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Zajlmavg: celinová obálka Zaslan6 donortiČen.4 s pl:i1eiiitost7
ným razítkem fi3atelistick4 Výstavy OLVdi°SFORT 88 ze dme zah67
jenf 16.7.83. Výstava se stejnýr nAzvem n45f sekce, zpravodaje
i avov našich:podobných výstav se konala v estonském hlavnfm
st Ta1ini' ve dnech

z vedeni sekce
0000000000.0000000000000000000000000000000000000000000000000000

Novi

č lenové

2 5 9 - Ř EZlif K Jan JUDr, Uskolipská 66, 276 01 MtLNÍR,
•
sbfrá cyklistiku všeobecně, Závod mfru PBW,
jízdní kolo jako dopravní prostředek, dvou
•
- a třfklová vozítka. Exponát nemel, buduje jej.
A N O.0 Š E K Ladislav, Osmek 13, 750 CO PŘEROV,
sbírá vŠechen materiál poradatelských zemí
OH, střelectví, a biathlon všeobecně. Exponát nemá, snaží se jej vybudovat.
Oba nové členy naší sekqe vítáme upřimně v našem kolektivu,
přejeme jim, aby se jim v něm líbilo a.těšíme se s nimi na další.
plodnou spolupráci.

Zrugen .4

č lenství

1 0 5 —ŠKUTA Vilém - zemřel
6 2 -NEKVAS IL Jiří - zemřel
Vždy nás velice zarmoutí takové zprávy, jako jsou tyto dvě
dnešní, když se jedná navíc o zakládající členy naší sekce. Zv14ště smutné bylo alení, 'že uzavřel své přebohaté album jeden z našich nejaktivnějších členů, známý publicista, veliký sběratel celin a razítek všeho druhu - Jirka NEKVASIL. S jeho jménem jsme se
potkávali téměř v každém čísle Filatelie a vždy byly jeho príspěvky zajímavé, čtivé a poučné. Znali jsme jej z mnoha našich setkání
sekce, na kterých vždy zasvěceně hovořil o naší problematice a rádi jsme jej poslouchali. Navždy nám jej bude připomínat knihovnička Č.9 "Ni zisk, ni slávu - sokolstvo v poštovng historii", jíž
bY1 autorem ave které nám zanechal mnoho svých poznatků z filatelistické historie a dokumentace tohoto tiseku.
Jirko- NEZAPCMENEME I vedeni sekce
0_bnovené

Č lenství

3 1 -HOFRICHTER Vilém, Jesenická 11, 323 23 PLY
n_enstvf zrušeno ve zpravodaji Č.2/60/88.
Po vysvětleni - dlouhodobá vážná nemoc se od 1.1.89 členství obnovuje
OBÁLKY PŘÍSPtVEK.

BLAHOPMNI
ŽIVONMU JUBILEU

.I v letognfm roce oslavf někteT:1 členové naší námětové Sekce
svá .nvotní jubilea •%,proto nám dovolte, abychom jim touto cestol;
k nim poblahopřáll. Prejeme jim vprvé radš , mnoho zdraví, spokojenosti 4 pohody nad naší společnou zálibou plympijskasportovnl
filatelií. JsOu- to:) -Jana Jantošavi
- 6. 9.89
-'Petr Janoušek
6.89
2:5 -'_Vojtechlankovič - 22.2. 89
Ing.Jiii Galajda - -14. 8.89
3. 5.- Pavel Hejzlar
- 4.12.89
Ing.Ivo Petr .
•
- 254 5.89 .
Ing.Iuděk Janů
- 27.6. 89
4 0 - Josef Farský
- 22.10.89
Josef 66be1ka
- 23. 1.89
Standa Kamenický - 8. 5.89
Josef Holeček
- 25. 1.89
Rudolf Kvasňovský - 9. 7.89
5 7 Ján Krajmer
- 29.11.89

Zbyněk Loučný

- 16.4. .89

-Vilém Hofrichter -21. 5.89
.5 0 - Ladislav Kysela,
-31'
3.89
5 5 -_Jaroslav Justýn . - 26,12.89
Ing.Jiif Roubfček
3, 6. 89
• Jaroslav Somr
28,'-4489
6_0 PaVol.Mažár - 1.10.89 _
Blahoslav Řehoř
7 27. 6.89
Miroslav Aubrecht - 294 9.89 Ing.Zdenek Beran - 31.12489
Oldrich Výkruta
- 31. 7.89
6 5 - Vlastimil Slonek - 29. 9.89
Ing.Miloalav.Holouš8.89 7 0 - Zdeněk.Urbačeský - 29.10.89*
Josef urban
- 22:11.89
Vladimír Kolich21.10.89
JUDr.Jan Řezník -4. 5.89
8 0 - estmír Mrázek
- 28.11,89
•
8 9- František Vaaura
24. 5,89 - hejstargf náš Člen !...
000óoorm00000000000000000000000000000000000000000000p000000000Ooo

RERATY1
223 7:KOBERA Josef, Malovarská:537, 273.24 Velvary,
1 počet olympijských' letů PRAHA - SEOUL, 4i/padně vymění 4 nebo•kollpf-i další lety na ,C4T
1988 Seoul a .p;edchoZí: ZOH či

797 PETRASEK Jaroslav Ing, Zborovská 1025, 282 23 t'es!‘ý Brod,

hledá spartakiádní šerii celin 1955- IsčriSt
CDV 123 Il'a dále pak'.jednotlivé kusy CDV 123/10 - košíková,, CDV 124/11/9
ploché dráha a CDV 121/1 prvomájový prŮvod DO
Václavském náměstí. Výměnou nabízí komplet serie
CDV 123 I a CDV 124 II a různé jednotlivé kusy
z ob-ou serií
39 - JUSTLN Jaroslav, Sov.armédy 63, 399 01 Milevsko, hledám čs.
sportovní strojová razítka - jednotlivé kusy i
výběr - cenu respektuji!
231 - .NOVAK Josef, Hollkova 17, 586 01 Jihlava hledá Norsko Zu.
381-3 /Mi 372-4/ k ZOH 1252 čistou serii i celistvosti a čistou známku Svycarsko•Zu.55/ Lausanne,o4ympijšké město
237 - KAMENICKe/ Stanislav,. Lečkova 1522, 149 00 Praha 4, kouoí.
neb vymění za jiný os.fotbalový.materiál ph k
50.vyr.Sn.Bratislava CHTOD z r.1969. Hledá též
knihovničky Olympsport 6.1 - 7. •
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
JETt PRAGA 1988
ootoct0000000ci00000
S půlročním odstupem odpadlo už asi nadšenl -a spokojenost nás filatelistů, že jsme mohli uspořádat Světovou výstavu a že jsme si
mohli prohlédnout ty nejlepší sbírky. A tak
si myslím, že by mohl být také čas ma trochu
kritiky. A nebo jsem ten obrovský nedostatek,
tu nedomyšlenost, viděl jenom já ?
A jenom mě se stalo, že jsem si koupil
vstupenku, šel do hlavnlhc) výstavnlho naviloS mezerou

nu a po utržení kuponu poradatelem jsem zjis-

til, že si nemohu koupit výstavní katalog, protože ten se prodával
jenom na zimním stadioně. Vyšel jsem tedy ven, šel na ZS 7a vracel
se zpět do hlavního pavilonu. Ale "malér" poradatel mě tam odmítl pustit, protože už jsem měl utržen kupon na vstupence. Po krátké diskuzi jsem sice byl vpuštěn, ale .... Nebyla to trochu větší
organizační závada? Nemohli by se pořadatelé a organizátoři takovéto akce poučit u některé z našich oblastních výstav nebo dokon-

ce i propagačních výstav, kde vedle vstupenky je možnost zakoupení i katalogu ?
- A teď zase trochu z jiné strany:
Jako sběratel známek s tématikou OH mě ta4Imaly hlavně tyto
sbírky. A tak se ptám Šlroké filatelistické verejnosti, zda do
těmatick4 sbírky OH patrf znArvy čs.armpijského výboru z r.1925
na několika listech, se všemi odchylkami a průsvitkami i s poukazováním na tyto odchylky. Jistě to zvyšuje cennost sbírky, ale
patří to do sbírky tématické nebo do sbírky speciální?
000000000000000000000000000c0000000000000000Ing.al.Beran 61.6.170oo
o

všem členům naší sekce: • .

Ptšte•na adresu ved.zpravodaje své poznatky,
prlpomfnky k problematice olympijsko-sportovnf
filatelie, Vaše postrehy z výstav - o exponétech, a materiálech v
nich a pod. Rádi se s Vámi o ně poděllme a vždy jim dáme místo!

UPOZORNENI
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,
ia zaklade dohody a o..:cluprce veaení nazí nmetuve sce OLLZPSřOiU. a krajské komise nam,tov filateZie . JihoLloravskho
kraje, kterou vede nť,.š clen c.1C,6 Vitzelav Le(Wta, bylo v
v zLile
sobotu 3.12.18 uzpoř dano v
87ďijI
.setkdnib
ni našich cleiu Cl
spor , kterého se z
C filatelistů zajímajících se o olympijskou a sportovni filatelii ,
vetsinou našich Clena.
Setkáni zahájil z. šlechta V., kterY informoval pii.tomné o cílech
a č inn9st1 krajské k9mise a navrhl pořádat v jihomoraslském ; kvaji
i dalši setkani sekci Olymps,ort i dalSich . 6chdzi a isetkanl pak ildil vedoucí sekce OS s. In:g.iaroslav řetrasek.
1. Zprávy organtzač ní.:'

Predzedajici rrecet1 zprivu jednatele naší sekoe
.
informace - s. Inz.SloVka,který pro nemoc ze nema.1..setkaní
z1.1častnit D.'les.řetrl-Isek hovoř il O za.b ,.- ..hnutém Iolovtini a.
.•:
... A.,. •
• t.
• •
-••• p: t onnymo.
dalzio.i2 pripravov1--nych]c=lhcvniok,:.ch.
tisku dvou oisel zpravcdaje
in.ř etrásek'pak informo1 přítomné c daloich naZict..koich .
vC tv.,oluproi s,137V-vystavy pri sjezdu a v•Luse7,277IS
o. zasedni - N.olympijské akademie, která
bore jako r67nocenného
partnera a č lena.
2. Zprávy odborné';
a/ juryman s..Mikula'informoval•přítoně o novDsjs,-.-Ich a ::áv6-

rech a zkUšeno:,tech z výsiedka m'imstoiych
nasVě tové výstavéTraa E6. Sezmitmilríto,fini s nekteri,-; pCznatky;
.itulní list splyvá ,s- uvodním
- zač íná se ol:.jevcvat ,
a
sledola vs.1 2.be:.:Iiv(1..
.
- ;1vodni list j.„1,, na ř r.L.,3a
kontroloivia s vystaVenyni objekty
•
opisy filat.materi•Lu je minus , ciinuenecda je.
i jednotncst
Zahran, -7.-scíhc•stroje
—
.
ri
je
razne l,o
plOma :pro lepSi •
exponseon
názornost a př eilled
- do exronátu jsou vybírány co nelvzácnejsí,• -nejpennéjSí
obalv znmkovýcl: sesitkd, bloky s loropaačnin
bohaté•informace .sbe;ratelil
textem, jsou
- adresy,vy,ý3ívAní fir.obálek je povo.ovano - jvy za vypin
př i neicstatku materiálu i! stejno jako ume2e vyrabéné
celiotvozti 1 ,1o=ubuje se toto pouze. u- staršlho materiAlu,
kterěho není mn-oho, t,k asi kolem prvni sTet.války
. /.
- '6raficky nase ex-:.,ont:, na .1.--raa byl rosads•
t
mnoho
K'rznariných
neblaké daoledky aukcí Pofis , nebo
našioh č s.
kupují cizinci . a odch-Elzí
nenávratně pryč , mnohdy není fin:?,nčně našimellel%telam
dostupné.
b/ 7::ov!, poznatky z .výstavy. Erasa 38 dopinil pak s'.. - Dr.Cs0S4ý
Teter, který hovoi". il a nejoajímavzjších faktecji,„kritiZoVal č s. Znlimku k
v ledním
DoporuCuje'dtlle
. se více udě lalo rro .;menu se zahrani čim
udav. PřikTady
voln,:ijšíhč ' a znadního způZobu
v
praouj' z drahjmi kovy a ne jen z
a pritom
vtipné
dod.,
17,71,
"o.i'ece
vývoz
Cs.•
.
v
zndmky není v;i- voz.korUno'kienotia.
náS stát nijak

71.me jen izbrGu r-cklmu
T4-4,
nUtn::.• legislativn.:uravits•cel3u
., •
. ,
bcZI.trend
. ,

- p-feaveal
.

3. Di

.riktexé _

Je
•

p-,:edn'es1 pak. Zkusenoszi vysz%vcv..t,e1,e 'a-.
ze
.f.-;;er," byl•

se:•

siDombrid:nadhódil

z.let

s..Ietrátek'a-dalěi-,k:touto.hovoř.ili
doporuáLzje se.
celou tu-Lo zaIei'ALost
veobecn , aby vedeni
- dalo
znovii :. projednalo a V sovii-Aosti s
jaste a pro filatelisty vhodné..štantviskc
j
6.1j1s
7 -s.hlkula h6Vořil O Připoinkách'ke
chybi
člaek.O vvrenz se zalt,ranidlm
S.Kosatik hoVori kolem otazky.aukcl lciisu
uva.dí,
dřive
stejn toto odvážela ven Artia, melo ty bC ale
; CO EIU62:
tústat v republice
fl

oiympidd koilžku

4. Výměna_filateli.3tickéhó materiáiu:
Vqichni p.:cltomnc se tiv.e. zapojiii do vym..1.ny filatelistickao
.tateridlu
vASinou vsichni si domu
denné a utitečné vr;ci pro svoji sbírku a expont.
Setkáni člena Olympsport a nových kandidátla tohoto Clenstvi-m-ao
dobrou srdečnou urovg i atmosféru a spinilo Svojc poslánl .
hhoho přitomných se vyjádřilo nebo poznwaenalo
jako
co se omluvili, že by bylo dobré v Brne udělet zase totO.eetkán4
v době . před přiStimi prázdninami , zaddtkem léta 1969,nejlipe v
kvetnu . ,jeste lepe tacatkem cervna. Rxajská komise namétově
filatelie Jihomoravsktio kraje při svém hodnocení této delostaní
akce setkni Olympsportu v Brne na -své schúzi vedení vyhlcidila
ze je ochotna a doporučuje udelat tato setkáni. Oly-4;peport v Brne
jako tradični a pravidelná a•davá si toto do svého plánu i na rok
19M
-

.DRY. NAISTOVA FILATELig

v září v Boskovicidh

V'roce:1589 probanou Dny nám -tovi filatelie v mesíci září při
konni ErajSki vY5tavy poštovních známek Boskovice 89 a buaou
pořidány jako delorepublikbvé / Erajská kotise nam..tovi filatelijihomoravského kraje i vedení na.ší s::kce Olympspoxt chtejl'abytyto DTP měly vyši 11.rove-:'1 a doporučuji při nich uspoiádat i
prednášky pro filatelisty se sportovni a olymnijskou,tématikou.
proto vyzývéme všechny.neše.dleny ,nř edevšin vystarovateIe
letory, jurymany, aby se přihliviii-s niměty, pro takovou odbornou filateliStickou prednásku. V objektech DNF bude k disposioi
jak diaprOjektor ,tea - i ePidiaskop, t kter0o je možné promítat
Jakékoliv materi6.1y véetně filatelistických ukázek přímo ,nebo
ýýstavnich listů apod; Těšíme se na- Yše zajitavé a nové !!
PřihIaste se , zašiet5..
- námétY ti4astnéte'se
butte-j-k č
sděleno/1!!

VI. valné shomd&í A N 0 V.
00000003000000000000000000000II

Ve dnech 7.- 9.12.se ve'.Vídni sešlo spole čné . zatedáni výkonně ho výboru MO? a VI.valniho shrozáždě ní Asociace nircd.nich olympijských výborů ,',NOV.Olympijské hnuti bylo během tohoto zasedáni
výrazně posíleno a získalo řadu nových podně tů pro svoji č innost.
Na závěreč ném zasedáni vyjádřil J.A.Samaranch přesvědčeni,Že
jak předchozí zasedání v Moskvě ,tak zasedání ve Vidni se konkrétně
projeví zejména v zesílení boje proti dopingu.Poprvi se zde sešla •
komise pro otázky apartheidu,která hodlá požádat Mezinárodní tenisovou federaci,aby přerušila • kontakty s Jihoafrickou republikou.
Stejná interpelace bude vznesena na Mezinárodní federaéi gymnastiky.
Projednávána byla i otázka účasti fotbalistů .na olympijském .turnaji v Earceloně ,neboi FIFA stále trvá na tom,aby právo - účasti-měli
pouze hráč i do 23 let.
historie olympijského hnutí by měla být podrobigs.. zpracována .•
v rozsáhlé č tyřdílné mono.grafii,jejiž první díl. 1894-1923 by 661. být •
vydán ve všech č lenských zemích již v příštím roce.. .•
Vídeilská pošta používala při této příležitosti v průběhu
tovně olympijské filatelistické výstavy tři .přiležitostná..razitkai
lišící se pouze rozlišovacími č isly.Existuje i obálka $'přítiskem
k této události a oboje' bude jistě hledaným př.írustkentido':•mnoha..•
filatelistických sbírek.

cr.Pticnt wiartsmict

6 III ANOC GENERAL ASSEMSLY
ICC — NOC MEETING
• VIENNA •

I.
. Jarosalr -Petras.ek
zbo7ovsk:4
s:,'3-;'?-.(2 23 C2s'FK, arod:

Pišeme o.k.

XIV. ME BUDAPEST 1 9 2 9
0
1:
4
cl000000000000cc000000000000000000000
•
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Č-52111
.Koncem ledna a začátkem dnora to -bude rovných
6•01• let, co . se na XIV.TE v ledním hokeji v Budapeti
stali teskosloventf hokejisté jÍ po páté mistry EVROPY v
tomto spartu. Ve finálovém boji porazili Polsko 2:1..
. Tuto .událost nám připomfná vůbec D r v. 4 známá hokejové railtIO na sv6tL Na spodním lístku pak Torinistři" podepsáni.

•
32-

azitk
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Je to již delší dobu, co jsme se v.i našem zpra,
vodaji pod tímto záhlavím setkávali s prehledy našich čs.přfležitostných a strojových razítek. Současně jste Vás vždy vyzývali, abyste nám o nových
PR a SR /přfn.OVS/ napsali - kdy, kde a za jakých okolností Se

těmito razítky oráželo. Naše snaha vak nenašla odezvu, a redak-

navíc, kdyZ situace se'zfskávánlm
tor na všechno sám nestačí
těchto razítek je v póslední době komplikovani.'
Dozvíme-li se z dennfho tisku /zpravidla z, L.D. a jejf stredečnf hlídkyi, že bude někde pc4íváno PR či SR, snažíme se je
zajistit. Někdy se to ale nenodarf již stihnout včas anebo se
O používání nedezvfm.
6. YzAdlime Vás proto znovu, pokud bude ně jaké pa, SR či OVS u Vás či v okolí nanište nám o něm ve, co -.
Tiaete moci zjistit. To je: od kdy a do kdy se opravdu používa-

lo, kde - jestli jen u pošt.PiePOkv a nebo také na míst ě akce,
Nejlépe pak hude, když současně- zašlete jeden kvalitní otisk na
adresu ved.zpravodaje, abychom mohli současně přinést i jeho reprodukci.

Pokusíme se opět navázat na prerušenou tradici těchto Infor-

maci. Za několik let je tato kontinuita narušena a Velice gpat ě
a zpravidla vabec, se tyto Informace již nezískají. Nb a to je:
veliká škoda. Je snaha o znracování těchto. našich razítek s téiatickými popisy a věl-te,, že se u nich velice gpatně hledají t.1-eba

jen výsledky jednotlivých soutaf a akcf. A proto je tl.eba vgech,ny tyto informace shromáždit včas - nynf, kdy se ta která akce kona. Pokusíme se tedy od r.1989 opět s Vagl pomoc tyto informace

v našem zpravodaji printiget - náš zpravodaj má prece slbužit hlavně informacím o Československém materiálu našich témat,. že? No .
a mnozí z Vás zde naleznou způsob, jak aktivně Domoci celému na-

šemu kolektivu.
as od času zde p7rineseme i poznatek o některých ze stargfc1.razftq, jak je zde od Vás za paRednI roky máme. Jeden z nich Vám
dnes prinišfme a Mohl by být i návodem pro Vás další,' čeho je dobré si vždy všimnout a o čem nám napsat.

KOICK2 MARATÓN ?!.ÁL AJ NEMAL PRfLEIITOSTNt P.F.IATKU
p000c000coop0000000c000000poc000copoopp000000p0000c000000
V rubrike "Sběratelům razítek' /F 87/24/735/ bola krátka zMienka o PR k 57.= konanému v Košiciach 4.10.1987.-Sk4točnost však'
bola oveia zamotanejšia a moje skl5senosti zrejme budd zaujímat aj
falšfch zberatet3v prleitostných pečiatok, námetirov venujdcich
sa športu i jurrmanov.
Mr!. sa koná pravidelne prvd okt6brov0 nedeiu. V poslednýchrokoch pracuje ri tejto pr.(leitosti autopoštai ictora oraa;z15.-. sielky PR. V sobotu býva auto-,F,šta spravidla umiesteng v centre Koš::o /Leninova ulica/ a v nedelu - den preteku - pred- .tadiónom TJ
Lokomotíva Košice, kdeje štart i ciei M.

Ked' som chcel tohto roku v'sobotu tesne po otvorení autapošty ppdai zásielky, pracovnfčky autopoŠty eŠte nemali k dispozícii
však opečiatkovat tam odané zásielky Pp po •jej Oa:x-7
žanf.a riadne.ich .odpravit. Ako som dodatočne zistil, pečiatka
v utorok 6.10.87. V ten deů už bola k dispozfcii
šla dó KoŠfc
na pošta:Košice 1, kde ůou pečiatkovali z ochoty a len pre zberateiské dčelY. A:ako boll dopravené zásielky podané na autopcš'ea?
"
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Obyčajné zásielky mall známku opečiatkovanil obyčajnou dennc.
pečiatkou pošty Košice 1 s rozlišovacfm čfslem "6". Ako sa-mi podaxilo zistit, obyčajné zásielky adresované do Kežmarku a do prahy neprešli cez automaticků linku inie je na nich prepis PSb do
strojového k6dui. PR bola v iavej dolnej štvrtine adresnej strany.
Obe.pečiatky bolí datované 4.10.1987. Doporučené zásielky mali známku opečiatkovand obyčajnou denmou pečiatkou yošty Košice Is. rozlišovacím číslem "12". PR 'bola
taktiež v iavej dolnej- Štvrtine •adresnej strany. Obe bolí datované 4.10.87. R-nálepky mali čísla 4786 až 4788. Denná nečiatka:na
podacfm lístku mátÍe. rozl:Čfslo "12", ale je datovaná 3.-10.7,
čo je skutočný den podania.
Bolo by zaujimavé zistit poznatky dalšfch zberateioyt ktorf
podali svoje zásielky v nedelu, aby sme vedeli odhadu pboet zásilok podaných doporučene a vedeli potvrdit zatiai iba návrh "poučky" o tejton: "Zisielkyskutočne prešlé poštou neboli automa.ticky spracované, známku
opečiatkovand dennou pečiatkou a PR
je mimo známky. Na známkách sa táto PR vyskytuje iba z ochoty."
,záverom: zdá sa mi, že obrazoy6 čas novej pečiatky je oveia
'menej Pdtavi a presvedčivá než u jej predchodkynelp,
00000000000000000000000000000000000000000000000000 NDr " éki000

- V roce 1988 bylo toto PR vuživáno se stejným obrazovým

liatem

té-

dáváme za prav,gu, že pr.Nyékimu, že dřfvě jší PR s'obrázkem bšžce,m ,i s EMM prece jenom vfce společného.
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Přesně tolik let uplyne ode-dne 24.srpna 1919, kdy bylo ve •
Znoimě používáno prvé Československé přfležitostné razítko a-to
U prfležitosti konání 2upnfho sletu sokolského.
Tato razítka jsou základním stavebním materitileM těch sbírek
a exponátů, které se zabývajf historií československé tělovýchovy
stejně tak, jako každé sbírky našich přflOitostných razítek. je
pravdou, že otisků těchto ratftek na vystrižcích s - různou frarikaturou najdeme ještě dněsjoměrně dost. Nás však samozřejmě zajímají celistvosti a skutečne poštou dopravené zásilky. Zde už je ale
situace daleko obtížně jší. P řevážná Část prošlých zisilek jock -barevné sletové pohlednice s frankaturou 15 hal.Hrdčany, což bylo
v té době vIplat,né za dopisnici v CSR.

SLET SOKOLSTVA VE ZNON Ě:
24.8. 1919.,

Barevné sletové dopisnice jsou známy ve dvou provedenfcht
stejně tak jako sletb74 vigněty. Původně se měl župní sokolsky
slet ve Znojmě konat 3.srpna 1919, jak je uvedeno na yrvnl pohlednici a na prvé vignetě v červené barvě /Výskyt těchto vignět
je velice řídky/. Pohlednice však byly použivány bez prepsní
data, od vigněty ,se liší provedením. Druhá barevná pohlednice
pak nese již spravné datum konánf sletu /pozor, ukázka,je z výpotřebnfho použití ke sletu v r.1925, kde bylo datum prelepováno další vignětou!/, t.j. 24.srpna 1919 a je v nére,dních barvich stejně jako nové vigněty. Tyto vigněty bylv prilepovány na
všechny zásilky a prakticky se na sletigti prod'évaly jiz na pohlednice nalepené. Pres vigněty bylo dávéno červen4 gumová razítko "T.j.Sokol ve Znojmě". Vgechny pohlednice pak mají mezi
nalepenou vignětou a známkou dvouřádkové gumové razítko If zelené
barvě "SLET SOKOISTVA VE ZNOJ! t / 24.8.1919.
Proč byl.župní slet ve Znojmě přeložen z původně stanoveného termínu 3.8. na 24.8.1919 není doposavad známo. Psali .jsme :o
tomto :razítku v našem zpravodaji 6.40/79 a 23/74 a Udall. Vás ..v
tomto směru event.informace - žel, Žádná neprigla.
Pro oživení naměti si dnes ještě zopakujme pro nás několik
Odajů tak, jak je.v r.1974 popsal ve zpravodaji V.R.Bušek:

Zn6jemskv slet Sokola se konal tehdy u kláštera a byl nirodni manifestac.f. účastna byla vládní delegace, starosta Sokola dr.Scheiner /Fof.475/8,', slavnostním řečníkem pak generál ?elide. Cvičilo
.8C0 cvičenou za 3 moravsk1;-ch žup, spolu s budějovickou župou Huso -you a královehradeckou. Výprava z V:fdně byla ještě doma na nádražf
• zadržena ně:mackými nacionalistickými živly. Byla z tčho diplomatická aféra mezistátní jednán. Zástupce rakouské vlády se pak om1117:
vil min.predsedovi Tuzarovi.
Protože si připomínáme 70.výroěl prvého čs.piflež.razítka, je
rot-e'r-,0 a 7aií-0vé abych z(4-0 uvedl také to co o něm napsal ve
svém prispěvku "Počatky čs.razítek" František Dospiva ve F/22/1988
na str.692-3:
Prvnl PR po r.1918 vydala čs.pošta pro...Pošt.dř.ve Znojmě. A. právě
Znojmo soustřeďovalo určitou dobu DO pr-evratu iredentistickě skupiny nacionált«ch Němců usilujících odtrhnout část jižní Moravy a
priělenit ji k Rakousku. Pochopíme proto snahu, aby se Zupmf slat,
který se tam měl konat 24.8.1 919 - místo původně stanoveného termínu 5.srpna /chybně - mi být 3.8. - viz pohlednice a vignětyl/
projevil jako výrazná národní manifestace přihlašujícf se k novému samostatnému státu. Proto jistě byly vydány ve tmfchovskěm grafickém závodě V.Neuberta /uvedeno na pohlednicích a zde vytištěny
•
i sletově vignětyv- pozn.J.J./barevne sletové dopisnice,..'nzoto se
k župnímu sletu prihlásila i-cs.pošta. Měla k tomu navíc také se
-zvlástryr důvody, a pravě v °9l-st' razítek. Vidyj ještě do srpna
1919 se znojemské listovní zásilky orážely starym rakousktm razítkem, z-něhož dal okresní hejtman hrábě Oldenfredi ,provokativně odstranit u mIstnlho rytce Theodora Beeseho český nazev města! •
První ěs.PR nezaznaMehal žádný veřejně publikovaný liřední výnos.
Jedinou krátkou zmínku o jeho existenci Otiskuje filatelistický
ěasopis!"1.přtležitostně raz-(tko čs.dřední zhotoveno bylo u Přf12ž1tost1 sokolskěho sletu ve Znojmě -konaného dne 24.srpna 1.919."
/es -y filatelista, roč 1919/
•
Znojemské razítko je •svým uspořádáním:velmi nezvyklěe Do kruhu o
V 31 mm vkomnonoval rytec v horní části text "Sokolský slat ve
Znojmě". Spodní část mezikruží vymezil pro iniciály %S.F. Můstek
měl neměnitelné datum pro jediný den /obr.13/. Kdo navrhoval nebo
ryl toto razítko, neměl patrně Žádně zkušenosti s obdobnými razítky. protože podoba rakouských PR se již ustálila zejména v tom ohledu, že se na nich odděloval název pošty a označení události,
k níž se razítko pouZfvalo. /konec citace/
V teto práci je pod-obr.13 reprodukován velice zajímavý do- .
pis vtolaceny 20 a . 5 hal známkami Hradčany a.s jedním PR ze znojemského sletu, adresovaný na prof.dr.Zd.Nejedlěho a podle sign7
'AZN razítkem pochází 2 archivu Z.N. - jde tedy 6 skuečně,
poštou
prošlý dopis, kterýčh-je opravdu velioe málo a jsou vzgone.
Die sděleni pamětníkka dčastnfků župního sletu ve Znojmě
toho dne dosti vydatně pršelo. Přesto se slet konal - s OelÝm programem. Na sletišti byly umístněny poštovní schránky ,a pošta od
cvičenaů a návštěvnfků tam vložená dostala uvedené Prfležitostné
razítko. Pošta vhozeni do poštovních schránek v městě byla oražena. jen dentím razítkem pošty Znojmo 2,i když také $ datem 24.
8.1919. Ukázku taktoTrošle celistvosti . přintišíme na.nisledUjicf
straně. Je zajfmavě, ze zde otištěně razítko čs.I.typu je jednOjazyčné a známa jsou razítkaze . Znojma-I.typu dvoujazyčná - není
VVEdená.Ve -článku:Fr.DospiVY,
Zě čs.pošta
. •
-měla- "aVě:-ZVlištni dAVody"?

Na závgr nageho příspgvku jet g ukázka Části celistvosti
/z dlIvodu místa/•skutečng proglé jako tiskopis,vyplacené ti=emi
známkami v hodnotg celk.10 hal a se tl:
emi PR z 24.8.2919. Vgechný zde uvedené ukázky jsou ze sbírky autora pl.Ispgvku.
. Snažil jsem SR Vás seznámit se vgemi dosud mg známými skutečnostmi okolo vzniku a výskytu prvého československého .olležitostného razítka, které jsou mg do současnopti známy. Pokud by
kdokoliv z Vás mohl poskytnout dalgl zaj-(mavé4kutečnosti, či zanůjčit ngjakou zajfmavou.ukázku frankatury /do ciziny, doporučeně, exnres4 leteckAajod it, ádám o jejf zagajčení. Uvádím proto tento. zríspgvek jiz nyní pred výročfm této události, aby bylo
možné jej dopinit o nové poznatky.
J Just.
(In ooc0000000
p000pOoc0000000c000000000000000000000000000000 •

KNCOMMia, -TABULKA VZÁCNC;STI. RAZÍTEK
DAY 'kW= HER VIII. 01,YLTIÁDY 1924
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Za dobu, co se zabývám olympijskou filatelií, jsem poznal
celou radu významných sběratelů a vystavovatelů-tohoto tématu.z
celého světa. Jedním z největšfch znalců tohoto oboru byl i pan
Henri Trachtenber5 /1908-8// z Ivry u PařfZe. Byl jednak obchod-;
nfkem znamkami a specielně pak olympijských, sportovních'a skautských motivů, vydavatelem známého katalogu těchto známek, navfc
pak jejich význačným znalcem a expertem PIP. Dlouhá léta jsme se znali pouze z písemného styku. Nezapomenutelnými pak pro mě zdstanou dvě osobní setkánf s tímto velice milým a velkým filatelistou. Prvé bylo takřka néhodni u mého
exponátu na Světové výstavě FRAGA 78. Byla to ohromná ncela při
jeho zasvěcených a odborných expertizách jednotlivých materitilft
v olymDijských a sportovních exponátech na této výstavě, na které se jich tehdy sešlo velké množství v čele s nádherným exponátem dr.Bergmanna'ze z
Y enevy. Zde jsem se přesvědčil osobně - o jeho hlubokých zreostech, aI jiZ šlo o vzácnost jednotlivých ceidstvosti či o cit, se kterým dokázal rozlišit vznik té které
frankatury potřebou poštovního provozu' a nebo zda jde o zál0itost čistě filatelistickou.
.K druhémunašemu-Setkiní
pak došlo
3.
1985 nil prvá'
výstavě OLYMP-..
HILEX 85. v Lau,
sanne /Viz snímek - IL. T.vpravo/ to byly
.opět netapóte'-'
nutelné hodiny,
.1cteré.jset mohl
trávit v-jeho .společnosti u.

exponátů..1C- třetímu:našemti set:kání na - druhé.::
výstavě .OLYMP-.
HILEX'87 v Řimě,
ji Z nedoglo.
Všechny násve1ice bolela
'zpráva4 kterou
jsem sp,přod.odjezdem na tuto výatavu dozv6dě1 - milý prítel- a:
"pan filatelista". Henri Trachtenberg'zetřel počátkem léta. Olym=7
pijskii a sportovní filatelie v-hěm ztratila opravdu vzionato' člo-

věka a vélikého odborníka.
• Jeho velikou láskou byly olympijské materiály- ztahUjfcf:se
ke. HréM:VIII,o3ympiďay 1924'v Parn'i a .1,.Z0H 1924 v-ChamóniX...-JiM
po.celti -léta věnoval mnoho času-a studia. Nashromadil;o,nich tapáznatků.. Z"nich-plak'můžeme čerpat..e, z nich vychéZet.
ke

Vina
materi61A nacházejících se v t ěch nejlepších,
5_12:kch pak pocf1z1 2 jeho rukou a on to byl, kdo na nŠ dělal
své expertizv. Není proto náhoda, že Velkou cenu výstavy
1987 v'a-rmě nskal 1-Irávě exronát "Hry VITI.ol:rmpiády
pana Franco Caneny z
obsahující prei:rásné a
vybrané kusy z t ěchto OH. 'At již to byly zkušební tisky, výsadní
tisky a essaye známek této emise, jejich velké bloky, různé frankatury, celiny v čistém i upotl'- ebeném stavu, hlavně pak nádherná

kolekce všech typů pl'íležitostných a.strojových razítek.
Právě tato razítka byla po celou dobu jeho velikou láskou
a zanechal nám o nich své poznatky, které publikoval poprvé v r.
1985 ye zLiravodali SPI journal v USA a in memoriam je pro své

čtenáre prinesl i zpravodaj Torch. Bearer v 6.1/88. Velice zajímavé'je jeho hodnocení jednotlivých druhů a typů těchto razítek,
které si dnes dovolujeme v našem zpravodaji /mimochodem, H.T.jej
považoval za nejlepší, který v tomto oboru na světě vychází!/

uvést pro informaci našich členů a pro porovnáni jejich vzácnosti.
Je to. také'vod.rtko jejich relativního možného výskytu jak na trhu,
tak hlavně v exponátech zabývaj-fech se tímto tIdobim. Prinášfme
níže jejich pI-ehled s oceněním i s poznámkami, které k nim - pan

Trachtenberg p'ripsal:
I. Strojová raz.ftka /Box cancellation/ - jednotisková
Skup."A" - cena 20-25 V
Skup. "B" - cena 100-250 %
neb 15-20 1
neb 75-1251
Paris Depart
Marseilles/Bouches de Rhone'
Gare St:Lazare
R.de.Clignancourt
Place Chopin
R.des Halles
Rue , de la Boetie
Quai Valmy
R.Jouffroy
Le Havre/Seine inf.
Bordeaux/Gironde
Iyon/Gare/Rhone
Jag OLYMPIOUES

PARIS
MAI- JUIti•JUILLET
1924

Strojová razítka /Continuous cancellation/ - nekonečná
- pět linek v propagaci - cena 150-250 S'neb 100-1251
Paris/Av. de la Republique
Paris/Gare de 1. Est
P a
Paris/Faub.St.Denis
AVQ I t.
Paris/Av.d'Orleans
7.11 2Li s;(1 .i
lt

dEux OLY:YIPICUEC,
4,

PARIS

7-•
,, ..f

MA)- JUIN-JUIL t' č-.

v.

19 24..,--7.. 7—

razítka/tontinuous cancellation/ - nekonečné
- sedm linek v propagaci cena 500 S/ neb 350 E
Paris/24 rue de .Cleu 0,13.as cl;STqf-ioty-m qti t' s i;
ď
----Colombes/Seine•.
.,s-—
• FičA'i.
E7 C."t‘P.r.d../ ,M«.! •--4+1M
•••
—

'

-•\

j.,

_
-1

,

SG, Faubourg Saint-Ilonori, PARIS (8)

_
TCHECQ-SLOVAť:IIIE

-.Monsieur le DireQtc:ur

.TECR'2T0SPOL •
Idr.aclavel:6 1
?RAOUL'

Ukézka frankatur3,- olympijskými znémkami se SR "A" skup. z obchodní korespondence
IV. Ruční příležitostné razítko - cena od 500 neb od 350 L
Colombes / Village Olympique
Colombes /.5tade Olympioue
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; ..,, ..‘ . , •

e i d6-2/,
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.4.4.:Z 4.4.4,-. 2:47,.',,:.(,, Al-. • /

, \,0N4 6Č.
--- 0- l'ee.7zet, - v aT,ť.fli...e•
- tg.At".,Z-e-7,14, /Au
'
/4":6:4-ace,.
'Vc7co-J10:-Ni.eFte- e 0 13 kl,'
- .-.

vyplaceného celou serif
Na předchoz,f stran
3.eslano s daten dne zahájen
PR ColoMbes
Her VIII.olympiády 5.7.1924.
Strojová a ruční razítka OE 1924 byla a jsou u 01Fťoijských
sběratelů stále nopulární a hledaná. Jsou pro aukcionál:e vítaným
Zbožím a dosahuji zde pozoruhodné ceny. 1;:nou uvedený prehled obsahuje všechna známá razítka a jejich typy. Je sestaven tak, jak
stoupá hodnota a obliba jednotlivých razítek. Nejběžnější varianty jsou uvedeny nejdříve v každé kategorii.
Hodnota každého razítka je samozrejmě vyšší, jestliže se nana o1ympijsk4 známce, zvláště u typu I stoupá 2-3 násobně .
Zde pak je obálka vždy daleko hodnotnější nežli totéž razítko na
pohlednici. Strojové otisky z r.1923 pak jsou vždy lepší nežli ty
samé z r.1924. Samozrejmě, Ze ve všech těchto případech rozhoduje
pak čitelnost a kvalita razítka. Jakékoliv obálky a dopisnice s
razítky prvého a poslednlho dne OH si zaslouží samostatného oceněnf.
Razítko Marseilles/Bouches de Rhone je známo pouze jako pl'íchozí razítko a nalézáme jej pouze na zadní straně zásilek. Autor
nikdy neviděl razítka /typu I - pozn.J.J./ Paris Gare d.Austerlitz
a P.P.Paris XIV., která jsou uváděna v katalogu p.Heiko Volka z
R. U PR existují 3 variants razítka Colombes Village Olympique.
. Potud tedy přehled a poznámky k němu od p.H.Trachtenberga.
Domníváme se, že jsou velice užitečné.
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'Vievo a na předohoz1 straně je ukázka unikátního doporu- čeného dopisu s PR
Colorbespillage Olympiqu,e.s a -přfležitostnou R nilepkou
bes Olympiloue, jejíž
kontrolní kupon je nalepen na podacfm
ku k tit° zásilce.
V tomto proVedení je to dosud jedix3ý -- ,
známý dopis. Podobny,
na obyčejné obálce:,
ale bez podacíhb lístku je v 'ezponátu . p:Fr.
Canepy.
•

C2M3

dollarech a v anglických librách tak,
Ceny jsou uviděny v
:jak je oba časeDišy uveřejnily. Pan Trachtenberg byl obehodnfk;
velice dobře znal a dovedl ohodnotit vzácnost těchto matériála.
Proto necítím potřebu měnit ně jak jeho závěry ,podloIené dlouholetou znalostí trhu, kterou nám dokládají i'vysledky specoaukci
tohoto oblíbeného sběratelského oboru z nosled.ních let.
Voláme po vzácnosti
v našich exponáteel a
zde je jeden z-přfkladů, jak v nich můžeme pravě znalostí teto
problematiky napinit toto kriterium; Je totiž podstaty ozdf I v
tom, jestliže do ed-cptiriátu zaiadlme třeba SR typu I,Sk."A" Paris
Deratt a dokorice jen na výstřišku $ běžnou známkou a nebo SR typtť liisk.."B" na dopise a dokonce 6 olympijskou frankaturou.-A to
neríluvfm již o podobných celistvostech typu II:a M.'. A nebo dokonee pak o celistvosti s
Otázka druhá pak je, zď& j• také
tento rozdíl brán it úvahu pri konečném liodnocenf .exponátu.
Již Vás slyším, že toto je sice velmi dobrá radaa ale kde
tyto materiály brát, když jste je treba za celý život via.ěli jen
it exponátech na některé výstavě PRAG1' V tom je ate právě ten ..
rozdíl v kriteriu vzácnosti filatelistického materiálu a' je pOtřeba se asi rozhodnout oro-expinát, kde se tato razftka emusí
dokládat. Zde pak již záleží na sebekritičnosti a toIexanci každého vystavovatele, jak si itoto vše v.54)1)6 dokae srovnat.'
Droto jsem považoval za prospěšné seznámit Vas dnes s. pohledem
je . vždy ciobré
na jednu malou čist'olympijské filatelie"
"vědět a znát" mnohému nás to pak uchrátf.
"
S polizitfm v úvodu citovaných článků a a pomocí vlastní sbírky
zpracoval J e Justýn.
)O 0000000000Q0000000000c000000000000 0000000000000000000000000000
:pod tímto titulkem byl it
6.2/88 na str .100-101 britskéPRINCE! ho zpravodaje Toren Bearer uve*
I
1:ejn6n. příspěvek
meida o nevydahá'auStralaké:olympiSsicé známce z r.1956: 116
v6A s títiV-.piekladu seznatrajeme.
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Hry XVI.olympiády 1956 v Melbourne byly zahájeny
22.1istopadu 1956. je známo, že hostitelská země k nit
vydala celkem 6 známek.. Prvá předolympijská Známka v .
I
•• 1.-AlMisTit,,, hodnotě 2 s. v barvě modré vyšla 1.22.1954 a druhá pak
L
30.11.1955.
. ve stejné hodnotě, ale v barvě zelené‚vy.ta
v
Pohled. do katalogů olympijských známek nám rfki., že těmito vydáními skončila doba skromné filataistické olympijské produkce. V
Římě 1960 jsou olympijětí filatelisté konfrontováni se skutečností,
že bylo' vydáno dvojnásobné množství známek k OH nežli tomu bylo v
.
27.1956 na celém větě.
' -Vlastnf ětyrznátková olympijská serie byla vydána 310_0.1956,
což je jistě olympijským filatelistům dobře známo. Tento příspěvek
věnujeme nejnižší a nejběžnější hodnotě této serie a to vínové 4 d.
známce - pro .nsanf v místním styku, která dosáhla nákladu 119,209.880
mil..kusů. .Původní poštovné v místním styku ,9y10 3- zi 1/2 d. a tal:po. tovní správa také tuto hodnotu tro. serii pripravila a nay/0 v sešítkovét.provedenf. Současně ale bylo rozhodnuto, že od 1.10.195676
A
.V
poštovné na 4 d. za dopis v místě. Bylo proto nutné ury,e
zv.yEeno
chleně vytisknout známky
v nov4 hodnotě tak,. aby.
xvi-oLymp,m,
je bylo možné vydat a pů(
-6tQ
vodn1 známkové sešítkv se
znátkou 3 a 1/2. d. byIy
VrFF,
OuuJ,
staženy. hebyl.Iaké ani
'čas na jejich nretištěn/,'
..zirglb
které by navíc bylo dosti
pracné. Vlevo prinišíme
reprodukci obou známek a
.
původního přebalu známkového sešitku hodnoty 3 a 1/2 d..Známka 4 d.
v sešítkové ú ravě vydána nebyla. 0 tomto všm sběratelská veřejnost., zvláště v Evrově neměla ani tušení a prednokládalo se, Že au&tralská• pošt.správa zásoby známek ztažených v r.1956 již dávno ú.
redně zničila.
1I
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' Jaké však bylo překvapení filatelistické veiejnosti v Austrálii ia zrejtě i. jindeA když poštovní správa zverejnila v tisku,, že
se _prip.ravuje aukční prodej materiálů z jejich archivů. Mezi těmito
materiály byla i nevydaná o1yti3djatcá známka 3 a 1/2 d., která zde .
-vIc jak 30 let odpočívala. Prvý verejný aukční' prodej byl oznámen
na listopad 1986, ale pro odpor aukcionářA proti tomuto prodeji byla odvolána. Novy prodej byl stanoven na únor 1987 a protože byl
úspěšný, uskutečnil se' ještě druhý prodej v listopadu 1987 i pres
snahu filatelistické Verejnosti jej nekonat.
•V prvém prodeji bylo nabídnuto celkem 5 losů a ve druhém pak.
4 losy'neVydanýph zámek 3 a 1/2d. Tabulka níže uvádí jejich rozsah a dosažené ceny::
popis materiálu
vyvolávací
dosažená cena
č.losu

12 ks ve 2 blocích po 6
známkách /celý sešítek/
blok. po 6 ks
dtto

4.200
2.100
2.100

6.500
3.285 .
2.800

4.
.5.

jednotlivá tnátka
dtto

350
350

1:530

2.500
2.500
400
400

3.600

2.335

listopad 1987

6.

i
:.
3.
c
,.

blok po 6 ks
dtto
jednotlivá známka
Ato

?.gg
.
1.575

tíme tecy velice snadno, že bylo prodáno celkem 40 známek té—
to
dané n
r odnoty. Ceny Ede uvadne a dooílené jsou samozrejmě
v auralských dallarech. Poštovni správa se zaručila, e vice
tchto znimek již nebude pPodán9.
Tak konči jeden zajímavý príbh nejen australské, ale i.světové olympijské filatelie, ký rati své koieny ve pýgenf poštovného, nred nímž jsou vekere poštovDf plány i tiskari bezmgcnf. Znám
ky s nejnižěfm poštovným, které pres 30 let leUcf ve skrSni poštovnfho archivu vyjdou najednou na světlo jako "OLYEAPIJSKY PRINT-17'.
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vedoucí hifdky: Vítězslav
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GUISEPPE MEAZZA A 'FILATELIE
ooc00000c0000000c00000p00000000000000000000000
MEAZZA Giuseppe
narozen 23.8.1910 v italském Mania , skvě lý
a slavný italský fotbalista - titočník ,
.jeden z nejleW.ch italských hričii všech
dob, průbojný Lítočník a střelec . Zemřel
21.8.1979.
OR1 Cp
Hrával za Ambrosianu Milano-dnešní Inter
.11.9
v letech 1927-1940,AC Milano 1941-1942 ,
eg
Juventus Torino 1943-1944 a Atla,ntu a.
do r. 1950. Las-1,r země 1930 a 1938 , vitéz
itaiskiho poháru 1931. V italská lize dal
272 branek a tř ikrát byl nejlepším
vým st řelce'/1930,l935 a 1938 j%
Gius-..9 4
Celkem 53 x representoval Italii, z toho
DI
represen17.krát jako kapitán mužstva.
taci dal 33 branek. Na -U3 1934 a 1938
získal zlat medaile , v roce 1937 firál
v utkáni Stredni Evropa-zapadni Evropa.
-2avodně střední itcč nik, pak spojka. Jeden z nejlepaich světových
fcCcalistů vFiech iob . Nejednou stratoval i v Praze 9 na pi.
2:1 • Ve filatelii
dne 28.10.1932 v mezistátním utkání
se objevil na známce SHARJAH ze eerie 30.10.1958 , na, známce 3 Cts
ncarašuay z 8.5.1974 v serii Okamiky'slávy, kde přebírá jako
ka-oitán mistrú svě ta 1938 Rimet ův pohár. A konečné je ztvárněn
i n. talskn123. , ežitostném kulatém razítku /viz vynbrazenf /
ěle
z 11.3.1284 posty 3ri .

ITAISKÝ • FOTBALM SVAZ

000cocloc000c0000c000looco

Pederaione Italiane Giuoco
del Caleió
ooloocoorm000clobob0000ct0000

avila behem 5v6 dlouholeté historie .už
iaik kbpan
c„ • 4 .
- em- Svéta • Italie
_
, jako.
tolik
Jž byla třikraz mistren svta - 1934 , 19.36'a 19'62 . •
Kopaná byla v Italii rozšiřena u i ve .středoveku, kdy
se především ve Florencii a v Benátkách hrAvido . tehdy.proslu
14:italsk4:calcio , které zde v .patnáctém-a . šestnáctéb stole,
tí dosáhlo Obrovské pokaarity.
6998G

P, . G. C.

První moderní fotbal Italové videli roku 1860 od anglických námořníků a první místní fotbalový kroužek v zemi založil
roku .1f=A7 Muardo Posic
studující pi'ed tím v Anglii
oficiální klub vzniká v Janově a jak bYvalo tehdy zvykem nesl
zarvu honosny nazev Genoa Cricket and Athletic Ulub
pozdeji
Jen 2J Genoa .
To už rychle naJturujci evropská fotbalová vIna pine za
s á hla i tuto zemi. A pet let po založení prvního klubu v zemi

vzniká 15.března 16,2-8 i jeden z nejstarších fotbalových svaz
na kontinent ě Federazione italiane Giucco del •Oalcio . A po
vzniki už i první ;.;ravideln fotbalová soutež. Zprvu
jen č tyíii častníky , ale boje bývaly už tehdy perné. Prvním
mistrem Italic byl ji zr.línéný FC Genoa .
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ME 1988 v kondté.v NSR je W za ntImi a tak dalšf.velikou
fotbalovou utesti' se stane nstrovství svě ta ,v kopané, které
se bude konat v roe 7.990pxv v 1t6lii. •
Italská potovn ,' sp'I'Kva si proto pospfila a ji‘i 16.5.1988
vyakia - zrA.mkl: ve vysoké hcdnot:', -3150 1r a FIX . k tomuto chystan4mu YS.
Spolu s r;iexickýn PR'z IfS 1986,, které Zdraví nového pořada—
tele
Itálii
to dalN.f zaj-(mavy mate,-i61 k•obohaoen( sbfrek
a . e.nátla na (., t,o téma.
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CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL
MEXICO' 86
•
•S.Kamenieký
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Australian Bicentettag
issue. date — 21s June 1988
An,glická notovní snráva pipoměla dne 21 .6.19-88 dvousté'výročf AU5-,
trálio-vydáním dtvrznénkové serie, v
n-fž,ů vievo vyobrazená 34 p. známka má
- co ríci.d sběratelům naich témat. .
Sportovn,' styky mezi oběma zeměmi jsou na ní pripomenuty tenisem a
také kriketem. Téměr legendárn-( kri
ketový příběh "pcsela" /Ashes/ je datován dc r.1882, kdy australšt4' turisté sehráli vítězný zépas proti nejlepšírfl aulickým hráčům na známém hřiti Oval, o němž londýnské Times prinesly okamžit ě nekrlog: aříkaje nad porážkou anglického
kriketu, informujeme čten6re, že "tělo" bude spáleno a popel převezen do Austrálie.
0 několik měsíců pozdě ji přijel anglický tý.. do Austrálie,
rozhodnut opět pomyslný . "popel" získat naz7ět. PrIběh pokračuje
tím, že skupina melbournskýčh žen spálila po zánase kriketové míčky, popel z nich zapeČetila do urny a.darovala je po vít ězném
zápase anglickému týmu. Urna je nyní trvale uložena v Imperial
Cricket Museum v Lords. Obě mužstva se spolu častokrát utkávají
v testovacl serii a w=t ězové jsou stále nazýváni "vítězové popela".
43000000poop000ica0000000000c0000000co
Od-/.do 9.10.1988 50 konal v
V Gristrotrě již 30.-šachový turnaj o
pohár ministra pošt a .telekomunikací
NDR a bylo k němu používána zajímavé
PR. - Na druhé reprodukci přinášíme
dánskou známku v hodnot ě 4,10cik vydanou 26.5.88
;
k mistrovství světa na ploché dráze, snolu byla
vydána i FDO a k MS.používáno jedno FR.
. I5AN KM:
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Je neprodejným a neperiodickým zpravodajem NS "Olympijská a sportovnítilatelie v NS.R.11 pracujfcl při KNF S.
SF v Praze a .je určen,výhradně pro vnitrní potřebu ěle,__
nů této sekce.
Vedoucím sekce je Ing.Jaroslav P e t r 6-s e k, Zborovská 1025,
eský Brad
282 23
s.t ý n, Sov.armády 63,
Vedonc.fm zpravodaje, je Jaroslav
399 01 Milevsko,
jeho obsah. Za odbornou stránku .a původnost
zodpovídaí.
odpovídají autori textů. TEXT NEPROCHÁZÍ - JAZYKOVOU 1.3PRAVOU.
To-to - 61510•
-.1./ 6 3 .7 8.9 . tá 24 stran textů a vyobrazení. Redakční uzávěrka 10:1.1989, vyšlo v Onoru 1989 a spolupracovali na n ěm:
Ing.Zd,Beran, Ing.Zd.Siováček, Ing.J.Petrásek, J.Justýn, V.Šleohta
a St.Kamenie .

