1 stříbrnou a 5 dokonce jen diplom. Pak přišel OLYMPSPORT

1970, první oborová výstava : 21 exponátů - 1 velká pozlacená, 1 velká stříbrná, 1 malá stříbrná, 5 velkých postříbřených, 5 malých postříbřených, 1 bronzová, 1 malá bronzová a 1 pozvaní o účasti, TEMA-

FILA 1977: pouze 8 vystavených exponátů dospělých a mládeže a bilan-

ce: 4 malé postříbřené, 2 bronzové a 2 malé bronzové, A za necelé 3

roky OLYMPSPORT 1980 : 1 malá pozlacená, 2 stříbrné, 6 malých stří“
brných, 12 postříbřených, 6 malých post řfbřen ch,
bronzové a 4 ma-

lé bronzové v kategorii dospělých a 3 malé stříbrné, 7 postříbřených,

12 malých postříbřených a 1 bronzová medaile v oddělení mládeže, Stručně řečeno - 21 exponátů dospělých vystavovatelů a 10 mládežnických s
kvalifikací od postříbřené medaile pro výstavy vyššího typu - to jsou

53%

z 58 vystavených čs,exponátů !

Tolik letmý statistický pohled na

ojovou cestu exponátů se sportovními náměty k OLYMPSPORTu 1980.
Vzor si exponáty tohoto oboru mohou, a možná že ještě dlouho bu-

dou mocí brát z jednoho jediného čs,exponátu, vystaveného "In memoriam“ v mimosoutěžní třídě, Z “Antických olympijských her“ zakladate.
le sekce V,R.Buška, Tento exponát získal pozlacenou medaili na VERSO

TOKIO 1964, BRNO 1966, OLYMPSPORT 1970 a stříbrnou medaili na PRAGA

1968. Dodnes, navzdory uplynulému desetiletf dynamického rozvoje ná-

mětové filatelie, však čněl vysoko jako výmluvný příklad nade všemi

soutěžně vystavenými exponáty, i zahraničními, které se na OLYMPSPORTu 1980 sešly. Jako příklad vzorného tematického zpracování dobře zvoleného
a
vymezeného "olympijské

ho tématu: "promlouvá“ filatelistický materiál, texty jsou výstižné,

hutné, přesné a úsporné,

Cena výstavy - křišťálová váza Československého sportu - i malá

pozlacená medaile za "Československo a olympijské hnutí" J Justýna
jsou v dobrých rukou, i když i tento exponát lze ještě výrazně zdokonalit.

Všechny ostatní soutěžní československé exponáty můžeme v podsta-

tě rozdělit do 3 skupin:
kupiny musíme zařadit exponáty s nevýstižným /obecným/ názvem,
v důsledku toho i nedobře formulovaným záměrem /plánem exponátu/ a s

většinou stagnujícím obsahovým pojetím, Je to většina exponátů s nic
neříkajícím názvem typu "Olympijské hry", "Mistrovství světa a Evro-

py", a pod. Proto také hodnocení těchto exponátů, bohužel, stále ješ.
tě početných, při pohledu nazpět bylo a je kolísající a spfše nižší,

DO2,skupiny

—- a to bylo to překvapení - můžeme zařadit exponáty |s

dynamickým

pekna k tematiokému zpracování klasiokýc

nebo nových námětů, Z poprve vystavených 8 exponátů dva dostaly malou

stříbrnou, 2

postříbřenou a 3 malou r - tedy polovina se

napoprve kvalifikovala pro celostátní výstavy
11 Dr,Sobihard z Bratislaví, "Tenis" Ž dostal

|

Nové náměty předved.

malou stříbrnou a bla.

hopřání jury - a ing.Habrovský, "Stolní tenis ve filatelii" „ velká

postříbřená, Oba velmi dobře tematicky "rozfázovali" hru od historic.
kého pojetí přes druhy míčů, raket a pálek až po mezinárodní turnaje.
Podobně zpracoval Pavel Novotný z Prahy svá "Rychlá kola“ /postříbřená/, zatímoo ing.Dvořák z Náchoda nově zpracoval tradiční námět vyme.
zený názvem "Olympijské hry 1896-1952" /malá stříbrná/. Z ostatnfoh,

dříve Již vystavených a zřejmě značně přepracovaných a zdokonalených

exponátů, vzbudili značnou pozornost:"Košfková"ing,Petráska z Č,Brodu,

oceněná stříbrnou a blahopřáním jury, a "Od prvopočátků lyžování po

současnost“ Jirky Svobody z K.Varů, odměněná stříbrnou a cenou, Oba
autoři zasadili“děj" svého tématu rovněž do historických souvislostí
a tak ukázali, že nic "nespadlo zčistajasna z nebe" ; proto ing.Petrá.

sek nezačal tvůrcem moderní košíkové Naismithem, ale ukázal podobné

míčové hry amerických Indiánů, apod, J Svoboda zase ilustruje vývoj
a druhy lyží, druhy lyžařských sportů, různé soutěže,

Jirka Svoboda s cenou, medailf a

diplomem za svůj úspěšný exponát.
Vpravo ing.Jarda Petrásek přebfrá
diplom a medaili od předsedy org.

n KoKutila.
Oběma upřirně blahopřejeme za
vzornou reprezentaci naší sekce,

Stejně solidně jsou tematicky zpracovány /1 když s některými rezervami v rozvinutí tématu a hlavně v použitém filatelistickém materiálu/
další exponáty: "Beh - král atletických disoiplfn" J,Krajmera z Tren.
čína /postříbřená/, "Tenis ve filatelii" Vl.Kolicha z Ostravy /postříbřená/, "Tatry a sport" St,Slámy z Tišnova /malá stříbrná/, "Meziná.

rodní závod míru 1948-1973" J.Nekvasila z Prahy /postříbřená/ se zřetelnou snahou po motivové úplnosti, "Sportovní sázení" svou origina-

litou a "Cestami k letošní Spartakiádě" zase svou hloubkou záběru oba exponáty V.Šlechty z Brna, oba oceněné postříbřenou medailí.

Samozřejmě, 1 tyto exponáty lze zdokonalovat, i v nich je nutno ješ-

tě mnohé doplnit. Třeba v posledně jmenovaném exp.V.Šlechty nepone.
chávat návštěvníkům 1 jurymanům k dohadům, proč je použito známky

NSR Albertus Magnus - a ve stručném textu ihned jasně řící, že jiš
před mnoha staletími pojednal ve svém spise o tělesných ovíčenfoh a

tělesné kultuře vůbec.

Do3,skupiny pak patří oddělení exponátů mladých filatelistů s velmi

dobrou úrovní tematického zpracování 1 prokázaných filatelistic-

kých znalostí, z nichž přinejmenším čtyři níže uvedené mohou být vzorem 1 pro dospělé: v kategorii do 15 let "Úspěchy naších sportovců na
letních olympijských hrách" M,Tomaní z Tišnova /malá stříbrná/, ve
věkové skupině do 18 let "Cyklistika" V,Jankoviče z Bratislaví /malá

stříbrná/

a "Ladový hokej" J.Maniačka z Košfc /postříbřená/ - exponát

je rovněž vývojově pojat s ukázkami bruslf od 17.st. v Holandsku přes
hry na ledě s míčkem, a pod. "Zimní olympijské hrv" J.Starého z K-Varů ve věkové KR do 21 let jsou ukázkou vyspělého tematického
zpracování a rozvíjení tématu,
Pokud jde o exponáty, věnované letním olympiádám moderní doby,
je škoda, a možná i trochu na závadu, že v mnoha případech jejich autoři nevyužili možnosti angažovaného pohledu na tu kapitolu a použitý
filatelistický materiál, věnovaný OH Berlfn 1916, I když se třeba kon.
statuje, že se OH konaly v hitlerovském Německu, nejsou zasazeny do

širších dramatických a tragických souvislostí, jak to právě tematícká

filatelie umožňuje. Nenf Bopč> uvedeno,
Hitler v koncentračním táboře

že v době konání Her věznil

Dachau přes 10 tis.antifažistů a mezi

nimi 1 pokrokové sportovce, Že i dopisnice, odesflané z Her a z Němec.
ka vůbec, byly cenzurovány a na textové části opatřeny kulatým
cenzurním razítkem 8 hakenkrajcem /Geprůft/ v modrofialové barvě,
v tom

roce se již Německo podílelo na bojích protí Španělské republice, apod.
Autoři se tak ochuzují o možnost ph hodnotného filatelistického
materiálu, A jestliže by se jednalo o dokument s adresou sportovce čí

sport,činovníka nebo novináře, pak možná 1 o tematicky vzácný filatel.

materiál a tím 1 vyšší bodové hodnocení kriterif "rozvinutí tematu",

"filatelístické znalosti“", "kvalita a vzácnost filat.materiálu“. Bylo
by určitě vhodnější toto používat na albových listech, nežli různé su-

venýry typu pamětních listů s přílež.razítky apod., někdy dokence 1
nefilatelistický materiál, Bez komentáře byly OH Berlfn 1916 bohužel

prezentovány 1 v jednom či dvou mládežníckých exponátech. Zejména vedoucí KMF by na to mělí své svěřence upozornit. Pokud pouzfvají filat.
materiálu /*lo především o nak na s hakenkrajcem/ s nacistický.
mí symboly, měli by je náležitě a angažovaně komentovat, Vždyť přece
to byly právě olympijské hry Berlín 1916, které jsou dodnes diskutová.
ny pro jejich zneužitf k propagaci nacistického státu a jeho politiky,
k propagaci nadřazenosti bílé rasy,

Na závěr zbývá jen řící, že výstava se povedla, že objevíla nové,

kvalitně zpracované exponáty z ČSSR 1 ze socialistických států, že

znamenala přínos pro rozvoj námětové a zejména tematické filatelie, a
že by bylo žádoucí, aby se kvalitní exponáty se sportovní a olympíjs-

kou tématikou prezentovaly veřejnosti častěji než za 10 let. To např.
znamená, že by bylo vhodné po vzoru Juniorsocfilexu a Aerosocfilexu,

uspořádat vždy v roce konání olympijských her mezinárodní výstavy

O LY MPS PORTS OCF I LE X. Bylo by to ke prospěchu nejen ná.

mětářům z ČSSR, ale 1 dalších zemí socialistického společenství, pro-

tože sportovní a olympijské náměty patří všude k těm nejvyhledávaněj.

ším.

Ing.Lumfr Urendil

předseda jury Olympsport 1980

Z poznámkového
bloku
výstavy
000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Co se mí líbílo v Českých Budějovicích «..

Především se mi líbila ohromná myšlenka

pořádat celostátní ná.

mětovou výstavu jednoho jediného úseku a v této souvislosti pak to,

že tato myšlenka vzešla na půdě sekce Olympsport a še byla uskuteč-

něna. Tak se stala vzorem a

průkopníkem 1 dalších obdobných výstav

budoucích. Že všichni účastníci setkání Olympsportu se shodli na tom,
že takové úsekové výstavy olympijské a sportovní filatelie by se měly
pen ppyršeíně a znovw Nejméně ve čtyřletém olympijském období, ne11

častějii

Chválil

jsem pořadatele za jejich snahu o přizvání tolika zahra-

níčních exponátů se sportovní tematikou, 1 za umožnění některým donácím vystavovatelům vystavit i dva exponáty, Dále za možnost shlédnout
filatelístíckou prácí zakladatele a prvního vedoucího sekce OS 8.V,R.

Buška vystavením

jeho slavného exponátu "In memoriam“, S velkou rado-

stíjsem uvítal možnost seznámení se s řilatelistíckou sbírkou prosla-

veného sovětského filatelistického autora a sběratele M.E,Levína, od

kterého jsem už tolik četl. Nyní jsem viděl na vlastní oči jeho sběratelskou činnost a její zaměření, Potěšila mne možnost ysenab na exponátu Jiřího Svobody jak i u sportovního námětu lze pečlivou prací sískat velkou stříbrnou medaili,
Mnohé věcí z různých exponátů jsem sám obdivoval, někdy 1 celé

exponáty, U ing.J.Petráska v exponátu "Košíková“ to byl třeba dopis s

denním razítkem Vysoké Mýto 1897, kdy vlastně v tomto městě zásluhou

učitele těloocvíku Jaroslava Karáska se hrála první košíková ve střed.
ní Evropě. Zajímalo mě to už proto, že prof.Karásek o rok pozdějí pře-

šel služebně do Brna, kde se svými studenty sehrál na začátku století
1 první skutečně fotbalové utkání na Morav, 1 Obdivoval jsem tu 1 sbírku malíčkého a tolik houževnatého a přičínlivého filatelisty Vsevoloda

Furmana z Oděsy, který olympiády zpracoval pod novým úhlem a trochu jinak, nežli u nás zatím vidíme, Obdivoval jsem tu dva exponáty o lamn
tenisu - důkladněji propracovaný exponát dr.Sobiharda a s jedinečnými
starými dopisy a lístky /Koželuh/ zase exponát ostravského Vl.Kolicha.
V Č,Budějovicích jsem se mohl osobně seznámit s mnohými exponát,
známých vystavovatelů, ba i s těmi, se kterými si třeba píši, S unokými jsem se tu setkal také mezi čty
očima. Rád jsem se blíže sezná.

mil s redaktorem Če,sportu a váženým nejen autorem mnoha motoristiokých

článků a knížek, ale
motoristickým filatelistou - s.Pavlem Novotným
a s jeho váženým, ale kamarádským postojem k nám - kolegům sportovním
filatelistům /víz foto na další straně/,
Na výstavě jsem ohválil
náročnou, zodpovědnou a
pečlivou prácí jury,svlá.
ště s.Ing.Brendla a MUDr.
Viklického. Jejich neo-

byčejný zájem a ochotu i

ve svém volném čase chodit a radit vystavovate-

lům přímo u jejich expo-

nátů. Stejně tak 1 ostatní členové
jury jsem víděl u exponátů v roshovorech s vystavovateli,
Jak jim nesištně a odbor-

ně radí "jak na tož,

/Vedoucí sekce s8.J, Justýn v rozhovoru s redaktorem Čs,sportu s.Pavlem/
Novotným před panelem sekce Olympsport

Obdivoval jsem i členy technického odboru výstavy s jakou ochotou,

pílí a elánem na výstavě pracovali, Dík za jejich práci a hlavně za ry-

chlé vrácení exponátů ihned po skončení výstavy. Líbila se mi také poc.
tivá a nadšená práce celého organizačního výboru a především jeho ya
přátelský vztah jak k celé naší sekcí, tak i ke všem vystavovatelům, Tě.
šil mne velký zájem našich členů o výstavu i akce na ní pořádané, Jistě
byli všichní mile překvapení a potěšení při přátelském posezení a bese.

čě s jihočeskými olympioniky,

Na výstavě mi snad chybělo /pouze navenek/, ještě větší vztah a
praktické sepětí s hlavními akcemi roku, t.j. především s Če,spartakiá.
dou a také samotný /alespoň vedlejší/ pohled na vystavené exponáty i z
tohoto záměru, Zdálo by se mi, že v tomto směru mnohé z proklamovaných
vět ideového prohlášení a ideového významu výstavy zůstalo, až na malé
vyjímky, spíše jen na uvedeném papíře. Zde, myslím si, zůstala trochu
dlužna 1 samotná jury. Pro příště bych také doporučoval lepší rozdělení
věcných cen, na př.odměňovat 1 nejlepší exponát prvovystavovatele, mlá.
dežníka, domácí a zahraniční exponát s tou a tou tématikou, atd, Že se
to nikde nedělá? Nevadí, co to tak skusit právě na takové úsekové výs.tavě! Snad toho byla příčinou nová vyhláška o propagaci, že různé orgány a organizace nemohly přispět věcnými dary. Myslím si, že 1 zde by se
pro příště mohlo udělat více, Jistě by to bylo pěkným povzbuzením mnoha
sběratelů. Mohlo by se pak více ocenit vždy 1 to něco, 0o je ideově positivní v některých exponátech, a ne pouze jejích ocenování dle filate.

listických kriterií,

lišky

Nedobře také na výstavě působila stísněnost prostorová, malé umezi jednotlivými rámy a stěnami sálů. Chápu, že pořadatelé mě-

li těžkosti s prostory vzhledem k opravě budovy, že především chtělí

umístit co největší počet přihlášených exponátů/což je velmí chválihodné/, ale v polřeính letech by se měla v tomto směru výstava zlepšit a získat více sálů. Také proto, že jsme největší sekce, a že by
na výstavě vlastně měl vystavovat každý člen, který by se na výstavu
tohoto druhu někde jinde už kvalifikoval, A to se do příští výstavy

může klidně stát, že všichni již budou mít nové a kvalitní exponáty.

Ostatně k tomu směřuje přece úsilf celé sekce a komise námětové fila-

telie SŮSF. Také umístění poštovní přepážky bych dal do samostatné

místností, ale někam dopředu s přímým vchodem. Dovnitř bych dal něko-

lik stolků a židif k napsání adres a přímých pozdravů z výstavy.
A na závěr ještě chválím

Federální ministerstvo spojů za
nádhernou výstavní leteckou celi-

novou obálku. Touto cestou bych

za ní chtěl poděkovat i všem těm,
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kteří s e kolem vydání této přičinili,“šlapali“ a ji uháněli,

ý

Pro budoucnost je to totiž vedla

pěkného a vkusného katalcgu s
mnoha vyobrazenfmi, ta nejlepší

výstavní

Byl

památka,

bych osobně moc réd,kdy-
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;
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by se budoucnost nové a další vý-

stavy OLYMPSPORT stala co nejdří-

ve skutečnou přítomnostf a my se na ní připravovali nejen svými exponáty, ale i ppoteajní akcemia organizací, Myslím si, že už dnes by
naše sekce pro ni měla alespoň třicet nových exponátů - jak zralých,
tak 1 nově začínajících vystavovatelů - nás všech.

Jednotlivé filatelistické materiály, které mě nejvíce zaujaly

+

Na každé filatelistické výstuvě se zvfdavý námětový filatelista
vždy setká s něčím novým pro svůj obor, co dříve neviděl, neznal, či
co jej alespoň s velkým zájmem upoutá, Nejinak tomu hylo i na naší Celostátní výstavě OLYMPSPORT 1980. I když zde, pro gigantické a bohaté
množství exponátů jednoho oboru, bylo někdy až nemožné si tyto exponáty, všech vystavovatelů, důkladně prohlédnout,
V Č. Budějovicích si mohl každý znovu prohlédnout nejlepší čs.sbfrku olympijské filatelie JoJustýna "Českos)lcvonsko a olympijské hnutf",
která 1 zde získala hlavní cenu výstavy. A v nf ty všechny bohaté ar-

chivnf materiály z osobních archivů bývalých vedoucfch činitelů ČSUV
Dr.Gutha-Jarkovského, Dr,Rósslera-Ořovského, či Dr.Grusse a dalších,
Nám sběratelům již dnes zcela a nebo velice ojediněle dostupných,
Ale J,Justýn má v jiném svém exponátu "Olyrpijské úspěchy sjednocené tělovýchovy“ i jiný velmi cenný doklad, který zřejmě ušel pozornosti návštěvníků. Je to Jfstek z prvního zájezdu čs ,fotbalistů do SSSR
v r.1935, kde jim byl tehdy v Moskvě působící Julius Fučík tlumočníkem

a průvodcem, Ten je také vedle známých fottalových jmen na k pap) na

několikrát v tisku publikovaném/ lfstku osobně podepsán, Proto vždycky,

když tento i prvý exponát vidím na výstavách, jako sběratel námětu kopaná,si tento lfstek dlouho a dlouho prohlížím. Stejně jako i některé
dal*í fotbalové "lahůdky" v těchto exponátech umístěné, Byla by jich
nekonečná řada a jeden hezčí druhého.

Na výstavě mě vřak zaujaly 1 některé velmi zajímavé materiály za-

hraničních sběratelů. Především známého moskevského filatelisty M.E.
Levina, jehož zvláštnosti PypJKKÝků filatelistických materiálů
jsou v mnohém objevné a cenné,j když svým zpracováním v porovnání s
obsahem jiných,tu na výstavě působily možná trochu nezvykle. Tím také možná některé tyto věcí nebyly ani doceněny,
Nebo mne upoutalo třeba i obyčejné čs.strojové razítko "Veslařské ME 1925 Praha" v exponátu č.41 Maďara Várhelyiho, Jiný Maďar Szekeres měl zase dopis s doporučeným razítkem.30.7.1924 Uruguay a na něm

všechny tři známé uruguayské známky OH 1924.
našich sběratelů jsem
nejvíce obdivoval korespondenci tenisové rodiny Koželuhů v expoVlad.
Kolicha z Ostravy, Shino jako tamtéž tenisový lfstek z Cannes 1927 se
vzácným již razítkem, Škoda jen, že s.Kolích měl materiál v exponátu
příliš nahuštěný. Po přepracování jistě s ním získá vyšší ohodnocení,
Dále mě zaujalo prvé Čs.sportovní razítko v exponátu F.Vaďury z Jeseníku - Sokolský slet ve Znojmě 1919, stejně jako tamtéž ruční příležitostné Praha 36 - 4.VII.%% - 20 Sokolské večery slovanské, jež jc
jíž také málo vidět,

Potom to bylo množství zajímavých a cenných věcí v materiálově

bohatých exponátech Ing.Slováčka z Pardubíc. Mezí jiným obálka MOV s

podpísem předsedy MOV, doporučená obálka Praha - Všesokolský slet 1920
a tamtéž znojemský slet 1919 na výstřížku. Především to ale byla celina k IlI.dělnické olympiádě, pak dvojjazyčná dopisnice z Il.dělnické
olympiády a hlavně dopis z III mezinárodní dělnické olympiády 1937 1
Co s tfr by se všechno dalo dělat?

Ale těch pěkných a vzácných věcí a materiálů bylo v Českých Budě-

joviofch přímo celá ohromná další řada - a jistě příště bude ještě daleko větší ««o

90000000000000000000000000000000000000"5“ Š751av
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Je potěžitelné, že 1 v naší námětové filatelii se sportovními tematy, se vedle tradičního námětu "olympiády" objevuje již častěji fila-

telisticky zpracované nejpopulárnější naše sportovní odvětví - KOPANÁ |
Odráží ee v tom nejen v poslední době zvýšené úroveň celé českoslovens-

ké kopané, její početní a kvalitativní rozvoj, blízkost především mladých filatelistů k tomuto sportu, ale snad také 1 rozsah naší fotbalové
aa ve zpravodají sekce, častokráte už od sběratelů úspěšně kyito-

vané.

Růst sbírek s fotbalovým námětem se projevil částečně 1 na výstavě
Olympsport 1980, kde bylo kopané věnováno s e dm exponátů /z toho 5
mladých sběratelů/, a to tu ještě mohly být 1 další, Chtěl bych se dnes

u těchto sedmi ukázek kopané ve filatelii trochu blíže zastavit,

Tak jako již na první výstavě Olympsport 1970 se tu s fotbalovým
námětem představil přední maďarský sběratel prof.Pál Bacsa ze

Szegedu. Jeho exponát "Mistrovství světa v kopané“ přinesl 1 několík

starších materiálů z tohoto námětu, na př.lístek se známkou MS 1938,
Dále pak u nás stále málo víděnou FDC Anglie 1966 s obrázkem z prvního
mezist.fotbalového utkání na světě: Anglie.Skotsko, Nebo dopis se vřemí známkami a razítky k MS 1962 v Chile. Nejpodrobnějí a nejdůkladnějí

má autor zpracované MS 1954 a 1958, kde má 1 švédské pohlednice na adresní straně s přítiskem k jednotlivým zápasům, Nás Čechoslováky tu
nejvíce potěší lfstek s podpisy hráčů a výsledkem z utkání ČSR, Bacsa
má v exponátu ale hodně FDC,

i když třeba k "1900 1 jednu méně známou.

Tři rámy exponátu tvoří však jen materiály k MS

1974 v NSR.

Stejné ocenění jako P.Bacsa dosáhl se svým exponátem stejného

názvu /poprve vystaveným! !!/ 1 náš člen, zanícený sběratel a obdívo.

vatel kopané Jan C a l t a z Plzně.Litic, A takjsme měli na výstavě možnost oba tyto sponty prostudovat a porovnávat. Lze směle řící,

že J.Calta nesůstal skutečně v ničem a o nic pozadu za skušeným maďarským kolegou. Má na závěr sice také převahu materiálů k MS 1974, ale
v úvodu jeho exponátu se vedle úplné serie italských známek a 1 těch

pro kolonie k MS 1934 /dnes poměrně už dosti drahých/ blýskají přede-

vším lístky s pozdravy hráčů ČSR z MS 1934 v Římě i z MS 1958 z Francie. Především ten lístek z Bordeaux, kde je ještě i podpis Pláníčky
před jeho zraněním /zlomenina ruky/ v utkání s Brasílíí, om
nejcenější ze všech fotbalových materiálů zde na 0S 80 vystave:

.

Snad nám majitel pošle brzy jeho fotokopii, aby se tento kousek mohl
objevit v jedné z chystaných příštích knihovníček Olympsportu, nazvané zatím
dběžně "Rimet Cup ve filatelii",
Z mládežníků byl pak fotbal na OS 80 zastoupen ve čtyřech věkových kategoriích celkem ba exponáty. Nejmladší Robert
akrt
z Bratislaví jistě 1 do budoucna zůstane u tohoto námětu a bude jej

postupně dál doplňovat. Otrokovický Roman

Kubíček

v druhé vě-

kové kategorii se svým exp. "Kopaná na známkách“ úspěšně si opravil

své textové nedostatky z předchozích

tav a ihned se to projevilo

v oelkové úrovní vystavovaného, Přestože je tů hodně nového materiálu,
je tento svěží a působí optimístícky. Ve stejné kategorií vystavoval
svůj exponát "MS v kopané“ i Jaroslav Pet rá a ek ml, z Č,Brodu,

Ten z mladých překvapil nejvíce tematicky
1 sestavou na dvou

velmí dobře voleným výběrem

panelech. Měl zde i tří.čtyři věcíčky, jež by mu

bral 1 zkušený dospělý fotbalový sběratel. Domínoval především lístek
se starým razítkem Stadium Wembley, obálky FIFA/UEFA s razítkem Lisboe
1956, dopis se známkamí MS 1934 a rumunská celina MS 1966.
V kategorii 16-18 let vystavoval budoucí maturant a aktivní doro-

stenecký golman Vláďa Ko v al č (k z Hluboše, také člen naší sekce. I on 81 vybral pro svoje snašení název "MS v kopané", třebaže se
těší do budoucna až sežene více materiálů i na jiné a myslím i zajímavější a pestřejší fotbalové náměty /táhne ho to k fotbalovým klubům a
soutěžím/. Ve svém exponátu má Vladimír třeba pěkný otisk výpl.stroje
argentinského zastupitelského úřadu v NSR k MS 1978, ale jinak potřebu.
je do sbírky sehnat více razítek, aby i on mohl jít se s

snažením

výše. Má k tomu všechny předpoklady, lásku k věci 1 píli,
A konečně v nejstarší věkové kategorii 22-25 let vystavoval 1 zástupce NDR Thomas

už měl tému velmi
dým filatelistic!

G r amb s

"Dějiny MS v kopané“. Možno řící, že

podrobně zpracovanou a doloženou bohatým a různoromateriálem i textem, takže bude exponát případně

Bo dalším postupném doplnování brzy vystavovat i v kategorii dospělých.

kutečně ze všech zde předvedených ukázek byla právě ta jeho zpracová-

na nejvíce do hloubky.

Závěrem těchto poznámek chci ještě dodat, že už dnes se těším se

všemi těmito exponáty na shledání i na dalších výstavách, kde po doplnění už jistě i v daleko těžší konkurenci fotbalového filatelistického
výběru se opět uplatní, Ale navíc - a to je hlavní - přinesou 1 pěknou
radost především samotným jejich majitelům - vystavovatelům!
o
0000
o. 000000000000000000000000000+%735lav Šlechta?99900000
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3l.května 1980 se v Domě kultury ROH v Českých Budějovicích usku.

tečnílo 6.setkání členů námětové sekce Olympsport. Setkání bylo jednou
z z akcí v rámci Celostátní výstavy poštovních známek OLYMPSPORT

1980

České Budějovice,

S termínem konání i plánovaným programem setkání byli členové

sekce včas seznámeni a proto 1 jejich účast byla tentokrát velmi vyso-

ká. Podle zápisu v prezenčních listinách bylo přítomno 56 členů sekce

ze všech koutů naší vlastí, Z toho byla 1 žena a 3 členové KMF. Jedná.

ní bylo přítomno také několik hostů, S potěšením jsme ve svém středu
uvftali pana R.M.Lacka, syna našeho dlouholetého zahraničního spoluracovníka p.J.M.Lacka z USA, který byl účastníkem výstavy ve třídě
iteratury.

Jednání zahájil krátce po 13,hod.vedoucí sekce s.Justýn přivítá.
ním přítomných členů a hostů, spím všem hodně hezkých dojmů z výsta-

vy a
vystavovatelům blahopřál k dosaženým úspěchům. Sluší se připome.
nout, Že cenu výstavy šťálový pohár věnovaný redakcí Čs.sportu a
malou pozlacenou medaili získal exp.č.6 "Československo a olympijské
hnutí“ vedoucího sekce s.J.Justýna. Jemu především tedy patří blaho.
přání a dík za skvělou reprezentaci naší sekce,
Pak se ujal slova předseda org.výboru s.Karel Kutil. Krátce zho-

dnotil pEpně) příprav, vlastní realizaci výstavy i výstavu samotnou,
Vysoko hodnotil účast našich členů ss.J.Justýna, Ing.J.Kříže a FR.Nekováře v org.výboru výstavy. Blahopřál vystavovatelům k dosaženým vý-

sledkům, popřál všem přítomným hodně úspěchů a mnoho krásných zážitků

z výstavy. V závěru pe 8.Kutíl úřesvěděení, že se opět za 4 roky
setkáme v Českých Budějovicích na další, již III.výstavě OLYMPSPO,
.

S krátkou zprávou o činnosti sekce za období od S.setkání v

Čes-

kém Brodě v listopadu 1979 vystoupil jednatel sekce s.Ing.Zd.Slováček.

Zpráva byla úmyslně krátká a postrádala běžně uváděné informace z čin.

nosti sekce a to proto, aby mohlo být maximum času věnováno dískuzí a

později také ohlášené besedě s jihočeskými olympioniky,
Před zahájením diskuze odměnil vedoucí sekce s.Justýn aktivní
pracovníky vedení sekce 88,Ing.J.Kříže, Ing.J,Petráska, Ing.Zd,Slováč.
ka a J.Svobodu malými upomínkovými dárky. Stejnou pozornost dostal i
předseda org.výboru výstavy s.K.Kutil,

S.Ing.J.Kříž doplnil informaci o dalším průběhu jednání a o bese-

dě s jihočeskými olympioníky. Beseda byla sjednána na 15

besedy proběhla bohatá

diskuze, do níž se zapojila téměf

hod. Do doby

polovina pří-

tomných členů sekce. Z nejzajímavějších diskuzních příspěvků vybírám:

“ $+Inz.ketrések hovořil o kolování sekce, Detailní písemná informace

byla předána všem přítomným. Připravuje se vydání nových směrnic pro
toto kolování

- BaŘpPkovysoko hodnotil kvalitu naších nsotnjh a dožadoval se vy-

příručky-slabíkáře pro mladé filatelisty„námětáře
= $1ng.Babrovekýpochvalu hovořil o pomoci a spolupráci členů sekce.

Zavázal se k přípravě rukopisu knihovničky o Stolním tenisu /ke spo-

lupráci s ním se v diskuzi přihlásili další členové sekce/
= 8,Kraijmer podal předběžnou informaci o připravovaném 7.setkání členů

sekce v Trenčíně v říjnu 1980. Bližší údaje budou včas oznámeny, noclehy budou zajíštěny.

= 8,Polák ono o Národní námětové výstavě PRAHA 1980, kde je čle-

nem org.výboru
- s,Šlechta nabádal k péči a pozornosti k starým čs.sportovním razftkům.

Tento důležitý filatel.materiál se pomalu vytrácí - k naší velké ško.
dě, I on podpořil hlasy ke konání podobné vlatary Olympsport ve čtyř-

letých olympijských cyklech. Bylo by dobře, kdyby se tyto výstavy

staly tradicf, jako je tomu již v mnoha zemích 1 u našich sousedů.

= ta doporučil, aby vystavovatelé nepoužívali fotorůžků k upevování

aršíků na výstavní listy. Tím dochází k deformaci jejich ro-

hů a mnohdy se tfm poškodí vzácný materiál

- s.Mraček jako spoluautor knihovníček č.4, 5 a 6 upozornil na to, že

zvláště v posledním 6.čísle došlo omylem k několika chybám, které
budou opraveny

Na závěr diskuze se ved,sekce vyjádřil k dotazům a k některým

podal vysvětlení. Znovu popřál hodně zdaru vystavovatelům a poděkoval

za dobrou reprezentaci sekce na výstavě. Poděkoval všem přítomným za
účast a pozval je na nedělní palmare.
Poté se až do příchodu olympioniků rozproudila čilá výměna příne.
sených materiálů a debaty v menších kroužcích, Bylo věru co měnit ao

čem si povídat,

Kolem 15 hod, se do místnosti setkání dostavili čtyři z pozvaných
olympioniků, Uvedl je a členům sekce představil Ing.Jan Kříž. Potleskem

byli přivítáni soudruzi:

Karel

Ned obi t ý - účastník OH 1924 a 1928, lehký atlet.běžec
a jeden z prvých členů naší sekce

L. Komárková- Křf tko vá - účastnice OH 1948 a 1952,
Lfda
Jarda

lehká atletka - vrh koulí

P 0 le s ná - účastnice OH 1972, vodní slalom, autorka krásné

knihy "Hranaté medaile"

P ou z ar - účastník ZOH 1976 a 1980, lední hokej

Rozpoutala se živá beseda, kde si každý přišel na své, Olympionici odpovídali na řadu dotazů ze všech oborů a oblastí sportovní Šínnosti. Srovnávali se podmínky závodění, treninků, motivace, výkony, bydle.

ní, stravování olympioniků kdysi a dnes a samozřejmě i to, kolik kdo a
kdy napsal pozdravů a dopisů z OH, A pokud olympionici chvilenku mlčeli,

pracovala jejich pravá ruka. Pravá proto, že všichni pilně podepisovali

desítky pozvánek, dopisnic a dopisů z výstavy všem přítomným členům sekce i řadě hostů tohoto krásného setkání. Bude to pro nás hezká památka

na setkání s výbornými sportovci, dobrými lidmí a našimi příznivci,
Všem jmenovaným sportovcům za to patří náš upřímný dfk. Bylo to hezké
vyvrcholení našeho setkání,
Ing.Zdeněk Slováček
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3 rm EŽrTOsTI NáVĚNÍ vv mě
výstavy známa ==

Eo saskéní n sekce blepěnu

veno několik přítisků

na celinové

obálx“

se známkou pres.G.Husák 60 bal, /viz 1-

hoře/, a to v barvě vínově červené 2 zelené na standartním formátu 162x115 mm a
v omezeném množství pro účastníky S6e:zání na obálkách o rozměru 222x110 mm v
barvě vfnově červené a modré,

V neděli 25.5.80 navštívil výstavu

autokarový zájezd z MLR, který zřejmě věděl o konání naší výstavy, protože si účastníci přinesli sebou natištěné "pamě.

ar

7

ce ěánnš,

pageak

K vtaníaTáresíně
A0. otuvenováně bet

tní aršíky“ formátu cca 110x220 mm v barvě stříbřitě modré /viz ukázka vpravo/, které si nechalí u pořtovní
přepážky orazítkovat příležitostným razítkem výstavy. 0 táto axci z

pořadatelů nikdo nevěděl a proběhla celkem nepozorovaně, Nř*kolí« kus?

těchto "aršíků" Ph maďarští hosté jako pozornost u po*t.;řepáš.
ky. Bližší podrobnosti nejsou dodnes známy.
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Mimo ručního příle*itostnáho
razítka a překrásné výstavní celíny obstaralií pořadatelé 4 vlastní

ipioiativy Štoček do ozážecího

stroje,

který

byl používén na ;.íř.

ČESKÁ * BUDĚJOVICE 2 ode dne 5.5.

1980 a byla s nfm sporadicky orá-

žena běžná korespondence. Vzile-

dem k časté poruchovosti orášacího
stroje však nebylo pořízeno mroho

těchto otisků, Organizační výbor výstavy dal pro dárkové účely pořílít
menší množství těchto otisků, které se prováděly převážně s ruční ranípulací, aby byly alespoň trochu čitelné,
zvláště v razítkové částí. 20mníváme se, že 1 tato informace bude naše členy zajímat,

U pokladny výstavy pak byl v ne mimo výstavní katalox s vlože.

nou výstavní celinou také soubor 5 ks
ležitostných výstavníct dopis.
níc 8 emblemy OH 1980, Míši, výstavy Olympsport 80, CS 80 a k tý5,výročí
osvobození ČSSR, vše vkomponovéno na způsob poštovní známky. Domníváme
se, že 1 vjet materiály budou trvalou upomínkou na tuto naší velice
zdařilou
tavu.

Několik
postřehů
z
výstavy
©00000000000000000000000000000000000000000000000000
Spolupráci nám.sekce Olympsport s org.výborem výstavy obstaráva-

li prakticky 3 členové sekce - 88.Ing.J.Kříž, J.Justýn a Fr.Nekovář,

Jejích

práci je třeba hodnotit velice kladně tak, jak jf také zhodno.

til celý org.výbor, Zvláště pak Ing.Kříže a v závěru prací a
výstavy 1 FroNekováře /autora obálky výst.katalogu, plakátu

iplomy/.

po dobu
tavy a

Všechny odbory výstavy pracovaly dobře, zejmena technický, výstavní a filatelistický. V propagačním odb., který v souhrnu pracoval
velice dobře, došlo k určité nesrovnalostí v informacích v katalogu a

bulletínu s výstavními propozicemi

vydanýmí a rozeslanými vystavovate-

lám. Nebylo to však podstatné a průběh výstavy to neovlivnílo, Poněkud

šivelněji pracoval společenský odbor, kde došlo k některým nedostatkům
okolo ubytování a slavnostního zahájení.
Na závadu, dalo by se řící "estetickou", výstavě bylo to, že sou-

časně probíhala rekonstrukce a opravy v některých částech DK. Tím nebylo možné Znjtnrtí vhodnější peoeoy pro akce souběžně s výstavou
probíhající /6,setkání sekce, beseda s olympioníky, palmare/.Dále pak
to bylo přijetí a instalace nadměrného počtu exponátů /113/
oproti původně plánovanému rozsahu výstavy /50/, což se projevilo v určité přeplněnosti vyhrašených výstavních prostor, Na omluvu jen snad to, že
Org.výbor chtěl dát možnost vystavit exponáty co největším

počtu sbě.

ratelů, Pro příště je nutné uvažovat s nižším počtem exponátů a nebo
zajistit větší výstavní prostory /hlavní sál DK/.
Velíce kladně a příznivě je nutné hodnotit práci jury na výstavě,

protože pracovala za stížených podmínek /při otevřené výstavě a v pře-

huštěném prostoru/. Přesto se s tímto handicapem vyrovnala a prokázala

veliký "cít pro hru" - jak říkáme my "sportovci", Dokázala přesně roz-

lišit, které exponáty jsou nadějně tematicky zpracované a takovým doda-

la povzbuzení udělením blahopřání jury. Stejně správně posoudila, kde

exponáty ustrnuly, kde převládá motivové zpracování a kde s1 vystavova-

tel neví s exponátem rady. Hodnocení bylo provedeno vélice objektivně
a nebylo proti němu žádných námitek, Trochu na závadu byla nepřítom.
nost člena jury na setkání členů sekce.
Velice mile překvapila úroveň mnohých exponátů, které byly vystaveny prakticky poprve a dosáhly uspokojívého ohodnocení

/Ing.Dvořák,

Dr.Sobihard, Ing.Habrovský, V.Kolích, V.Šlechta a další/. Z již dříve

vystavených byly mnohé přepracovány a projevilo se to na jejich zvýšené úrovni a vysokém ocenění /Ing.Petrásek, J.Svoboda i B.Čech/. Výstavě značně prospělo vystavení exponátů ze zahraničí. Je možno říci, že

zejména exponáty z SSSR /Levín a Furman/ a z MLR /Szekeres a Várhelyi/

byly ozdobou vántvy zejména pro kvalitní a vzácný materiál. K celkové úrovni výstavy přispěly také exponáty v mimosoutěžní třídě a doplnily tak vhodně vystavené soutěžní objekty. Zde stále vynikal exp.býv.
vedoucíhosekce V.R.Buška, který byl vystaven "in memoriam", Za dobu
10 let co byl naposledy vystaven na 0S 1970 neztratil naprosto nic ze

svého te tematického zpracování.

Třída literatury přispěla k objektivnímu celkovému pohledu na současný vývoj v literatuře
této oblasti nejen u nás, ale 1 u naších sou-

seďdů v Evropě, ale i USA. Po zásluze byl mh oceněn HŠ M,Wintern-

heimera z NSR stříbrnou medailí. Potěšílo nás, že čestně obstál 1 zpravodaj naší sekce OLYMPSPORT a získal MS, Měli jsme také možnost porovnat jeho úroveň s podobnými zpravodají z NSR a WBA.

Příjemně překvapila počtem i úrovní třída mládeže, kde jsme v mno-

ha grpnktena obdivovalí nápaditost zpracování 1 vystavený materiál,
Určitě

to bylo obohacení výstavy a přesvědčili jsme se, že 1 v tomto

oboru NF máme mladou zálohu,

Po stránce společensko-angažované výstavě prospělo spojení 8
výstavní třídou k 35.výr.osvobození ČSSR. Projevilo se to ale pak

nadměrném počtu exponátů. Výstava prokázala, že je reálné vystavit
samostatně pouze třídu OS, a še v současností na takovou výstavu má-

me nejen dost exponátů, ale i kvalitních. Výstava byla pro většinu

vystavovatelů impulzem k další práci s exponáty a získání chuti do

dalšího vystavování, Přesvědčily mě o tom rozhovory 8 většinou vys-

tavovatelů na 6.setkání. To je myslím veliké aktivum, které výstava
přinesla a napomohla tomu vysoce objektivní práce celé jury.
Závěrem bych ohtěl ještě říci, že by bylo nejen únosné, ale domnívám se i na místě chopit se iniciativy vedení a členů sekce a po.

dobné výstavy pořádat alespoň 1 x za 4 roky vždy, když vrcholí 1 čtyřleté olympijské období svými Hrami, Na škodu by nebylo ani to, pořá.

dat tyto výstavy Jako výstavy OLYMPSPORT SOCFILEX a porovnat si tak

úroveň exponátů jednoho z nejoblíbenějších témat i v rámci spřátele.
ných států, Vznikla by tím i jakási protiváha výstavám konta volympijském roce tradičně v italském Rimini pod názvem VERSO,
©0000000000000000000000000000000000000000000000000 Štěpán 00000000000
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+.. dovolují si Vám napsat několik svých dojmů z výstavy, které

jsem se zúčastnil a rovněž tak ze setkání

členů sekce,

Domnívám se, že výstava brna velmi zdařilá, v hezkém prostředí,

dobře organizovaná, Pro mne každá výstava přinese poučení, nové poz-

natky a dvojnásob pak výstava Olympsport, kde se vidí vše to nejlep-

ší, co je v našem oboru u nás v

ponát OH 1896-1960,

Československu, Sám si připravuji ex-

chtěl bych ho dát dohromady do příští výstavy 0-

lympsport. Jedna připomínka: velmi malé uličky na procházení v hlavním
tavním sále!

Rovněž setkání členů sekce bylo velmi dobré,

myslím si, že kaž.

dému něco pisek Bylo by dobré - a vhodné „příště toto setkání ko.
nat ve větším sále, neboť v tomto bylo "nabito", Jinak samozřejmě
jsem pro to, aby Jak výstava OLYMPSPORT, tak isetkání členů sekce se

opakovaly,
Václav Slavík, člen č.88
Měl jsem možnost navštívit výstavu Olympsport 1980. Tato přehlfd.
ka exponátů se sportovní tematikou na mne hluboce zapůsobila, Byla to

první výstava, kde jsem měl možnost vidět takové množství filatelis-

tického materiálu na téma sport, Když jsem si pozorně prohlédl celou

výstavu, řekl jsem si, že podobný exponát nemohu nikdy vytvořit, Ale

otom jsem s1 uvědomil, že každý z vystavovatelů musel někdy začít a

ře málokdo měl ve svých začátofoh snažší úlohu nežli já, Ihned

příjezdu dom) jsem sí znovu prohlédl svůj filatelistický materiál

po

a

ráabm se rozhodl, že se pokusím zpracovat jako exponát téma Hry

ZPA 12009 Věeknk

Vladimír Hrách, člen č.195

Zúčastnil jsem se výstavy OLYMPSPORT v Č.Budějovicfoh i 6.setká.
ní a vše se mi moc líbilo „ i beseda s jihočeskými olympioniky a jejich podpisy na filatelistických materiálech mě tuto výstavu 1 setká.
ní budou vždy při jejich prohlížení ještě dlouho připomínat,

6.setkání v Českých Budějovicích bylo pro mě zatím jediné a mám.

1i být upřímný, jel jsem na toto setkání s určitými obavami a tyto by-

ly po zhlédnutí exponátů našich členů ještě větší, protože jsem si musel řícir“Kam jÁ se na ně hrabu." Nakonec jsem však odjížděl více než
spokojený, protože jsem poznal upřímnost a velice krásné kamarádské
vztahy mezí členy Olympsportu, V neposlední řadě jsem poznal, že tyto

kce pořádané pro členy sekce jsou "Vysokou školou" pro sportovní fi-

latelisty. Zde se člověk naučí více, než kdyby přečetl několik svazků

sportovničliatelánkloké literatury.
Uvědomuji si a také chci vyjádřit všem těm, kteří tyto akce organizují a pořádají mnoho díků za jejich záslužnou práci ve prospěch nás
- olympijsko.sportovních filatelistů,
Zdeněk Štos, člen č.140
©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Hledám sběratele, který si u mne vybral neúplnou serii rumunských

olympijských známek dne 31.5.1980 při výstavě OLYMPSPORT 1980 v Českých
Budějovicích, aby se přihlásil. Chybějící známky bych mu zaslal.

Adresa: František A n d č 1, tř.Osvobození 384,
261 02 PŘÍBRAM
©0000000000000000000000000090 00 00 0099000000000000000000000000000000
Několik
za jf mayo s t f
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kolem výstavy od hospodáře a
jednatele

Po stránce ekonomické lze výstavu hodnotit jako úspěšnou, Dotace,
která tm posysnake Svazem nebyla překročena, i když některé nákladové položky byly překročeny, protože se změnily i technické a ekonomické
podmínky proti úvahám, které byly vyjádřeny v rozpočtu výstavy,
Naše původní záměry byly totiž v některých případech vysoce překonány: např. předpokládaný počet vystavovatelů byl překročen ze 61 na 94,
počet albových listů ze 4.720 na 6.044, počet výstavních ploch z 295 na
380 ploch. Rozsah výstavy byl tedy proti záměru o oca 30% větší. Vyžado.
Valo to tedy 1 zvýšení pad, ale i daleko větší úsilf všech pracovníků, kteří výstavu zajišťovali. A tak místo předpokládaných 1250 bezpl.
odpracovaných hodin bylo skutečně odpracováno 4.821 hodin,

Obětavá práce členů org.výboru, ale i všech dalších zúčastněných
členů KF 02-01 i nečlenů, např.rodinných příslušníků, nám spolu s dalšími faktory zajistila i zmíněný ekonomický úspěch výstavy. Tím se i stalo

že jsme na vyrovnání překročení nákladů výrazně překročili i všechny po-

Zoního z toho některé výrazně a nahradili jsme např. 1 nesplně.
ní předpokládaných příjmi za inserci, kterou jsme vůbec nezajišťovali,
Nechme hovořit několik čísel:
rozpočet
skutečnost
návštěvníků
2.000
+418

vstupné

katalogy
ostatní fil.materiál

Příprava si vyžádala celkem:

3.000

„908

4.000
2.500

21
345

11.394
7.079

pracovních schůzí
odsezených večerů

1.035 odsezených hodin

Toto je jen několik zajímavých údajů a čísel pro porkeskoou infor-

maci, koliknámahy a času si organizace podobné akce vyžádá,

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Je zajímavé, že na výstavě OLYMPSPORT 1980 byly vystaveny exponáty
doslova od Aše 8.15/ až po Košice /72/. Marně jsme však hledali mezi

exponáty nějaký z

pořádajícího KF 02.01 České Budějovice, Že by nikdo v

tak velikém KF nesbíral olympijsko-sportovní tematiků? A nebo neměl od.
vahu ? Ani členové budějovických KMF se aktivně výstavy nezúčastníli
svými exponáty? A při tom začínají mít tyto výstavy v Českých Budějovi.

ofoh jistou "tradioi", Věříme, že za 4 roky tomu bude naopak,

(0

Dne l.čeryvna skončila Celostátní výstava poštovních známek
OLYMPSPORT 1980, Výstava, která názorně a ve velkém rozsahu dokumentovala prostřednictvím poštovní známky, důležité poslání olympijské

myšlenky pro mír a přátelství mezi národy,
Organizační výbor výstavy OLYMPSPORT 1980 za účínné spolupráce

se sekcí Olympsport SŮSF, věnoval téměř dva roky mnoho sil, aby OLYMPSPORT 1980 se stal skutečnou přehlídkou nejhodnotnějších exponátů
s olympijskými a sportovními náměty. Účast exponátů ze šesti států,
1 zájem návštěvníků
budily zaslouženou pozornost našeho i zahranič.
ního tisku a tak nakonec můžeme říci, še výstava posdené v roce Her

XXII.olympiády 1980 v Moskvě, Celostátní spartakiády 1980 a 35.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou byla korunována zasloušeným úspěchem

OLYMPSPORT 1980 svým rozsahem i zaměřením jistě předstihl první
výstavu Olympsport pořádanou v roce 1970 také v Českých Budějovicích
a důstojně přispěl k dobrému jménu jihočeských filatelistů,
Poučení výstavami OLYMPSPORT 1970 a 1980 budeme se již nyní připravovat na příští OLYMPSPORT 1984, který snad již budeth jako
velká oborová výstava všech filatelistických svazů socialistických
zemí, jako

" OLYMPSPORTSOCFILEX

Českých Budějovicích

Karel

1984" opětv
Kutil

0000000000000000000000000000000000000000000009P eds eda OT8+ VÝDOTU90000
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V souvislosti s výstavou OLYMPSPORT 1980 se do naší sekce přihlá.

sili další noví členové a my je mezi námi co nejsrdečněji vítáme a vě-

říme, že se jim v našem kolektivu bude líbit, a že i oni budou platný.
mí členy našeho kolektivu. Jsou to:

196 - J u s t

Miloslav, Komenského 690, 562 01 Ústí nad Orlícf

197 - Bf le k

- sbírá OH socialistických států buduje exponát Hod diskem „ Diskobolos, do 1982 vystaví

Zdeněk, Heroutova 1736, 470 01 Česká Lfpa
KMF
- sbírá OH, má exponát "Sportovci soo.zemf ví-

tězí na OH", za který -na výstavě Varnsdorf 80

198 - Vo nd rák

dostal bronzovou medailí

Luboš, Kociánka 2 - USP, 612 00 Brno

KMF

- sbírá vše z fotbalu. exponát má "Kopaná“ a vystavval již na Jihlava 78, Třebíč 78, V.Opatovice 78, Zdraví a mládí 79 a Mikulov 79, vždy
získal postříbřenou medaili

199 - N i ko dém

František, Partizánska 3, 052 01 Spišská Nová Ves

,
200 - Bo re cký

exponát nemá a do r.1982 jej připraví
Jiří, Kochmanka 1011, 278 01 Kralupy nad Vltavou
- sbírá OH, lyžování a turistiku, exponát nemá a

201 - Č á be 1 ka

Josef, Bavorovská 1013, 389 01 Vodňany

- sbírá OH, košíkovou a úspěchy sportovců ČSSR,
do r.1982 jej připraví

.

- sbírá OH, buduje se "Poválečné olympijské
hry"“, který co nejdříve vystaví

202 - Z a j f če k Antonín, ul.ČSSP 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
U pozorně n f:.
00000000000000000000

- sbírá Z0H a buduje exponát stejného názvu,
který do dvou let vystaví
na výstavě OLYMPSPORT se vedoucímu sekce přihlá.
sil za člena sběratel z Chlumu u Třeboně a dal

mu adresu. Adresu jsem založil a.nemohu jf najít,

žádám tedy dotyčného, pokud má možnost číst náš zpravodaj, aby mě nap-

sal. Děkuji za pochopení,

©

S potěšením přetiskujeme
zprávu o vysokém
ocenění celoživotní práce členanaší sekce Oto
Kudelky z Náchoda, kterou uveřejníl výcho-

———Ú

dočeský krajský denník POCHODEŇ v minulých dnech:

Předesdpictvo Úv KSČ vysoce ocenilo úspěšné

zabezpečení Československé spartakiády 1980 a rozhodlo ocenit obětavou činnost zejména dobrovolných
funkcionářů a organizátorů v tělovýchově a školst-

|

ví. Na návrh ÚV KSČ prezident ČSSR soudruh Gustáv
Husák propůjčil vysoká státní vyznamenání jedena.
třiceti občanům Východočeského kraje sa dlouholetou aktivní a organizátorskou činnost pro masový
rozvoj tělesné

výchovy,

Vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu“ bylo propůjčen také Otovi

Kuddelko ví, předsedoví OV ČSTV v Náchodě,
Upřímně

blahopřejemelt

©000000000000000000000009000000000000000000000000000000000000000000000
Zápisnica
©0000000000000000

ši 7.stretnutia námetovej sekcie OLYMPSPORT, konanej 18.10.1980 v Tren.

ne.
Přítomní :
Program

23 členů sekce dle prezenčné listiny
za vedeníe sekole ss.Justýn, Šlechta a Ing.J Kříž

:

1. Otvorenie

2. Plán činnosti na rok 1980 - kontrolaplnenia

3. 6,stretnutie v Č.Budějoviciach - zhodnotenie

4. Zhodnotenie výstavy OLYMPSPORT 1980
ě
«
7.
8.

Zhodnotenie národnej
tavy SENEC 1980
Zhodnotenie 7.,knihovničky "Košíková"
Organizačné záležitosti sekole
Beseda s účastníkmi OH 80 v Moskve

9. Diskuzia

10. Výmena filatelistických materiálov
11. Záver

t

8

Gestor PSNF ZsKV 2SF v Trenčíne s,Mažár otvoril 7.stertnutie náme-

tovej sekcíe Olympsport „- privítal vedenie sekcie a všetkých prftomných - prítomní si uctílí minutou ticha píate výročie smrtí 8.V.R.

Buška - oboznámil prítomných s programom,
2 - Správa

o

ti

sekc

s.Krajmer oboznámil prftomných s plánom činností na rok 1980, po-

dla ktorého sa potom uskutočnila kontrola plnenia /a.Justýn/
= bod "Organizovanie a aktfvna účast vystavovatelov na výstave
Olympsport 1980" - výstava hodnotená ako velmi úspešná, podrobnejšie viď bod č.4.

- bod"stretnutia členov 0S" splnený - v r.1980 sa uskutočniílí dve

stretnutia členov 0S - v Č.Budějoviciach a v Trenčíne, podrobnejšíle viď bod 3.

=- bod "Publikačná činnost“ splnený - boli vydané dva spravodaje

č.1/41/80 a č.2/42/80, vydané dve knihovníčky 0S - Svoboda-Mra-

OBĚ:Lyyovaa očima filatelie /kn.č.6/ a Petrásek: Košíková

kn.č.
- ea ŠklAovanie“ splnený - uskutočníli sa dve kola kolovania

- bod "evidencia členstva" plnený priebežne « t.č. sa robí upresnujúca evidencia

= bod "plnenie úloh v stanovených termínoch“ plnený priebežne

-

tretnutie

s.Šlechta, ktorý

v

oviciach

-

odnot

správu podával, konštatoval,

že 6.stretnutie malo

zdárny priebeh. Zúčastnilo sa ho 56 členov'0S. Súčastou bolo vystí-

penie prejsedu org.výboru výstavy Olympsport 1980 s.Kutila, odmenoVanie pracovníkov sekcie, bohatá diskusia a na záver bola beseda e
popraduíní jihoč. olympionikmi. Stretnutie malo dobrí spoločenskú
odbornů úroven.

tava 0
o
ovic
t
s.Šlechta oboznámil prítomných s hodnotením výstavy Olympsport 1980
ktorú vypracoval ing.Brendl predseda jury výstavy /viď:Zpravodaj

1/1980 NSKJ SŮSF/. Medzi kladné stránky možno zaradit

štýl a orgi-

nalitu spracovanía mnohých exponátov.Poukázal, že to nie je náhodný
Jav, ale výsledok systematickej práce námetovej sekcie Olympsport.
Cenu výstavy a malou pozlatenou medaílu získal s.Justýn s exponátom
"Československo a olympijské hnutie"“. Vo svojom hodnotení rozobral

ďalej exponáty, v mnohých prfpadoch adresne,

poukázal na možnosti

zlepšenia. Negatívnym momentom bolo nedostatočné angažované využitie

filatel materiálov k OH 1936 v Berlíne,

dokonca i v exponátoch KMF,

Apeloval na odstranenie tohto záporu. konečné hodnotenie výstavy

vysnelo vel mi priaznívo - výstava znamená prfnos pre rozvoj námeto.

vej filatelie. Odpordčal v roku OH usporadúvat

OLYMPSPORTSOCFILEX,
=
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e:

medzinárodnů výstavu

he

oboznámil prítomných s hodnotením národnej námetovej výsta-

vySenec 1980. Bola významným medzníkom na progresívnej ceste námetovej filatelie na Slovensku, Výstavy

sa zúčastnili traja členovia

0S. Z prfležitosti výstavy vyšla brožurka:"Základy námetovej filatelie", ktorá sa stáva pomocníkom prí dalšom napredovaní námetovej filatelie na Slovensku.
-

s.Justýn

o

-

Pet

i

„

lekto

osudok

reprodukoval lekt,posúdenie dr,Viklického ku knihovníčke

OS č.7 „ Petrásek: Košíková, Hodnotí ju vefmi kladne, poukazuje
však zároveň na nesprávnu filatelisticků terminologiu /celistvostí

na obálkach, celistvosti na dopisniciach/, ako i zbytočné zaraďova-

nie zoznamu celín a celistvostf, ktorých jediným dovodom zaradenia
je napísaná či natlačená adresa odosielatela, či adresáta, alebo
reklamný nápis, či súkromné prítisky, Odporúča vystavovatelom také=

to materiály nezaraďovat,

s.Justýn

č;

tosti

sekcle

oboznámil prftomných,

že na vlastnú žiadost zo zdravot-

ných dóvodov bol z vedenia sekcie OS uvolnený s.B.Halíř. Poďako-

val mu za jeho doterajšíu činnost - navrhol do vedenia sekoie ko-

optovaťt s.Jána Krajmera, ktorý bude poverený evidenciou členstva,
resp.vystavovatelov ako aj zabezpečovaním styku vedenia sekcie s
KNF ZSF

oboznámil prftomných s členskou základňou 0S k 1.10.1980, Stav je:
148 členov, z toho 7 členov z KMF. Upozornil, že v prípade pasivity,

čí neplnenía si najzákladnejších povínnostf, budú níektorf
členovia" vyradení

"tiež

navrhol poslat pozdrav zo 7.stretnutia neprftomným ss.Halířovi a
Fráněmu, ktorým vážne zdravotné dóvody nedovolili zúčastnit sa tohto stretnutía

oboznámil prítomných s pripravovanou publikačnou činnostou 0S na

rok 1981, Pripravuje sa vydanie spravodaja č.1-2 / 44-45 v januári
1981 s rozsahom oca 60 stran, venovaného predovšetkým OH 80 v Moskve. Predbežne je dohodnuté 1 vydánie knihovničky č.8 - Habrovský:

(n)

Stolný tenis, ktorej

vydánie v spolupráci PSNF ZeKV v Trenčíne,

naplánované na apríl 1981. Perspektívne sa ďalej uvažuje o vy:

je

kníhovniček: Kolích - Tenis; Šlechta - Futbal; Wohland - P-B-W

s,Krajmer podal správu o evidencii členov 0S. Do termínu 7.stretnutia odovzdalo vyplnené evidenčné karty 84, z toho 7 členov KMF. Po-

ukázal na neuspokojivý stav, vyplývající s nedisciplinovanosti čas.
ti členstva, Navrhol vyzvat členstvo v spravodají o urychlenů ná.

pravu,

aby sa mohlo prikročíťt k zatrdeďovaniu podla desatinného sy-

stému. Žiadal zároveň vystavovatelov o pravidelné nahlasovanie účastí a hodnotenia na výstavách
t

s.ŠTecnta - SŘDsĚsTY jse s celkovou atmosférou OH 80 v Mos-

kve. Špecializoval sa predovšetkým na filatelistický

stránku. Demonštroval filatelistické materiály k OH 1980, ich zvlá.
štnosti, odchylky a pod.
s.Ing.Kříž - poukázal
na športový stránku OH 80 v Moskve. Konštatovalnespokojnost s výsledkami čsl.olympionikov. Zhodno.

til OH 80 z filatelistického hladiska ako velmi bohaté.
8. Sopko

—- venoval sa odbornej stránke, vyplývajúcej z trenérsko.

metodických poznatkov a pozorovaní vodného pola a plavania

PRECTNI JE) = upozornil na potrebu správnej jazykovej úpravy prí
odovzdaní Znkojlaby knihovničiek
s.J.Justýn - oboznámil s velmi kladným zhodnotením výstavy Olymp-

sport 1980 vedením KNF ZČSF

s.Dr.Sobihard - upozornil na niektoré odchylky vo vydaniach celfn

k OH 80 v Moskve /farba, tlač/ - demonštroval ukášky
oficiálnych obálok OH, vydaných organizačným výborom

11- Závoz

s.Mašár poďakoval všetkým prítomným za účast a zaželal im šťastný
návrat domov,

Ján

©0000000000000000000000000000000000000000000000

Krajmer 000000

Jednatel sekce s,Ing.Slováček upozorňuje členy, kteří se domní-

vají, že jim již dochází obálky s adresou a frankované 1,-Kčs znám.
kou, aby si je doplnili,

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

OLYMPSPOR?
0000000000000000000

Je neprodejný, neperiodický zpravodaj námětové sekce Olym-

pijská

a sportovní

filatelie v

ČSSR, pracujícíAž KNF SČSF

v Praze a je určen pro vnitřní potřebu členů této sekce.

Vedoucím sekce a zpravodaje

dy 63, 399 01 Milevsko, který

je Jaroslav

J u s t

n,

Sovětské armá.

zodpovídá za jeho obsah, Za odbornou

stránku a sa původnost článků zodpovídají jejích autoří, Text neprochásí jasykovou úpravou,

Toto číslo: 4

80 má 40 stran textů a vyobrazení, reduzávěrka

0.11.1980, vyšlo v prosincí 1980.
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