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Dvě celiny-do,pisnice-vydala v r.1962 Maďarská po gtovnfspráva as
sportovn ími naměty. Obě majf vytigtěnu originálnf známku v hodnotě
1 Ft /prodejní cena dopisnice je 1,40 Ft/ vhodně doplitujfef view
vytigtěný obrázek, stejně jako 011egitostná razftko. Takovýto cc-• .
lek pak tvou ve/mi hledaný a Miami prvek v támatickém exponátu._
irlap" v gachu a druhg
Prvá. canna je vydina k 10.roěnfku poháru qI

pak k mezindrodaímu pohdru qBDSZ" v.karate,

roe ik

Dv'6 fotografie Laysely z jubilejaho 10.5 .6nf- člent
szekoe CL SPORT dne 6./1.1982 v estém Brod60
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Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní filatelie při Komisi námětové filatelie StSF
Ročník XV.
3 48 it 1 9 8 2
VáŽeni a milf čtenář
i !
Nage námětová sekce OLYMPSPORT byla prostřednictvím KF 01-18
V teském Brodě hostitelskou sekci ve spoleě.mfstnostech hotelu SLAVOJ
DN
NAMRTOVt FILATELIE,
000000000000 0000000000000000000000000000000
které uspořádala Komise námětové filatelie StSF ve dnech 6.0'7.11.82
s tímto programem:
sobota 6.0.149142 — 8,10-14,00 SEMINAR
krajských gestorů pro NF, vedoucích
sekci a zpravodajů
14,00-17,00 SETKÁNÍ
členů NS organizovaných vedoucími ES
"iz.1Q.jubilejní setkat OLYMPSPORTI
19,00-22,00 15.SCAUZE
členů vedení KNF
neděle 7.11.1982 — 8,30-13,00 BESEDA
s pozvanými vystavovateli nad ukázkami
z jejich exponátů a prohlídka vybraných
exponátů.
Uzavřeni výměnného písemného kolování
Rádi na stránkách nageho zpravodaje tlumočíme upřimné poděkování
předsedy KNF StSF MUpr.V1.Viklick4ho, CSc za přípravu, spolupráci a
organizaci Dnů NF v Ceském Brodě. Zejména členům KF 01-18 v C.Brodě,
jmenovitě pak Ing.J.Petrakovi na němž ležela hlavní tíha cel' organizace Dnů NF a výměnného písemného kolování, col je zakotveno v usnese'.
ni ze Semináře, v jehož závěru se říká: Dny NF odezněly ve velmi příjemném prostředí v čistotou zářícím hotelu SIAVOJ, s přívětivým a xislušným personálem, ku spokojenosti vgech děastntkůe

DROBN Ě organizační zprávy z. vedení sekceazpravodaja
000000000000000000000000ce0000p000000000000000000000000000ec00000
Noví členové
213 - jankovi č Vojtech, Legkova 7, 811 04 Bratislava
KMF
sbíri ve z tématu cyklistika. Mi dspěgný exponát "CYKLISTIKA", který vystavoval s ‚spěchem
na výstavách Bratislava 79 a 81 /V/dy ?JS/,
OLYMPSPORT 80 a Moderna 81 /opět MS/ a Juniorfile 82 Kogice/S/.
Obnovené Člena tyf

6 -Bardoun Jaroslav, pogt.schr.132, 405 21 Děčín
sbírá ZOH a OH. Omylem vypsin, členství se obnovuje.
Zrugend Členství
30-e Hnyk Viclav- dne 8.10.nale zemřel
151 -Netoli č ka M. MUDr - na vlastní idost
158 -Dlouhý Karel- na vlastní idost
Změna adresy
MINIM

26 -Gagparovi Č Ján, Gottwaldova nim.6, 811 06 Bratislava
--esee;ekelee:. ..je.ea- .eeeerý i;,'!„1-
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50- se dne 4.9.82 dožil Rene' Messner •z•Moraveké Třebové
se dne 25.12.82 dožívá jeden ze zakládajících členů nagí sekce
MUDr.Ivan Kuhn z Rogavy, Ospě ný vystavovatel
- se ve zdraví dožívá dne 28.12.1982 clen vedení nagf sekee Vita
Šlechta, dpě ný vystavovatel
. . a vedoucí nag/ rubriky Kopaná.
55 nagemu stálému spolupracovníku Bohuslavu Ralf řovi přejeme na št ědrý den latognfho roku mnoho zdraví a Aivotní pohody, která
jej stile provází. Stejně jako neutuchajfef optimizmus
-14.2.83 se tohoto jubilee dožije nig Člen Václav Krejčík z Poděbrad
60 - to:clot° jubilea se 17.1,83 dožívá ná g aktivní spolupracovník.
Oldřich Brůha..z Křivoklitu, 291.63 pak Jaroslav Smetana z Pra
by a 8.2.83 pek ing,Miroslav Vavroue z Brna, Vem t řem jubilant& přejeme j.eté dleuhi léta pot6ch7 nad nagl společnou zábaveu a aby v to(a "d-achodt? Měii čas na své exponity
65 - 16.2.83 °slawf toto jubileum "tenisový Jan Levora e.)stravy
70 tohoto krásného jubilea se ve zdraví a pin miadistvé svěžesti
dožil nig člen Josef Demorád z Brna. Spolu s ním jsme ee z jeho
elánu a vystavovatelského nadení těgili na jubilejním 10,set. kání nagich: ČlénA v UskěM Brodě, Den. 2.11.82 byl tíMto . datem, .
jeho "sportovní srdce" nisi, to ale neprozradilo
Vgem jubilanttm i vgem nagim ČlenŮm přejeme do roku 1983 mnoho zdraví,
pohody a potěchy nad na gf společnou zábavou. Vadeng sekce •

, co PIIPRAVUJEME K. _TISKU_ PRO r.198ta
C) rriaLe- obóbobdool00000ssoo0000006666666666ócióboo8000600
Tak jako každoročně, bude i pro tento rok nagf
snahou připravit pro Vás nejméně 3 Hula nageho
zpravodaje Olympsport. Bude to rok předolympijsky a jistě přinese mnoho dalgfch zajímavých materiálů pro nage sbírky.
Těsně před nagim 10. jubilejním setkáním jste od
nás dostali 9.čfslo knihovničky "NI ZISK, NI
SLAVU" od Jirky Nekvasila. Byla to prvá část
práce o sokolských materiálech. Druhá čist této
publikace pojednávající o sokolstvu v zahraničí
je v současnosti před dokončením a redakcf rukopisu a měli byste g
dostat v I.čtvrtletí 81:Red č.10 knihovničky.
Od
Před dokončením le také-TOT, které pžioese prvou část práce VI.Kolicha "TENIg-a pokračován( na sebe jistě nedá. dlouho čekat. Realizace nagich záměrů na tomto dseku je vak závislá na finančních mož-

nostech KNF a tak' na možnosti tisku.
Současně se pracuje na rukopise dalgfch několika knihovniček, které
opět po realizaci obohatí nage knihovny. Jde o témata: 25 let PBW,
pokračování práce "0 hokejový primát", Strojová propagační razítka
OSSR, a některá dalgf. Nage síly a prostředky vystačí max. na dva
takové segity ročně. Přesto si mysl/me, že v.r.1977 nastoupená cesta
na tomto poli je správnáa že tyto práce jsou velkým pomocníkem pro

tvorbu sbírek a exponátů nagich témat.

po prvých ohlasech na vydanou knihovničku
,LE NJ
_zAjd
6.9, ktere jsou vesměs pozitivní, se obracíme na nage členy s otázkou, zda by se mezi námi nenagel autor, který by podobným způsobem
zpracoval filatelistickou historii -t-ESKOSLOVENSIdCH SPARTAKIÁD I?
V roce 1985 se bude konat jig 6.CS a byla by to určitě vhodná příležitost k vydání této price. le jsou v nagioh řadách fundovaní a schopní autoři jsme na předchozích číslech knihovničky dokázali. Mime,
že i tento dkol se nám podaří zajistit. Materiál pro takovou práci
není jetě tak start /I.CS se konala v r.1955/ a v mnoha sbírkách se
s nim setkáme.
Ujme se někdo z Vás tohoto dkolu1 Velice rádi autorovi pomůžeme.
bekáme na VaAi zprávu.
Vedení sekce
K

D Ů LEŽITÉ UPOZORN ĚNÍ
Mime určitou možnost zlepgit kvalitu tisku nageho zpravodaje a
knihovniček, když se nim podaří zlepgit i kvalftu kovolistů. Pro to
potřebujeme opatřit:

REPRODUKttt FILM zn. FU 5 a nebo N 6, rozm. 18 x 24 em
Pokud byste měl někdo možnost opatřit tyto filmy, sdělte to na adresu
vedoucího sekce J.Justýn • '99 01 Mi1evsko 63. Děkujeme:
V č.2ť47/82 na str.25 nageho zpravodaje jsme Vás seznámili se
zřízením vlastní knihovny KNF OSF a s půjčovním řádem. Vedoucím této
knihovny je Jiff ŠULC, B.Němcově 536/14t 391 01 SEZIMOVO tSTf. Znovu
Vás upozornujeme na možnost vypůjčenf námětové literatury, hlavně z
nageho oboru. Její seznam Vim proti přiložené =lice na odpověď rid
zagle její vedoucí.

o

Z NAg 1CH .V kSTAV .
0000000000000000000000000000

bl&úja:A§sAiLta511_13,:itabeni1912
Ing.M.Beran - OH a olymp.hnutl na evropských známkách
Ant.Zajfěek
Velké 10051E6 závody

ILYAIII0_1222
Josef Domorád - N.sportovci na světových kolbitfch
Stan. Sláma
Tatry a sport
Ar.212.)SAL-2121MALIENU.QAKY...1222
Jan Calta
- Mistrovstvf světa v kopané
.Nstmfr Mrizek- Lehké atletika na OH
Ing.J.Petrézek- KoMová
alict_ava Elgalka-.122.2
Ing.Jos.Kočf - Olympijský rok 1980
Josef Domorád
N.sportovci na světových kolbizItIch

MS
MS

- MPS
PS

Olympijské hry Moskva 1980
Mir.Ličman
iirltak6 irýst4vgLAIFQIIIati_98a PREirat
Frant.Sopko . Od Atén po Moskvu
EPZ
VAem uvedeným vystavovatelům upřimně blahobfejeme k dosaženým
výsledkům a děkujeme jim , touto cestdu za reprezentaci na n sekce na
iaanch výstavách.
000000c00000000m000000000000000000000000p000000000ó000000000000000
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t 9.stretnutia NS OLYIESPORT L kortanaj v PRAHE 3..L prfla 1982 v tglt
na Vinohri-Ech

, Z

40 členov sekcie
5 členov vodenia KNF ZSF ako hostia
1 spolupracovník
Program : 1. Otvorenie stretnutia
2.Prfhovor dr.Viklického preds.KNF gSF
3.informácia jednateTa skupiny
4. Pozdravy spojupracovnfkovetretnutia
5.Správa o kolovťinf' a Diloch
6.Prfprava knihovniČky
7. Diskusia
O. Výmena FM
1. Otvorenie a ,priv:Ctanie v?4etkých•ddastnfkov stretnutia uskutočnil
ved.sekcis s.Jusqn. Prftomni si uctili minutou ticha zosnulého
ing.Kffža, Člena - ved.sekote, ktorý sa aktfvne -podielal na riadia.
cej.práce sekcie a vydAvanf spravodajov.
2. V mane vedenia- KNF gSF pozdravil stretnutie dr.Viklický. V prfho-

Prítomnf

vore - ocenil doteraPiu ěinnost a preicu sekcie Olympsport, premieta.

jdou sa v uskutegio vanf výstav, stretnutf,•vydavania spravodajov,

kolovania a iných formách metodickej pomoci pre svoj leh ělenov.
Oboznimil prftomných zároven s problémom počtu výstav v buddcnost,
V zavere svojho prfhovor4 zaželal sekcii Olympsport dalgie.dspechy.
•-

•

3. Jednatel sekcie s.ing.Sloviiček informoval o stave členskej záki0.
ne sekcie. Ku dnu stretnutia pozostiva členski zálalakdiaaHaasa.144-aa
aIllenoya4z -Who aZ -61.anov
27 ČI. so Slovenska. Rozviedol vo svojom vyatdpenf
otázku aktivity a tzv.pasívnej aktivity niektorých členov, ktorf
napriek opakoveným *yam nenahlasujd svoje hodnotenia z výstav.
Pondkol zgroven adujemcom spravodaje počndc 6.30 ako i knihovniěi

Z vystoupení předsedy KNF SSF DreVikliakiho
- 4, Prftomným bolt preěftané_priatelsk6. ozdravy stretnutiu aekcio od
spolupracovufka J.M.Lacka z USA a rena-Ing.J.Habrovského•s'afric
kého Mczambigu
vodenia sekeie s.ing.Patrések zhodnotil prive ukončené kolovanie sekoie, ktorěho charakteřaiiVali hodnotnejgie materiály ako
disciplinovanoat dčastnfkov kolovania. kvitoval minimálnu strat
vast. Vzhladom na dobré sktisenosti 1. ohlas, budd zebte aj dalgie,
pripravované kolovanio, očakávaT členovia selacie s prfslovečným
zálajmom. Informoval ealej o mognosti zfskavania razftok k LON v
Los Angeles a o Ditooh NF v novembri t.r0 v teském Brodš .
6, Veddci sekCia s.Justýn oboznámil prftomných s prfpravou knihovniěl
tematicky zameranou na sokolstvo, •ako I Maine tematické oblasti.
e.And61.
- ea informoval o možnej reedfoii stargfcb výtlačkov spra.
7,
vodajov Č.14 -16. Projevil ochotu pomect pri prapisovani.
s.Sopko- poz&favil stertnutie v mane východosl.krajskej KNF. Inf,
o moinosti vystavovania na ohystanej výstave Hipofila
vyzval členstvo k'spolupráci, predovgetkým formou výmen
a ponUky výberov.
s.Adolf- kladne zhodnotil Viňov "Tématický axponrit° ako významnd
poměcku vgetkých ndmetirov
e.Krajmer.pozdravil stretnutie v mane wipadoslovenskej krajskej
DV a takisto vyzval k spolupráci s touto agilnou KNF
s.Kostelecký- potegil informiciou a pripravovatej publikicii "Fad
klady táhnou". Buda v nej množstvo reprodukci f gpičkovýc
svetových exponátov, a tak by se mali členovia sekcie
poponihlat so subskripclou.
s.Kobera st.- podakowa ea v mane svojho syna, Člena sekcie, za
metodiokd pomoc, podelil.sa s problemami havidiek a nadvAzovania kov taktu so zahranič#mi partnermi
s.Nekvasil- neformélrami radami, zfskanymi z bohatých skdsenostf
pomohol v motodiakej I odbornej orienticii pri tvorbe a
prepraooviaanf exponitov, ktoré. členovia prinies4 •

5. 61en

s.Dražan - obeznámil prítomný-oh s ponukovou akciou, ktord poriada
KF 00-65 Praha
oa.prof.Angeraa_hovorileaopripravoVanej publikácii_YEncyklopédiaontLao___.
oametovej filatelie' a vOtejto sdvislosti vyzval k spoluPrádi'pri jej sPracoVáVanf
s.Novák , "-Oppidravil stretnutie v ene rdmetovej sekala Bohemoslo.
Ovenika. Kladne zhodnotiLspoluprácu so sekoiou OLUIPSPORT
ad- apeloval na dalgie rozgfrenie tejto spolupráce
s.MraČek e podal informdciu o oblastnej výstava v K.Varech z pohladu
. eekeie Olympsport
S4ěasioUo9.stretnutia bolo i odborné posddenie prinesených expo.
nitov, cielOMoktOr4ho bola snaha o pripadné vylepgenie exponátov.
Stalo se zárOveil praktickou minigkolou výberu filatelist.materiálu a
jeho zaělenenia do exponátu.
N1á vfmena filatel,niateriálu, končiaca v popoludriajgich hodinádat
dale destojnd bodku za vydareným podujatím.
Skoněilb-9.stretnutie, nech žije jubilejnei desiate !
* 1 Ján Krajmer
op000camoo
Na snímku zleva do
prava: ss.Domorád,
Šlechta, spolupracovnlk sekce Vlaražan, And'.Adolf a JUDr.jce.
Sobihari Oba snimky
z 9,setkánf jsou od
Lad.Kysely a budou trvalou památkou na
společně ztrávené
chvfle na nagich
setkáníoh. Děkujeme!
4e1ům námětové sekce
Olympsport a v minulosti jsem i přispěl několika drobně jgfml pHspěvky
do Vageho, v nagich podmínkách nedostižného, zpravodaje. Přestože jsem
byl již několikráte zván na dřívějgí Vage setkAnf, podařilo se mě to
až teprve nyní v Praze. A pfgi zcela otevřeně, že se mě toto setkání
opravdu moc líbilo. Již dčast na něm byla pro mne opravdu nečekaně
veliká, což svědčí nejen o dobrém vztahu členské základny k sekci a
jasně dokazuje, že těch pasivních je minimum, ale též o tom, že vedení
sekce dělá svou práci opravdu dobře.
Přes někter6 problémy nastíněné v diskuzi 9.setkánf ukázalo, že
sekce Olympsport má dost vlastních sil, tj. Členů, kteřf j30U ochotni
aktivně pomoci a přiložit ruku k dílu. Přátelská atmosféra a v neposlední řadě i bohatá nabídka a výměna filatelist.materiált přispěla k
tomu, že podle mého názoru, to bylo setkání opravdu zdařilé a chtěl
bych alespoň tímto způsobem vedení sekce Olympsport poděkovat a do budoucna popřát hodně dspěchů v dalgf práci. Jsem přesvědčen, že jubilejni 10.setkání bude jetě dspěgně jgf.
000000000000000000000000000000c00000000000cogooVlad• Dražan0000000000
V sobotu dne 5.6.1982 od 9.00 hod uspořádal gestor pro NF Sm KV
SnSF specializovaný seminář pro sběratele námětů SPORT. Seminář se
uskutečnil v Ostravě za ‚ Časti 11 sběratelů, z toho 9 bylo Členů nagf
sekce Olympsport a z nich 8 vystavovatelů. Komentář jurymana ing.MD1.e2Art-ek-exp0nátu Vl.Kolicha "TENIS" vyslechli vgichni s velkým zájmem.
.,

Také ndsledujfeí debata byla velmi plodné. Na závěr proběhla také
čiláo výměnafilatelotateXP.a32Ao VAtakniodčastníci._b71i.aesemipq$m-7-

?:Veliif'igkb'jVia-''ilopviiiovozh-ábytyl-l«blg.diirč'aít-ě3f;"--tik77-za s..-pěch semináře patří i s.Sodkovi z KF 07-23 za poskytnutí místnosti
nejen pro tento seminář,, ale i pro 'budoucnost. ing.P.Kosik,gestor NF
00000000000000000000000000000000000000000000000
Sm KV Os).
Dne 9.10.1982 se uskutečnilo v rime' Krajek' výstavy pogt.znimek .RIPOFILA 82 PREŠOV krajské střetnuti členů nimětovich sekci OLYMP
SPORT a FAUNA- FLORA, které zorganizovala pracovní skupina gestora NF
Val.KV NSF. Setkání se .mičastnilo 20 sběratelů uvedených námětů. Po
přednigoe nageho člena F.Sopka "Ako spracovat exponát o olympijskej
filatelii" proběhla beseda nad exponátem F.Sopka "Od Atén po Moskvu"
/oceněného na výstavě MEZ 41 a nad exponátem Ing.A.Nornunga "Včely
medonosné rostliny" /oceněného na výstavě PS/. Setkání pokračovalo
besedou o námětovém sbírání a bylo zakončeno prohlídkou vfstavy s vykladem člena jury. Program i celá organizace akce byla na dobréAirovn
a počítá se s podobnými Setkáními i v budoucnu.in, Ján Maniačekigeato.
00000000000000000000000000000000000000000000000
NF Val.KV NSF
ZAPis
00000moomoo
Z 10.jubilejaho setkání Členů námětové sekce OLYMPSPORT konaného v
sobotu dne 5.11.1982 od 14.00 hod. v Usk4Mbrodě v rámci Dnů NF.
Přítomno : 44 Členů sakce

5 hostA Členů vedetí- KNF
Prozram : laahájení
2.erganizačlif z Litosti sekce.

3,beseňa s autorem 4nihvvničky 6.9 s.J.Nekvasilem
4, zakončení oficialni čisti .
5,velká výmna filatlistiokého materiálu
1, zaháj en a
ivÍá vgarlh č6.(71stnIků setkánf provedl 'vedouci seka.J.jutyn, Zvla?5,t při vital op6t v taem koloktivu
K7F F,NF o.M3Dr.V1.Vikliok6ho, CSi3§ w;d.sekce Zd7svf MUDr.V.Yialu,
veU.6ekr.
,e BohomoslcvetAla Vr.Nováka a ostatnf hosty.
Minutou ticha :03me pak uctili pamétku gemřel4ao dlouholettiho člena
sekce Váciava Anyka.
2e ze zprávy o činnosti sekce za rok 1982 vylimára:
-stav Členů 141, z toho 1 .,ena a 8 mlidegnIků
-setkání členů 9.setkání v Praze 9.4.82, dčast 40 členů a 6 hostů

10.setkeinf v barodě 6.11.82,
krajské setkání 5.6.82 v Ostravě /9 Člen/
krajské setkání 9.10.82 v Pregově /20 sběratelů/
-kolování dublet: proběhlo 1 kolo za dčasti 26 členů
součástí Dnů NF výstava písemného kolováni
vydavatelská činnost:
zpravodaj 1/46/82
20 stran
2
/47/82
36 stran
knihovnička N 9
44 stran
informace 6.8 ke Dnům NF
seznam členů sekce
8 stran
z plánu činnosti sekce na rok 1983 vyjímám:
.plánujeme vydinf 3 čísel zpravodaje a 2 čísel knihovničky
uspořádáme 11.setkání -81ent sekce /asi opět.v Praze/

:.uspořeidéme. 1 setkinf Členů v kraji pravděpodobně Sm Mir,f
-ve.zpravodajfch.a knihovničkgoh se zaměříme na tvorbu nsvých te
• •-uspořadémoež 2 kola kolování dublet
-budei*.liadkie,. provddět lontrolla ě1ensk4 zákIadny scíleürcaou.
Čit4t.A-TaeiNiními Členy
z řad KMF
-budeme do sekte tínkeivat nov' členy předev
-budemesiovat evidenci vystavovatelA a ocenění exponbtA
soingetréSek'o.probfhajítfm 6,ko1e kolovénf
'Pot' infooal
•4

dubiaktArď:potrv6.oca do ‚.nora 1983.
informativní Část zakoněeila a_zatala diare.;e0

V distuzi vystoupilo !elkem 11 ělenů sekc.e. Er..mrně veIka 64s.t
yla v4novéng, dota!Am LC knihovničes J.Nele.vezila "Ni Ask, ni alávu4. V cdpovNfoh autor ub;!asnil sraj rd/ms o,:lovědU na
'uh.
mínky -z d přItomných člena a hostt. Zc
nil
Část větoAiand zahraniěnímu sokoltu vyjde v,knihovniČci: N 10
tleskerbyl vrovAzen dík s.Nokvasilovi za tuto plvkrisnou a potfebnou publikaci z historie nagí nejslavni%1?if sportovn/ orgttsi.J.zsce.
K chystang. výstavě OLYMPSPORT 1984 bylo v diskuzi .řečono pl'eaf330;on
•KNF, .že pokud se najde KF, který prostřednictvfm přfslanebo KV
S'iSF patidé, a uspořid6nf krajské či oblastní výstavy a vyhradí
vIstavnf-Affdu némětové filatelie exponáttm Olympsport, jo

tuto yýstavupořAdat. Gestor NF M.k4t.NV Pxaha 0.41.t.B.Po1ák nabídl
pomoc'v_ale gpžnost umfstnit poůze 150 výstavnícih plochloca 30 exIV
je malá. Nutno. hledat dile. Určitá možnost . selevi v KF Třabf ě.
.Byly jasně y drobné dotazy k vydání přítisk-a ke Dnům NF a setkéní,
ke sprévtosti,oznadovéní atletických distiplin-v exponátech a j.
1
5ggash

4. Po diskuzi se rozproudila čili výměna přinesených filatel.materiťaů a konzultace k přinesenym v7stavnfm, listům nových_exponitn.
Ani alabgf Červená barva na plflefitostných OVS nemohla ,pokazit
radost z hezkého filatelistického dokumentu na Dny NF a 10.3ubilejnfho setkárif .nagich Člnů
tive-dridviheliolilli'SIAVO.T—
dy k tairpřidékě-40 Ot5
řmimoehodem dle projektu ing.-Petriskaf s perfektnf obsluhou jeho ,
personálu a nevgednf odhotou_vgedh, kteřf toto setkánf připravili,
nezbývá ne f si přát : brzymashledanou na 11.setkinf.
r 2d Sloviček
n-°
00000000000000000000000000000000000000000000000dzaP8*1 IDNY
NAMĚTOVt FILATELIE
6.-7 11.1962.

OLVAWSPORT
s ANGCLA3 /$12-132
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00000000000000000000000000000000000000

pořadatelům se podařilo zajistit - .řfleMitcwtný toček do orďiedfho
strojku pdřAeský Brod 1, kterým. se or..elo po oba dny přímo v . mfat,
nostea hotelU Slavoj.
- ffiefitostný OVS byl vak v provozu od 2. do 15411.1982 pmo na.
bylo orafeno celkem.
p.dř.teský Brod 1. Dle edělenf vedoucfho
7.800 ks zásilek il:nenulovou - hodnotPuiš
- rémci Dnů NF byla reslizována velkorysá akce-pfeemaho kolováni
filatolistiokého materiau, jejfi organizace ;De ujal rofiT
-

Petrásek z Českobzodským KF.•Ukázky a nabfďnutý materiál byl vysta.
yen v místnosti, ve které probihaly jednotliv4 akce Dnů no

ze soustředěného FM byl projeven zájem 750 přiklásivgfch Ee k této
ake:t, která buds k 15.11e82 uzav-IYena iřvislediak do redakce worm-00,0cnebyl
- sp ě nost tohoto způsobu sfekávinf Udoucfho FM SG pro3evuje v rozhodxluti obdobné akce 17,1 Ofgtfch Dnech NF opakovat
- Dny NF byly zavrNeny uslwřideinim besedy . pozvanými .vystavoveteli,
jejg průběh mogno oznatlt za Aspěftý a zdařilý, k 6eug, Oispgla
okolnoot pkItomno5ti n6m5tových
Vystavenf několika ukázek
m erpcglátt vyspělých sběratelů projevilo- se jakc vftan4 instrWita.
ni pomůcka
--nřígtf Dny 11F its bu&tu konat při dllčf oboové- vistav4 Idtvarni
se zde 5E,
nashledanou.
nmiinf a 751Adba v Ere Mi 19850 TTF-1-4
00000 00000000000 0 000000 000000 00 000 00000000 0000000000000
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o vikonech A výsiedeíh naeho roprezentačnfho fotbalového mu5stva
ji bylo a zřejm5 jagt6 buds, popsáno mnoho papíru a řečeno =Oho olov,
Zabývejme f.50 tímto sv6tkem přfmr_dvaů kopaa tentokreit zhledisk filatelistiok6ho. Pořad telé'MUNDIALu 82 totlf pamatovali i na wis,. na
sběratele pogtovnfdh známek-a ostatnfdh FM, kterých se ve španělskU v
přípravě i v Průběhu-- MSotlevila spousta. Nezapomněli ale ani na ty,
kteří se sbírkám těchto materiálů nejenom obdivuji, a v průběhu MS uspo.
tidal' celou plejádu filatelistických výstav.
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Yugoslavia -Irlanda del Norte
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17 JUNIO 1982

14 JUNIO 1982

ZARAGOZA

VIGO

i
1
ICOPA MUNDIAL DE FUTBOL '82 CORA MUNDIAL DE FUTBOL'8211COPA MUNDIAL DE FUTBOL' 82 !
•Checostovaquia - Kuwait 1
Brasil-Escocia
Espařia-Honduras
i
i\
11•JLINIO - 1582
•
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16 jUNIO 1982 - .
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't COPA MUNDIAL DE FUTBOL' 62 1 tOPA MUNDIAL DE FUTBC11282/ COPA MUNDIAL DE FUTBOL'82
Chile - Austria
A
Brasil -Urs:.;
J
Perti -Camerún
14 JUNIO 1932
11 JUNIG1982
15 JUNIO 1982

SEVILLA_

OVIEDO

CORI.

K;7')
CORA MUNDIAL DE FUTBOL'82
R. F. A. - Argelia

COPA MUNDIAL DE FUTBOL'82 COPA MUNDIAL DE FUTBOU821
Escocia - Nueva Zeiandia
Hungria -El Salvador

16 JUNIO 1982

15 JUNIO 1982

15 JUNIO 1982

GIJON

MALAGA

ELCHE

COPA MUNDIAL DE FUTBOL'82
Argentina- Béigica
13 JUNIO 1982

BARCELONA

COPA MUNDIAL DE FUTBCX:82 COPA MUNDIAL DE FUTLJU62
Argentina - Hungría
Inglaterra - Francia
18 JUNIO 1982

16 JUNIO 1982

AL IC ANTE

BILBAO

Ve vech městeeh,ve kterých probihaly mistrovské boje, se kóff413
:.rogion6lni uropagačnf:výstavy a ke•ka5Ccilvnich .bylo.peuEíváno .PRAI '
portrétem nIateróho ze slavných Ppanělelch fotbalových internaciondo.
lů minulosti. Tak byla znovu připomenuta 3c5na Gento, Zamora, Ciriacc
zarra, Quineoccs, Gorostiza, Pichichi, Langara, Arza, Puchadea, Rubio
Gainza, Pasarini,Samitier. V Barceloně při. zahájenf ES a v radridu pi
jeho závěru, se uskutečnily výstavy mezinároda, zaměřené tematicky
výhradně na e entity věnovand bistorii ES v kopand. Na tyto dvě výste
- společně nos aně EXPOFIL MUNDIAL 82-se pořadatold snaEily soustři
dit skute-FA—
u ne leplif exponáty s touto tematikou z celého světa. Cell
přijalo na těchto výstavách účast 13 vystavovatelů filatelista a jade
numismatik z 9 zemí.
Mezi vystavovateli čteme jména známých expertů jako uruguyaoc A#
Pelden, angličan J.Uurray, ital G.Sini, holanilan Lamaker a zejm5na
přodseda MOV Apaněl D:Juan A.Samaranch. Nás můEe 'Wit, Ee pozváni k
těmto výstavám obdrAel i člen nagi námětové sekce OLYMPSPORT a KVF v
českém Brodě - jproslav .PetriSsek ml. Výstavy nebyly soutěEn1
účastníci vak obdireli krásné medaile a jedna z nich tedy putovala I
do československa. DohuEel je to asi jedná medaile, která z MS do če
koslovenska dons. Učastníci nageho jubilejního 10.setkánf sekce ji g
mohli vidět "in natura" a potěEkat si ji ve svých rukou
Hlavni byla výstava v Madridu, která se uskutečnila 25.6.- 4.7.8
v muzeu poět a telekomunikací. Na vzorném uspořádání výstavy se podfl
ly krom0 Svazu gpanělekých filatelista i minipterstvo pat a telekomu
nikaof a Organizační výbo* MS. Luxusní katalog na křídovém papíře obs

EXPOFIL - MUNDIAL-82
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hoval krcně btiEnýčh částí týkajících se výstavy, iTopis v§ech vydaných známek a celin k ES a veEkoróhe filatelistického materiálu o Os,
tech, ve kterých ES probíhalo. Přílohou katalogu byly číslované Earn°,
tisky obou ertlfků vydaných k ES s přítiskem EXPOFIL MUNDIAL 82.
Pe55odate1ski země MUNDIALu 82 vydala celkem 8 známek, které jsou
poměrně běEré a 2 arAfky se soutislgem 4 známek, které pro poměrně vysoké nominále a malý náklad, již tak často k prodeji nejsou. ttyfil

celinové dopienice byly pf'atup0 v6noviry ro2;1.7,c,v6.1.4 a-,,,stn114 do
skupin; televiLi, tisku a rozhias,A; parlěiskému fotbalovimu svazu a
dopravufm prostředlOme
Z,pHiežitostkýcb razítek, mimo jig zmfrAs..6. a portréty. pr ě1akyoh
nfm jmen soupeft, ve tvaru obd6lnIku se zaoblenými rohy, na kterém.
vyobraze stadion na umž se utkkll' hrálo,
sada razftek z 1.dne vyaLT.J.í 1T46.82 obsahovala krom6 saku
Dal
MS i znaky měst, ve kterých se orout6'1 :Konala. ZifIV-tní razftko bylo
používáno v den rozlosování MS do skupin. Organizačr:f výbor MS :90ugfval OVS na p.O.Madrid 16 a Madrid 20. V dob pl-ed soutěžemi MS bylo
emblemu MS použito na ?ad Oiležitestných I strojových razftek i a
částečně jinou tematlkou /filatelistické výstavy a pod./.
Filatelistick4ho materiálu existuje tedy spousta nezbýv; negli
shArět a vybírat to ne Lepí 9 nejhodnotně gf.
0000000000000c00000000000000000000000000000000000o00000d4P-00000c000
SEZNAM ŠPANĚLSidCH PR k MS 82 v KOFANt
00000000000000000000 0000000000000000000000
17.
13.6.- 11.7.82 Madrid - Gento
1.OVS org.výb. MS. MADRID 16 a 20
2.16.1.82 Madrid, losování skupin 18.• 8.6.. 26.6..'82 Barcelona-Zamora

3.13.6.82 Valladolid
..
19.13.6.-25.6..82 Bilbao- Zarra
. Elche - Ciriaoo
4, 13.6.82 Zaragoza,
20.
Iincoces
Gijon - Q,
5.13.6.82 Vigo
21.
La Coruna-Gorostiza
6.13.6.82. Sevilla
29..
Malaga-, Pichichi,
7, 13.6.82 Valencia
23.
8. 13.6.82 Malaga
Ovideo ,Langara
24,
Sevilla Arut
25.
9,13.6.82 Gijon
10,13.6.82 La Coraa
Valencia-Puchades
26.
11,13.6.82 Alicante
Valladolid-Gainza4
27.
12.13.6.82 Bilbao_
28.
Vigo Pasarin
13.13.6.82 Ovideo
ZafagozaSamitier'
29.;
14, 13.6082 Elehe
30,
Alicante- Rubio
15.13.6.82 Barcelona /stroj./
31,28.6.-1.7.-4.7.82 Madrid
16.13.6.82 Madrid letroj./
32. 29.6.-2.7.-5.7082 Madrid
33, 11.7.82 Madrid -finale
14, 17.6.82 Zaragoza : Jugoslávie -Severnf Irsko

,4,.

'35.

21.6.82 Zarago741 : Honduras -5everní Irsko
36. 24.6.82 Zaragoza : Houriarae- Jugoslávie
37.14.6.82 Vigo
Itálie -Polsko
$8. 18.6.82 Vigo f Itálie- Peru
23.6.82 Vigo t Itálie-Kamerun
40, 17.6.82 Valladolid : ‘
(:SSR-Kuvajt
AA, 21.6.82 Valladolid : Francie -Kuvajt
42. 24.6.82 Valladolid : Franaie- t'SSR
4. 16.6.62 Valencia : grannsko Hondura-3
44. 20.6,82 Valencia : panělsko- Jugoslávie
45. 25.6.82 Vaaencis : gDanrisko- Severní Irsko
46.
SevIlla i Brazílie - Skotsko na stadion..z Benito Vťllamaxin
Sevilla : Brazflie- Nový Zeland na Itad.Benitt; V131amerin
47,
48. 14.6.82 Sevilla
Brazílie -SSSR
na 5:41d,lonu -,Anchoz Pizjein
49. 17.6.82 Ovideo : Chile- Rakousko
50.21.6.82 Ovideo Rahousko
51.
24.6.82 °video Algfr- Chile
52.1.6.82 La Coruna : Peru -Kamer=
53.1.6.82 La Coruna Foleko- Kaxerun
54, 22.6.82 La Coruna : Polsko- Peru

0.

55.16.6.82 Gijon : NSR Alir
56.20.6.82 Gijon : NSR Chile
57.25.6.82 Gijon : NSR Ralv...,usko
58.15.6.82 Yalega Skotsko Nový Zeland
-' 59. 19.6.82 Malaga :•SSSR- Nw.1 eland 60.22.6.82 Malaga : SSSR Skotsko
61.15.6.82 Elche M12-Xar3ko Salvador
62.0,6.82 Ftche Belgie Salvador
61. 2246.82 Elcho 1 Belgie Vaďarso
64, 13.6.82 Barcelona : Argentina Belgic
65.18.6.82 Alicante : Argentina Maďarsko
66. 23.6.82 Alicante : Argentina Salvador
67.I.6.82 Bilbao : Anglie Francie
68. 20.6.82 Bilbao : Anglia nSR
69. 25.6.82 Bilbao : AnglIe Kuvajt
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moro(...116 v rlsnh prfok tirtoh zem6 , což
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!lodnota : 10 jetn1
vyriAí : _0. is, 1114
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Tiskový list : obsahuje 20 známek - 4 x 5 Náklad
hatsuva Co., litd.
Vydavatel
Návrhář : Takao Yamanouchi
Fotbalovou známku i PDC namJtový fotbalový sbt,ratel můZe uoult no své
m.j. tak4 jako doku_Aentaci
sbírky o kopané hned několika způsoby
rozvoje kopané v poslední době no celém světě
v tomto pi'íbade tedy
✓ Asii , jmenovitě v dalekém Japonsku . Chce to vády jen trochu hloa-

bě ji přemý6let a nakonec z ko_5,dého materiálu jde sestavit i libreto.
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Jegtě k XXXI. roč. dorosteneckho turnaje UEFA

ar..ce
V čísle 38 naeno zpravodaje 01 1 sport
iLate info):maKopaná na stranách 2 - 31 p4ir,
ce o filatelistickém materL;111 který pouZívaiu

polská wSta k XXXI. ro6n-,Ekit doroeck,lho tur-

naje UlIPA v kopané 1978 . Dnes dopinujeme tehcty

6tyri uvei''ejněná polská .píler:Atostnei raztka k
auto turnaji - Katowice 1 , Czos, ocho-ra i , Ef,eisko
- Biala 1 a Krakow 1 - jeLit6 o páté tehdy
razítko - a to liOWY ;3ACZ 1 . Dopinc sl ,Jroeirz
t:ito Udaje i ve svých záznaMech .
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BOJ 0 SAMOSTATNOU 'OUST CECHU na Hrách V.olympiAdy
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1912 ve STOCKHOLMU
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Význam olympijských her na mezinárodně politickém f6ru neustile
vzrůstal. 0 olympijské hra se začaly zajímat i vlidy. Česká sportovní a olympijská samostatnost se stala soli': v očích rakousko-uherské
administrativy. Zatímco první pokus Solms Braunfelse dopadl nedspěg.
ně, začala se situace zhorgovat v okamžiku, kdy se členem MOV stal
v roce 1911 za Rakousko princ Otto Windischgratz, který pochopil, že
není možné otočit proti dr.Guthovi v MOV ani přímo proti české dčasti
na OH. Své požadavky předkládal diplomatičt ěji, ale o to důrazněji.

V dopise z 9.8.1911 napsal Coubertinovi: "Poněvadž si ministr
přeje, aby Čechy nevystupovaly ve Stockholmu jako nezávislá skupina,
myslím, že jednám správně, když Vám navrhnu vyloučit zemi bez vyloučenf osoby". Coubertin se sice za Čechy a dr.Gutha postavil, ale ne mohl dlouho ignorovat politické zájmy velké Taiga. Pro samostatné české zastoupení hovořila jen tradice, vyspělost české tělovýchovy, existence Českého olympijského výboru od r."1896.° a -dčast dr.Gutha v MOV
od r.1894. Přestože měly tyto argumenty svoji váhu, na mezinárodně
politické drovni to bylo přeci jen málo.
Windischgrátz v duchu svého návrhu proto v dalgf fázi požadoval,
aby bylo ze seznamu členů MOV odstraněno označeni národa, který dr.
Guth zastupoval. Udal, aby za jménem dr.Gutha bylo uvedeno Rakousko.
Jednání se protahovalo, ale nakonec musel dr.Guth nátlaku ustoupit.
Vymohl si vak, aby za jeho jménem byla uvedena alespoii zkratka Českého olympijského výboru/C.O.T./.
V dalgf fázi, v srpnu 1911, navrhl WindischgAtz Coubertinovi,
aby do MOV byli zvoleni dalgf dva zástupci Rakouska a to hrabě Rudoll
Colloredo-Mansfeld a dr.Otto Herschmann. Spekuloval pravděpodobně s
tím, že by se mu takto podařilo narugit statut MOV, který dovoloval
každému státu nejvýge 3 zástupce. V seznamu členů za Rakousko měl býl
dr.Guth uveden jako poslední. Tak by při projednávání této otázky
mohl být, jako přebývající člen za Rakousko, ze seznamu členů MOV
vygkrtnut. Tento návrh vak u Coubertina neprogel.
15.10.1911 proto Windischgratz schválil požadavky dr.Gutha, aby
bylo vždy jedno místo ze 3 zástupců Rakouska v MOV rezervováno pro
Čecha, dále autonomii ČOV a vyvěgování české vlajky spolu s rakouskol
případě olympijského vítězství Čecha. Byl to vyznamný úspěch, i
když jej není možno přecerlovat, nebo' Windischgratz tento ústupek dr.
Guthovi považoval za dočasný.
Uzavření této dohody odmítli jak Četí sportovní funkcionáři,ta1
I členové Rakouského OV. Nakonec 5e podařilo ve vysvětlit a dohoda
se stala základem pro dalgí jednání. Rakugané vak doufali, že je to
pouze taktický manevr. P římé střetnutí jen oddálili na návrh 0.Windischgratze na vhodnějgf dob'.
OH se blížily a rakouské úřady zvygovaly tlak. Na stranu Čechů
se nagtěstí postavili i organizátoři OH, zejména gvédský člen MOV
Viktor Balck. Proto se proti ČOV postupovalo opatrně. Rakousko-uhers)
vláda nechtěla celou věc přenést na mezinárodní fórum. Proto se

9.6.

1912 u8kuts6ni1a ve Vídni na ministerstvu vn:Ftra so:nůze kterg
účastnilit ministr Zaimad, dr.Guth. dr.O.Horschulann, 0.Windiongrttz a noyý• členATOV- Colloreda Mansfeld„- Jednalo se o , to,-jak vya-toupf te;1 na olymptjských hr6ch ve Stockholmu. V kano.min,.0°edsedy
dono•nskonee k dohodiI, o v 6,'ě ari;a, .;.;Nv,(11!fkl°1 budp u Noba ozna6en
AUTRICHE-TCHEQUE, v 5namu 61enů MOV za jmaem d)%Gutha ATITPICHE
vttn:stvf ischzi se watyČl viajka rakouská a ma16 vajka českA. S ozzaenfm nkrodnQsti pi lavnostnlm. zahdjmf 2e ne061:talo.

e,rdyt zastupvel orcgn, kter;
nemohl ze'or6nit. ‚
Dohod6
vlaetnč prg.vng mcxi8tovn1, pracže nebyl ettltm povolčrl, Fiřezto s
ono.
- at.Oi
ním stgt vyjedneva! 13-0_ ,QV to tyl v:astn6 )1cloh, Krc;
k
-;;V stela ,10.if'é dest voIn4ho rrocto
chávala dohodc dro rkathol i--6C
man4vrován.r.
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Ve.stejné_době dosáhl '0\1 velkého dspěchn, kdy tento právně
existujícf orgán dostal od císaře právo pouVvat českého zem,..3kěho
znaku ! To se stalo v době, kdy se státní 'ařady snagily Činnost '0,0V
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. fjezdu české olymp,v1pravy do Stockholmu se zjistilo, ge
•
Připř
se při slavnostním zahájení bude používat označení narodnosti a státu,
Na74i zástupci vak s tím od samého počátku počftali. Proto byl vedoucí České výpravy Josef OSsler-Olawský povolán na rakousko-uherské ve:
vyslanectví, kde se měla nově vznikla situace řeit, tam prohlásil:
"Mám sebou český prapor se lvem a prapor ten bude každop ádně nesen
před českým oddflem při průvodu, Na tabuli pak Připevním sebou přine.
sený nápis Boheme". Prohlásil, že zná že by .es slova. Bob&me net BbhmEi
nesmělo užívat /název nhmen označoval zemi, nikoliv národ/, ani,krilovstvf Naká a ani -slovo je označující, že pikdy a nikým rzabylo zrueno. Prohlásil, že se _k Rakousku hlásí, ale e trvá na označení ntrodnosti, svého jména a vlajky. Argumentoval s císařským souhlasem
používat Českého zemského znaku / p roto také narychlo vyrobillanovou
Českou vlajku; místo Červeno-bílé nechali vpít vlajku s Českým lvem,
aby to odpovídalo císařskému patentui. Dále zdaraznil, že dohoda z
Června s označením nepočítala nyní že je vak situace jiná. N..i pal
dOu- za rakouskou výpravou v nekolikametrové vzdálenosti.

9.

^rms.

aa ,

(...12.719E

'004,1 tr:

7 7.4,2 .7-Eze,r'

A , Jutit-1g12—z-i *JUL)

.

,

,

A
I
8 A

-

1
6'1/rVIA,

4/1
/

0

Po delfch diskusích ustounil nakonec RBssler-O řovaký ad ni5kteL
rých svých maximalistických. ppgadavkil zejména od názvu zem ě - Bohme
a souhlasil s označením Autricbe-- Tcheaue /- Rakousko- t,'echy. P ředstavitelé velvyslanectvf s tím nakonec, ač velmi neradi, souhlasili.
a

•

Při všech těchto politických bojích se nemohlo pochopitelně zapomenout na finanční otázky, kterti především v tomto období rozhodovaly, zda se vůbec OH budou moci čbeslat. Po řadě akcí se nakonec čOV
shromáždil částku přes 14 tis.koruu/1000 k.dala městskti rada Prahy a
5000 k. vyplatil 0.Windischgratz jako subvenci min.veřejného kultu a
vyučování/. Na Hry V.olvolpiády 1912 vyslal čOV celkem 50 závodníků.
teskii olympijská vyRrava po stránce sportovní zklamala. Sportovci dosáhli pouze 4 čtvrtych a jednoho 5.mfsta. Nage vystoupení vak

není vak není možno hodnotit jen takto, nebo' v tomto období byla
pro nás důležitěji samotná Oast.
Jiff nssl, CSc
000000000000000000000000000000000000000000000

Toto se přihodilo před 70.1ety a je dobré z historie se někdy
poučit. Pozorný tématicky sběratel jistě nalezne způsob, jak mnohé zde
navozených myglenek vyjádřit ve své sbírce a exponátu fil.materidlem.
Několik ukázek je přiRojeno ze sbírky ved.sekce.
Když jsme se zamyšleli nad tím, jak si připomenout některá výročí olympijské historie,rozhodli jsme se pro V.OH 1912 nejon proto,

že tyto Hry byly poslední před I.světovou válkou, ale také proto, že
po řadě Her konaných jako ",přívěšek a přívažek" velkých Světových výstav/Paříž, Staouis, LondysV to byly prvé Hry, které předvedlg světu
v celé kráse nádhernou Coubertinovu myglenku míru a bratrství mládí
celého svOla.
Snad jsme volili správně a také nám to potvrdily novinové zprávy
ze závěru října 82, které připomněli jinou událost, která přímo souvisí s Hrami If.olympitidy 1912 a o které se dočtete v následujícím našem
pojednání.

Politicky angažovaná sportovní filatelie
•
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James či Jim Thorpe byl India. Narodil se r.1889 v oklahomské
vesnici Sprague. Chodil do indiánské gkoly v Carlisle, v jedné z rezervacf vyhražených bílými Američany jeho plemeni. Zde začal pěstovat
různé sporty včetně atletiky. Do výběru kandidátů pro OH 1912 se dostal na návrh trenera Pensylvinské university. V předolympijských zivodech v r.1912 byl nejen nejlepgfm vícebojařem USA, ale vydobil si
právo reprezentace i ve skoku vysokém a dalekém.
Jeho olympijská chvíle přigla 7.7.19/2, kdy byl zahájen pětiboj.
V pěti disciplinách byl mezi 26 atlety 4x první a v hodu ogtěpem bal
třetí. Jasné. zlatá! Dne 8.7.1912 nastoupil ke skoku do v.15. ky a výkonem 187cm skončil na 5.místě mezi specialisty. Ve skoku do délky byl
se 689cm na 7.místě.
Za týden po pětiboji nastoupil k desetiboji. Startovalo v něm
29 atletů a Jim byl 5x první a lx čtvrtý. Získal tak celkem 8.412 b.,
a tím i druhou svoji zlatou medaili!
Byl nejobdivovanějgfm atlatem Her a zastínil i sli-'
vu H.Kolehmainena. Odvážel si do vlasti kromě 2 zlatých
medailí jetě dvě zvligtní putovní ceny: za pětiboj
cenu gvédsketho krále Gustave V. a za desetiboj stříbrný tepaný člun Wikine, který věnoval ruský car. ,,'
Když na trávníku vyprodaného olympijského stadionw.4
položil na havrannf vlasy Jima Thorpa gvédský král vavřínový věnec, do dlaně mu dal zlaté medaile s blahopf4-;
ním k vítězstvf, řekl:"Pane jste nejdžaeně jgí atlet
na světě". "Děkuji králi", odpověděl Indián. Nikdo netugil, že do roka bude tento sportovec vgech titulů a poet zbaven.
Stalo se to na základě dopisu představitelů OV USA zaslaného OV
Švédska, v němž byl Jim Thorpe obviněn z toho,
, že hrál kdysi profesionálně basebal. V té době byl basebal nejpopularněgfm sportem amerického venkova. Protože na jeho přijmech byla závislá početná rodina,
přijal v letních měsících 1909 a 1910 několikrát 10- 20 za dčast
v exhibicích.- Jak se později podařilo prokázat, nepřekročila celková
suma těchto příjmů hranici 5o40. Nejen podle dnegních, ale i tehdej_
gfch zvyklostí neglo vlastně o nic jiného než o základní příspěvek na '
stravu a cestu k utkání.
Několik týdnů po skončení OH 1912 "odhalil" reportér skandálního
plátku Thorpovy basebalové příjmy _ a James 0.5u1ivan, tehdejgf předseda AAU, muž, o jehož rasistických předsudcfch existují nesčetné doklady /podnes nese jeho jméno výroční cena AAU, udělovaná do poloviny
70 let výhradně bílým sportovcům/, rid využil této záminky k rozpoutinf gtvave kampaně proti indiánskému hrdinovi Her.
Zasadil se celým svým vlivem v MOV o Thorpovu
diskvalifikaci, k níž doglo skutečně v nisledujícím root0
Švédové postoupili dopis OV USA, přímo MOV,
který na svém zasedání 26.5.1913 rozhodl, aby
Jim Thorpe byl zbaven titulů olympijského vítěze 41-09,5A6
ve vícebojích a aby medaile i ceny vrátil. Zároveřl stanovil nové pořadí v pětiboji, kde na

1.mfsto postoupil Nor Ferdinand R.Bielze 6.na 5.místo postoupil i
býv.předseda MOV Avery Brundage, ktery se celou dobu 0 do svého de
mrtf snail o navrácení vgech poet Thorpe91. V desetiboji se stal
vítězem Švéd Hugo Wiellander, který se cely svůj život nepovažoval
za ofio.vítěze, ale "jen za druhého za neivětgim sportovcem jakého
kdy znal". Thorpe marně protestóinal. Přiznával, že v letech 1909-10
- tA)rázdnintich
Wwr. j777
.,r-r74,
hrával za různ4
týmy, ale hrál
pro radost ze hry,
ne pro peníze.
Ostatně žádný z
jeho tehdejgfch
spoluhráčů nebyl
zbaven amaterstvf,
ačkoli vgichni
hráli za stejných
podmínek- za příplatek k stravně
tql
mu. Zapomněl,že
760 Ĺi
on jediný z nieb
byl Indián!
(..1 20 L. )Lt'fit://i
Nezbylo mu nic jiného,
než podepsat
Adirr
ANSr
profesionální smlou.
vu.Stal se záhy
uznávaným esem jak v basebalu, tak v americkém.PROO FOOTBALLU/zde
byl dokonce v r.1950 vyhlágen nejlepgfm brá5em USA v první polovině
stoletfi a až do. r.1929, ve svých 41 letech, udivoval v obou sportech
svým uměnfm. Toto.prootředf mu vak vzalo poslední iluze o sportu. Za,
.
oznat v chátrajícím muži někdejgfho nell5en
čal pft. Brzy bylo tě k
tleta, jeho vzorný život dával před 10C:y
pěgrějgfho atleta na svěť
sám prezident W.Taft za pHklad americké mládeži
Nejbliggf přátelé se mu anažili pomoci
se a zařídill mu
v Los Angeles malý výčep. Zpočátku tam přicházeli zvědavei, aly Si po.
slechli přlběh dvojnásobného olympionika. Bylo jich vak postupaě méně
a méně. Zhorgujfof se situaci nepomohla zachránit ani kniha vzpomernek,
ani film. Na těch vydělali jinf. PřIběh ogizeného gampiona zevgedněl.
Země pruhů a hvězd a dravho existenřrnfho zápaen mi nagla jiná sportov.
ní božstva, jiné senzace.
Počátkem r.1953 Jim onemocněl. Na lékaře nebyly peORP
níze. Marně se jeho indInit
FEe\--Es
přátelé pokougeli pomoci mu
tt6
sbírkou. Už bylo pozdě. Jim
•
1977
Po delgfm utrpení 28.3.1953
MiliErfAINKE
. eťtA.
zemřel.
1517
aMME=MOB
Za dva roky po jeho smrti se malé městečko MAUCH'
821
CHUNK v indiánské rezervaci
JIM THORPE, PA. 1229
v Pensylvánli piejmenovalo na
THORPE. Jenom
JIM
pár Indiánů za celou Ameriku
tak vzdalo čest největgímu
sportovci světa před 1.5věto
vou válkou. Tomu, jehož před
41 roky dával sim prezident
—
USA ze vzor mládeži.
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"Tento muž je jegtě dnes idolem pro Indiány Ameriky. Jméno Thorpe reprezentuje vynikající výkon, nadání, pýchu a boj. Jako jeden z
největgfch sportovců, jaké svět nosil, se stal legendou své země.
Prosím, abyste zvážili jeho rehabilitaci."
-Tatďigovet-naiáSal -president USA Gerald Tora-V-dbplife aeeóanám předsedovi MOV lordu Killaninovi v r.1975. tidi v něm, ;aby Jim
Thorpe, americký Indián, olympijský vítěz v pětiboji a desetiboji ve
Stockholmu 1912, byl posmrtně rehabilitován a in memoriam mu mohly
být vráceny jeho zlat' medaile.

č ist 3.
Na počátku října 1962 vymazal výkonný výbor MOV na svém pravidelném zasedání v Lausanne jedno z ne3ostudně34fch rozhodnutí olympijské historie, výrok MOV ze 6.5.1913, jímž byly "za prokázaný profesionalizmus" odebrány zlaté medaile vítězi v olympi3sk4 soutěži v
pětiboji a desetiboji Jimu Thorpemu. Výrok, proti němuž postižený
marně protestoval až do své smrti, proti němuž vedla pak boj jeho
žena, proti němuž snesla pak v r.1973 jeho nejmladší dcera Grace
tolik dAkazů, že O neoprávněnosti této diskvalifikace uš nikdo nepochyboval. Lausannský verdikt exekutivy MOV je více méně
jen právnickou tečkou za rehabilitací historicky zcela oprávněnou.
AI,
Rozhodnuti výkonného výboru MOV bylo
9
99
zcela jednomyslné. P ře..
ONELVEN-45
dseda MOVJ.A.Samaranch 23.juin 1594
Crea
du
m
CIO.
/velký filatelista a
OO O
vystavovatel/ nřed4 obě 23juis11982
Overture clu
zlaté medaile /koniel
114%
nejmladgf ze tří hor_ NWEEOVIAMWE
peových dcar Grace při
1-,Mgtím zasedéní exekutivy v lednu 1987 v Los ,kngelee.
J..1v3týn 0000(100
0C0000000000000000000000000000000000v0000C,ČOD000C0000
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Po delgf odmlce se opět v nagem zpravodaji setkáváte s touto,
dříve tak pravidelnou rubrikou. Je to zásluhou nageho nového člena
Karla Mauera z Brna, který se ochotně ujal jejího řízení. Domníváme
se, Ne neprozradíme nic tajného, když Vám sdělíme, že současně pracuje s vedoucím sekce na pokračování knihovničky 6.2.
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Nejposledně jgí novinkou letogního roku jsou dvě propagační ra-

zítka Švýcarska k turnaji o Spenglerův pohár v Davosu. Tradičně je
používají pogty 7270 DAVOS-PLATZ 1 a 7260 DAVOS 3-DORF .

Druhého razítka ze sportovního střediska GRINDELWALD se používá

jig od roku 1978 v obrazové Usti je mimo hokejisty vyobrazen jegtč

plavec, krasobruslařka, atlet a dva

tenisté.

DÉCOUVREZ ie
HOCKEY/GLACE
MIBISCENTHEDETIO- 18A0-82 -

'

OESTINATAIR
f

Dalí novinkou je francouzsk6 propagační razítko z
AMIENS CENTRE DE TRI k zahdjení hokejové sezony. Buda
používáno od 18.10.82 po dobu 3 měsíců, jak je to ve
Francii zvykem.
man GA0414016 'it14111WRibr PltiM
Začátkem roku bylo pouXoKk.04
ššíváno v Helsinkách příležiirqoirirtilt12:t3
tostné razítko k juniorskému
turnaji Pastirol.
Vpravo pak přinégme ukázku levé obrazově 66set leteckš celinov obálky SSSR vydané 24.05.82 k VII.MS juniorů 1983 v Leningradi;.
Tisková technika nám nedovolí přenést celou celinu,
V knihovničce 6.2 "0 hokejový primát v n tr1 jsou uváděry FM
k IX.Z0H 1964. U SSSR je uvaděna celinová ob,k1ka se záběrem z hokejového utkání SSSRSR. Vedoucímu sekce Bohemoslovenika Vr.Novákovi ac
r.1957 a na
podařilo identinkovat, Že jde o utkánl SS5R-6SR
11-01'szi:jc.
Yu leeu hra SSSR Pantuchov na n reelrezeEtaETT
My 1 tomu dodávádie, gi jde .o ut fkte]' ae hrna na M5 197 v Moskvě ve Velké aréně v Lužniktich pled 40 ,- es.diváky., Utlánf. eleenčila
22 100, 1:1, 1:11. Branky dali Pantůček a Pokorny aa 6SR a Sologubov
a CAystov za SSSR.
c000re000
OCC,0000000000000000 00000(A000300000000000000000000000000
KOUptePRODEJ-NABtDKA-VkMtNA
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Člen 6.202— 21.13,Att.K Ane.,u1,n55P 6.7, 466 01 Jablonec nad Niseu nabízi
materiály k I. a 17,7,(V. materiKey k n11 1904, 192E, 3936,
1956, 1964, 3972 a olypp,kolegresu 1925 Proba )ále koupi
laité zaélnky Voreka k ZOB 12 a celiry FIS 1935 ItR.
JUSTÝN Jaroelav, 599 01 Ml_levsko 63 hledá příležitostni
Člen 6.
arWeeeld Cle) Štrbekel 'ileac 19SP
razfeha :W:T-k
a TRNAVA 1 M)zinárc&ý veleatrovský 'gacbový turnaj
1962 břemen Potřebuji pro sbírku a reprodukci ve spravodaji.
člen 6.120--Ing0Pavel CHARVÁT, JuxeČkova 6, 701 00 Os rave 1 pre
stáří prodá sbírku a exponét "ISU .kraso a rychlobrualenf".
Exponát oceněn MPS, ceps hluboko pod ketalog®
--CURYk Ota, Moskevská 45, .560 03 Karleey vary nabfkeí k
nečlen
prodeji kompieeef sbírku znázek Zeal R Oh 3960, luxesuf,
jen v celku /321 známek a 31 aagfkAt. Výměna min& WY, za
Čisté Rakousko 1924/37,
Je pravda, že nag zpravodaj vychází nepravidelně a jscn mezi jednotlie
vIvel Čísly někdy dosti dlouhé přestávkir,, Přesto si myslíte, že velmi
milo využíváte této nag nabídkové služby. Není to tak dávno a volali
jste po jejím zavedení ve zpravodaji.
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V zdhlavf naFleho Of.EV-71ri. vyabriijcgledvě pIl1egitoetn4 raZr 11.olyilpiidy 197P v Mni,
oftka věnovsnit'Sympoziy,
ohovg, kter ee konalo ve iSteg. ansItka byla pouilfvd.aa ane
18.2.82 na pilt.11, Wie,s- ,5g - a.drte li.3.482 na Wissen,Sieg 1.
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K tito udaosti se kona*Sa velk fila 1itik výstava ve dnech
.11.S.. 5,9.1582 v 1,
..:c416
t1OflI.5 .nt4to
udAh.- sti bylo po0ii'v6no
ra7Lftlfo a spolková poZta vyda.1
ooioredi cel!äo' ou;,u a vti.:4q.Xli III11.známkami 5N.10 Ff, V 2€
V6 čtisti obAl.ky je antický motiv vavfínem o37ěnčené blavy vft6ze. Coto
raz-rtko vidfme vpravo na
i
ce1in4 a bv19 pouglvino po
Olympische Spiele
celou do-ou- 4
-stavy,
1972
Wilehen
1962
Druhé razítko bylo
Fr,
uMvino jen ve dnech 21. a
22.8.82 a pisipomínalo nejen
oslavovan‘ výročf, ale také
jubilejní výro6ní setkáni
nimětové sekce olymoljské
a sportovní filatelie NSR
MOS. Na tomto razítku je
znilmý attický námět.běžeů.
Tvoří spolu s celinou velmi
JubilSumsveranstaltungen
im Olympiapark
pěkný celek. Obě razítka po
• 21.Atigust — 5. September
užívala zvl.přepeSžka pogt.
dř. MNICHOV 40.- ------

poštovní ‚ řad Mnichov 2 pouiilval ve dnech
16.-17.9.1982 vlevo vyobrazenšho razítka k Ore.
-:----- čf-100,1etz•drugby-olympijských,,měst-4,972A Vans.' :I'
1, 1411 kého Sapporo a Mnichova. Po4tovní přepégka byla

tf,t)NCHEV-,„

4
•

er

'W
JÓJ.UR
sTADTERART NiRSCHAFT

10101
4N8000se
-

p

po oba dni otevřena v sile Mnichovské radnice,
kde probíhala výstava japonského umění. Autor
razítka pougil obou městských znaků, mezi nimig
umfstnil Sapporský most Shinkyo, který zde symbolizuje spojení obou měst.
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10. Weltmeisterschaft
im Hal/enhandball der M a nner
23. 2. - 73.1982
3undrepublik Deutschland

732 Giippingeťy

nschreiben
Wintheimer
Rozienstr, 34
601 :Schwabenheim
..E,,n,WF.RPTZMPANOME-.

f'ro nage abratele bude ovem nejza;iimogf polonf.edni dopis.
tice vy,
dani pro organizační výbor 10,mistrovství svIta v házen6
1982, které probíhalo v mnoha západoněmeckých městeob ká vtigt6nou
známku 50 Pf stavby a horní ukázka má plď.legitostné razftko ze zahajovacího utkání v Oppingen.
V levé straně byJo pouftto fotografického snímku z akce při
střelbě na branku. Zdálo se nám, e bránící hráči mají na prsou znak
NSR a i oblečení připomínalo reprezentemf dresy NSR. Po konzultacfch s odbornfky a po rozhovoru s reprezentačním trenerem muM Vichou
Vám mMeme sdělit následující:
•snímek je z finalového utkání Her XX.olympitidy 1972 v Mnichově mezi
SSR a Jugoslávií
•při střelbě s 6.11 je jugoslávský hráč Milan Lazerevič, nyní trenér
Netustedu v NSR
. s 6.3 je reprezentant nSSR Ivan Satrapa, zamaukly Praha
- s č.13 je čs.reprezentant Jaroslav Konečný, zam.Král.stroj.Brpo
- za ním /bez Čísla/ Vlastimil Jarý, nynf technik ve Škoda Plzen
Jedná se tedy o identifikaci velice zajímavého materiálu nejen
do Bohemosloveniky /za pomoc s identifikací děkujeme ved."B" Vr.Novákovi,/, ale- hlavně do historie čs.olympijského hnuti a jako dokumentace Her XX.olympitidy, i do sbírek o olympijských vftězfch /zlatá pro
Jugoslávii,
stříbro pro tssiii.
.
Justýn-

Keď Vám už pfgem, cheem upozornit na maid
zaujfmavost, ktorai je snad vhodná na zverejnenie
....ovoOlympAporte.o.
.
Takto začfra svůj dopis ná člen
Krajěfr ze Spigské Nové Vsi a my jej necháme
di pokračovat, protože jeho "malá zajfmavost" je
opravdu zajimavi. Tak tedy:
Španielská pogta vydala prfležitostnd pečiatku k Eorolezeckej expedic na Makalu, 8,481 m vy..
soku horu v Himalájach, roku 197§_fviď kopiu raz./.
Ten istý rok pasobi na Makalu aS-naga československi horolezecká expedfcia, ktorá 24.5.1976 v zložen Milan Kriggák a
Karel Schubert dosiahla vrchol. Spolu a nagim družstvom vystdpil na
vrchol Makalu aj gpaniel Jorge Camprubi. Doglo k tomu nasledovne:
Španieli požiadali sage vedenie expedfcie, že sa oiled v giestom tábore
spojit s nagim družstvom. Sami by neboli schopni postavit giesty tábor
/pan ho už mali postavený/, ani vyjet na hlavný vrchol. Preto ched
využit na prenocovanie nti iestý tábor. Ďalej žiadali aby nazi zo
sebou na vrchol zobrali jedného zo Španielov. Tak doglo mezi expedfciami k dohode, aké zatial v Himalájach nemé. obdobu.

EXPEDICION ESPAŇOLA IvIAKALU 8486.

EXPEDICION ESPANA MAKALU 84gim

CENTRO EXCURSiONISTA

CENTRO EXCAIONISTA

- COMARCA OE BABES-

-COMARCA DE BAGES-

- Zaujimavě na celej ved i je to, že gpaniel dosiahol vrchol Makalu
za pomoci nagej expedfcie a nageho vrcholového družstva. Španielsko

tdto expedfciu dokumentovalo,prIležitostnou peqoatkou. U nis pokial
vjem, nebole tito dspegna expedfcia tilatelisticky dokumentovaná a
ani predoglé a dalgie. Možnoaovedat, velké dspechy neboli filatelisticky doložené čo je veru na- kodu vecil
Zájemcům o alpinistickou tématiku doporučujeme přečfst si Článek
B.Halfře "N.vlajka na Makalu!" v nagem zpravodaji 6.1/76/78 str.15-16
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011

P R O G'R A M MS a ME v prvom polroku 1983
000000l0000000f00000000000000l0000000000000mmo

Januir 198A
26.12.82 - 4.1.83
22.- 23.1.
28.- 29.1.
29.- 10.1.
31.1.- 5.2.
Februitr 19Q1

5.- 6.2.

19.- 20.2.
19.- 20.2.
26.- 27.2.
26.-27.2.
15.-20.2.

MS
ME
ME
MS

hokej "A" jun.
rychlokorč.čtyrboj ženy
dvousedadl. boby

rychlokorč.ětyřboj muži

ME krasokorčulovanie
ME
MS
MS
MS

4.boby
rychlokorč.
čtyrboj muži
2.boby
rychlokorě.čtyrboj ženy

MS
MS
Ms
MS

4.boby
rychlokorč.gprint M i t
cyklokros
hokej s loptičkou

Leningrad SSSR
Heerveen Holandsko
Sarajevo SFRJ
Haag Holandsko
Dortmund NSR

Sarajevo SFRJ
Oslo Norsko
Lake Placid USA
Karl-Marx-Stadt NDR
Lake Placid USA
Helsinki Finsko
Anglicko
Helsinki- Poorvoo Finsko

jez,3
E
ME hokej jun."C"
Sarajevo SFRJ
3. 10.3.
z3r:10-;3:irzf3=-"fr=-1.6.-'1101aiej j un a'°,cgter.,=--aeatatz-Bukure gto:Ramuns kooraa
5. 6.3.
ME fahk6 atletika
Budapegt Maďarsko
MS krasokorčulovanie
Helsinki Finsko
7.12. 3.

14, 20.3.
17. 20.3.
19. 20.3.
19. 26.3.
20.3,
21, 31.3.
21. 27.3.
31.3. 4.4.

MS hokej jun. "Be
MS lety ná 10foh
US hokej "C"
ME hokej juniori
MS kross
MS hokej "B"
ME hokej jun. "B"
MS Nerm juniori

Aglett Franouzko
Harrachov tSSR
Budapest Maďarsko
Oslo Norsko
Gateshead Anglicko
Tokyo Japonsko
2outemeere Holandsko
Budapegt Maďarsko

'Aazil 12B3
8. 10.4.
16.4, 2.5.
17, 20.4.
21.
23.4, 9.5.

MS rychlokorč.krátka
Tokyo Japonsko
MS hokej "A"
Dortmund a Mnichov NSR
Budapegt Maďarsko
ME a6easenie votný týl
ML zépasonie klasické
Budapegt Maďarsko
MS etolaý tenis
Tokyo Japonsko
•
pokračování přígtě
Zpracoval: M.Kromer, šala
oc00000000000000000000000000000000000000000000000000c0000000000000000
KARLOVY VARY 1982 oblastní výst.pogt.znémek, 5. 13.6. Lázně
Katalog této výstavy přinfigf na str.74 a
9 Článek Člena nagf sekce
Jiřího Svobody "0 činnosti specializované sekce Olympaport". Krátce
informuje o.historii a Činnosti sekce, setkáních a zvlágtě pak ojejf
vydavatelské Činnosti, Ve dopiněno vyobrazeními FM k setkáním a výsta.
vám OLYMPSPORT 1970 a 1980.
Z exponátů členů sekce se zdčastnili a zfskali ocenění
Jiří Svoboda "Od prvopočátků lyoviinf" st říbrná med. a ě.cena
Jiff. Svoboda aoV.Mraček v literatufe za knihovničku 6.4, 5 a 6 melou
post říbřenou medaili.
V kategorii D tř.mládeže získal
Přejente vin prožiti vanočatich
Josef Starý za exponát "Zimnf
• snétki a d mi volna v piné
4
a olympijské hry" postříbřenou
pohodě, klidu a .míru a kr-aim
a
a medaili. Vgem dspě gným vystavova.
svých blízkých
aa telům upřimně blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentavedení sekce
4a
ci i propagaci nagl sekce,
c00000000000000000000c000000000000000000c000000000c0000000000m00000

OLYMPSPORT
oct00000locamoos000mm00000
É66 t, je neprodejný, neperiodický zpravodaj
- nimětov4 sekce Olympijs- "la kg a sportovní filatelie v nSSEe pracující při KNF SnSF-v Pra
ze a je určen pro vnitřní potřebu -členů této sekce,
Vedoucím sekce a zpravodaje je Jaroslav J u s t ý fl Sov.armédy 63,
399 01 MILEVSKO, který zodpovídá 'La jeho obsah. Za odbornou stránku a
za původnos Článků zodpovídají jejich autoři. Text neprochází jazykovou dpravou. Toto Číslo:
48 / 02 má 32 stran textů a vyobrazení,
re .uz60.rks 5,12.1982, vylo v proainci 1982'
Na 'tomto čfsle spolupracovali: Vf.DraIan, ing.P.Koefk, J.Kbsel CSc,
I.Krujěfr, JaKrajmer, M.Kromer, ing.J.Mani_ ček, K.M' uero Vr.Novák.
J.Petrések ml., ing.J.Petrásek, ing.Zd.SloVtiček, V.Šlechts, L.Kyselsa
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-&i7kosiovenka_prilezitostna• razítka*se—sportďVnImatikou'-Pořadatelé sportovnIch. podniků jsCu na nds,filatelisty,trochu. skoupl.PřiležitoFthýčh razítek není mnoho a jako "morová rána" na inás
dopadlo rczLodnuti a zruen: možnosti získáni"Otiků ti-:chto ražitek
dodatečO,prostednictvlm TL.Spoje,zejm6 ve spóluprici s POF:-PATI,
no /ado vymyslely komerčul lahůdku,zL.loženou na nutnoE4ti odbrru vrec)
- existujolch p::flaitostných. razítek /dále jen .-PA/,%.ter4 vždy •v brď
L•ném rose jsou V používánl.To vše na jakýchsi lístc:Ch'ikterým mrl dodat znak rďicielnosti malý znáč ek. spojů.konstantni frankatura-1.-Yč
a to ve k
vždy jednou za půl roku zoě tně .FIIattlisté podle
méno néi-xru íkaii podobným výrobkům "machen a Myslim-iže to skutečni
peal nic jin6ho.
Za -:AaZen: podobných "'scrod" do expontu'zcelajistč zg.vgreč nému ro7hodnutí jury víc ublIži než pomHe,protože zásada
skute6ra2 poftovně prošlých 'je den žnáť;:á snou již i začátečníkům v
výreuveden .jmt fakty snad není
pc.viZ'adnjšlch
polemizovat,
601'.1.5:E se ookougime nroti aim brait.l'rozatím zi:.uebn6.,pro účastníky
‘0m,':np.6ho ko1ovAaf - i3ece,jsme zavedli služIA1 nim č lenŮm,kterou nyni nbizi%€ i vžcm otnt.ní'ri.Ld t Ii tedy a "3(askoclovenská přIležitostná razítka se . sporovni tematikou zd.;;cm, č tě te pozorně dále.
Z.Qemct 6 ě s.rportc,vnl PA si pnpravi dOpionice,ploadně obydoporu(.!en6.E přisliagnými nodacími
7 ci i
čejné
'ncLo
• ky,vi:.;e
franované s n3depsanou adreou vlast:11,nebo i
adre- •
sou :,- a''_raličniho oartnera.
'resu odesílatele nemusí uvddiA ani
2.
smynenou.
Li otiA4pPioravl'na každý požaclovany .
lodle 71)č tu o'
tedy Costávt
otisk 3' kaf...°4. p,..)psaných ZA -oilek.0
yto zdvilk,Tm'ékkou tužkou. do
Zdsilek R.pod.a,
pravíte
levéhl h1.1m-.1ho rAiu hapigte,k6E,_ra cncete Fa.doutávat.V uved(?ném
nanigte na všecl:z 30 :• Alek 3x!
aAV
ptiprovené zési_ky odeslete na. adrek,;u:
,
1 -ap JLrosL-v etrásek,Zboroveká 1025
s; brod
282 2
•itovn%'„fm pti této slub6 Třiložte
výaa.j.
v platnýs'n
I
- ýc1. 10
P/na
p" vyjít1 novehc 2ft hromodn6 odečle z
si
po jednom kuse,kter6 dostanete 'přímo na uvedenou adreu
‚i.( 'I
i. pi'ednosiedni zasilk ze rouboru
akce
di.4vedenou AUtečnost tak,abymtc mohli zosl-et
sna mialutba zatím v omezeném rozsahu
mo Svou ra.:Ltek PiAvod 11116 v 1, raze a šachový . t0rn,1 v
a 1.10 zajiotit vr;echna mzitka.flemAžeme E,amozřejN .aRrudoh/
t an 4. nni )IA.no.6t acktivkypale rozhodně to bude oodctatná vtr
žejmena
a člen'.
na misté požác:at
o apozorn L. ::yokud. Ee dozvite pecen,, IR bude roužť.E
1';-1 Ebvenskri mzitka jsou v čecřich mEllokd y n ,'•edem
vAnJ,r,otože
r1 budovini
dužba členům naši f.7ekce i t a u
ov:,teriáiskuWně pot -LON/117, .pronlý
st.,í!ki tons, aby
- iyiedv,okTbd4.me,že bude doae přijata.
.KOLOVřiNf

.•
1,1ete vceiku veimi tiog6Z,n4 akce se opravdu dostala již- do šest4ho kola a o jejl prospno.;-;ti svěd ě l i to,te podle ,nareho_ yzoru .pořédasekcfch.Toto kolo 'skon čí- zejMČ
1,
1kce i N. mnoha•
v -jnoru až bftznu,daišl bude zahdjeno v zdrí 1963.
'43
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• •• • - •

itiletitostná razítka se sportovní tematikou z USA
Letní olympijské hry 1984 se uskutečni v americkém Los Angeles.Tento fakejě - již -d6Statečnou dobu dobře znám a víme takéže se- objee
vile první příležitostná razitka.Nemáme ii dobrého partnera v USA
je pomrně obtížné je ziskat.Dá se očekávat,že těchto razítek bude
stále vě tš1 množství a psýcha filatelisty námě tiře je už taková,
že je chce mit všechna.Pomocnd ruka námě tové sekce OMR PORT je
Zde opě t napřažena a to následujícím směrem.
fečlivosti americké Poetal service jsou poeiti V ech RPředem2námá a datum použití se vě tšinou dostane včas i za moře,do ČSSR.
Můžeme Vám tedy jejich otisky zajistit následujícím způsobem.
1.
Zájemci si předem -připraví řádn ě frankované zásilky se svoji
adresou.Nutno frankovat americkými známkami takto:
letecký dopis
40c
obyč ejný dopis
30c
28c
letecká.- dopisnice
20c
obyč ejná dopisnice
2.
Zásilek připraví libovolný poč et a ne. koždoe do jejího levého
horního rohu mkkou tužkou napíší požadovaný poČ et kusů od jednoho
otisku.
3.ffechnv takto připravené zásilky zašlou no adresu:
ing J.Petrcieek
4.,Na ůhradu poštovného do USA,opojeného s odesláním eásilek,které
je nutno z časových důvodů zasílat letecky,p?iloži k zásilce ne kaž
dý kus obnos 4.-Kčs v platných č s.znánkácn vších hodnot,nebo poukáži příslušnou sumu složenkou.
5. Americká PR jsou vě -Oinou poměrně velká s pite tedy edresu pokud
možno k dolnímu okraji zasilkynFrenkujte radji menim poč tem andmek vyšší hodnoty,v případě leteckých zásilek uvádě jte v levé části
zásilky nápis ".6y Air Mail" nebo "..by sea maillprozcis.obyčeine7
I tato akce již ně jaký čas probíhá s menším poč em účeotniků s v
celku dobrými výsledky.'Ge č tyř razítek ndm uteklo jediné.

A JAK JE TO S PR SKANJINZVIE?
O siUžb4 výSe uvedené se hovořilo na 1U.ectkáni sekce. v Českém Brodě a podobnou přátelskou nabídku č lenům sekce chladně skandinAvských
PR uč inil ná g člen,ťrantišek Prokeš.Zásilky je nutno piuravit obdobným způsobem,při čemž do levého ho;niho rohu připite tužkou mimo poč tu požadovaných zásilek i požadovanou tematiku,na př.Oh,kopand
tennis a pod,Frankovat nutno takto:
dopisnice 2.Lánsko: dopis 2,70
dopisnice 1,30
Finsko: dopis 1,50
dopisnice 1,75 vždy v měně přisluiinéno
c)veasko: dopis 2,40
Porlatek za, 1 kus pro eihreau po:etovnčho 3.-Kěs,pochopitelně, i zde
bez záruky.
Vte odešlete ne•adresueFrokeš FrantikAtaráni gralmks 19
1:30 00 Praha O,:imichov

FAWA7 FLORA
V"AAWCJE ."
Přijmeme do naeho.kolován výbě ry s tematikou fauno-flora.Výbry
mohou obsahovat čisté i rezitkované zndmky a hlav0 va:keré neenámkove moteriály s p.tioluštjm oceněním,uspořádones obdouně jako při
kolováni sekce CLYMin;ORT.Vedoucž kolováni:in6 V.Fictum,SPL Dušní
17.:e-raha 1,110 00. •

Několik novinek přiležitostnýbh razitek ze soutěži roku 1982 snad
bude pro Vas zajlmavých:

,0001711,74-4,
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Na jin6m mis-af dnekIlho..vyciáni je reprodukován OVS z "Dnů ng.mětocq
fi.latelie" v ČeSkém Eirodě a přfležitostné razítko 1)SA,ob6 připominajíci olympijske hry v LOS Angeles.itaiská poštovni sprésa se ro
.hodla připomenout nejenom tyto nry,ale i•jednflhO: Z-jejich-hrdinů.
Luig Eeccali,italský lehkoatletický reprezentnt- Zvítázil v b6hu
na i 500 m v novém 21ympijském rekordu,časem 3:-.,..5Y.2.břed'
angliča'
nem Oornebem a kanadanem .Edwardsem.Tento vynikajii atiet se zláč-a.stnil a: čtýft roky pozd6ji i olympij;Aých
.,,.‘,16..ARL :k:;:i
(l.:‘,\.) • .0
1,4,9
her v- Berlín6,I zde byl lispášný,časem 3:49,2
oi)sadil 3.misto a. získal bronzovou mediAli za .- -_ . in,82
i,,_
,
navzélananem Lovelockem a Cunninghamem z
--.7'-2:
- ; '1 . -,1
USA.Na fAvoOnli návrhu razítka. málo být 117E- '--f.
(
1
.. (I
''''''
N"'
deno jeho piné jméno,v konečnem provedeni je T;R..- '' n7:4C , ,k,
,,-.,
.
.,,,,(24,
nphradil text v levé dolni části obiouku.
, _,-,-,•0//.---ei, OsTRA *V'
--iP., - ,''.:4•0
P/A.H1 t '
Na drlAební výctavě Kašice-Bger- 1982_repreze4.talraLLPYÝmi exponAt,
naši sekci velmi lispUně též členové:Ján ManiaUk A.MF/ sp sbírka
Lední hokej - S-a F.Sopko s exponétem Od Athén po Moskvu - MPZ.

[NOR atlinST2EN, MGV.63
Italská oatovn4 -správa neopomenula připomenout slavné vitě zství •
svých barev na mistrovství svě ta 1982.Kromě známky v hodnotě 1000
lir,na které ruce sportovce zdvíhají vítěznou'trofej,bylo vydáno
několik různých obálek s přítisky a osm různých přI'ležitostných
,
razítek se stejným - motivem,liicich se pouze místem •TJcuživini.Tyto otisky bylo možno získat v uveuených mě stech:Ascoii Piceno,
Genova,Torino,Napoli,Verona,Cesena,Firenze a Cagliari.,
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Zisk stříbrné medaile připomenula i patovní správa N5R razítkem,

používaným ve Frankfurtu/viz předchozí stran/.Fotbalový

mis-

trovství obsahuje i razítko z Mainzu,18.4.82.Lufthansa používala
pro zásilky přepravené do Barcelony 13.6.82 pěkný kailet se znakem
mistrovství a jeden ze známých německých internacionilů,Fr?nz Beckenbauer je vyobrazen na příležitostném razítku vesniček .'..;0S,používaném v rakouském Grazu 11.7.1982.
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Pfilentostn6 razitko mtnieterstva pt USA OiTomfnajfef 50'vtro6f kondnf Her X.olymplAdy 1932 v Lo
Angeles. Ne ofieiela emblem Her 14IIII.o1ymplAdy
1984 v Los Angeles
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XIVěrnss ieux olympiques cfritver
Sarajevo 1984

MASCOITE
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XIV Olympic Winter Games
Sarajevo 1984

XIV zirnske oliťspijske igre
Sarajevo 1984 -

