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73 - SAVOIE 
ALBERTVILLE 

du 3,12.88 au 2.03.1989 

METZ RP 
du 11.03 au 10.06.1989 

z vedeni: 01-ď,ZISP0RTu . 
.000300.0do0e03000000000000000 

OC30000000000000000000003c)000000:00000000000000000000000000000000 

NCITI č leni: 

2 7 0 -GLOs Bohumil, KHorcměrioům 16, 165 00 PRAHA 6 - 
Suchdol, sbírá OH a neolymp.sportovnf soutg"'a 

2 71 - MOUnKA  Stanislav, Lucemburská 17, 130 00 PRAHA 3, 
sorg. OH a sport vgeobecmg 

2 7 2. -KASSOjITZ  Armogt, An Bach 13,  CH-8400 IINTERTHUR  
Schweiz,  sbírá LN, OH a ZOH a sport vgeobecně  

2 7 3 - NUY.KEN  Gúnter,  Au  f der Egge 107, D-4e00 BIELFELD 1  
Bea.D., sbírá  OE  

2 7 4 -STEFANUTTI  U.V. Ing, Via  Verdi  11, 1-20062 
cAAro dů ADDA,  Italia.  Sbírá pouze zimnf sporty 

27 5 -LI - DE_ BERGER  Karl, Berliner  Str.27, D-6470 
:.R.D0 Sbírá pouze  LE  

2 7 6 H 0 TJ.š 0 V S K  . Josef, Korunní 64/1279, 12000 
P3AEA 2 - VirOhrady. Sbírá OH, MS4  TEA  Sport,  
LA,  kopan4 gachy,,cyk1iStika, děln.o'ympiády,  
be-Tiny  a  PR  

2 7 7 - P OLA.0 HOV1  Lenka, Lesíčhova 13/51, 691 5' LAN1:LH0T. 
Sbírá jen jezdecký sport' • 

v 
Vgechny nov 4 členy vítáme mezi ná kolektiv a v íme, 34.3 se 

v něm bude nejen líbit, a'e i darit rozg-rrit své sbgratelsé 
vědcmosti i své sbírky. Pozrve mezi námi vIr.táme i zahrani6ní čle-
ny, co:i jsme dT-íve '„Temohli a smri jsme je uv,,,alt jen jako nage 
no"umracovnIky. Věríme, :'‘e i pro mg bude ělenstv-í v „ipsportu 
prínosem. 

rliené č  lenstv 

23 -F RÁN :7] Frnntigek zemrel 

Máte ji zamlacenv členské m7cfsměvkv  za uplynulý rok 1990 u 
pokladníka dmt.Bedricha p 0 1  6.-Ic a? je toto pro Vis 
poslednf:mo'.inost ! • 
. Ji jste si . doml nili nočet obálek form.A s nap,Janou vaí 
adresou a vyfrankované .známkou 1 Kčs? "estli ne učinte to raději 
ihned na adresu administrátoraajednatele Ing.Zd.S 1 ová č k a. 

ALBERTVILLE METZ R.P. 
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• • V z6věru svého stejně  nadepsaného nrsnevku ve zpravodaji Č. 
1/62/89 na str.11-14 jsem vyslonl naději, e bud.; 7...oci.-oe u:2lynuti 
uvedeného.vroč:'. naeho prvého pr,"eitostného razI:tka 1Im 7.rinést 
o něm opět nové noznatky. 3yla to naděje správná -•nové noznatky při- 
nes'a, ale také potvrdila to, co jsme pedpokládali - tctiž. skil-
tečně  p0tou prorých dok'adA je . onravdu jako.'s gafi-ánu". Dcvolím si 
Vás tedy seznámit Pcstunně  se v. emi novmi kterě  na nagi 
adresu dory a nebo, o kterých jsme se dozvěděli, 

Jediný a při tom velice zajímavý dok/ad nám v kopii zaslal  ná5  
člen č.9 pan B.Boček ze Zlína, který uvádí, že tento dopis /Ukázka 
vPei má vqsvé sbírce příležitostných razítek Nskos'ovenSka. Jde 0-
nraVdu o hezký kov.ak a velice zajímavá je na něm adresa příjemce. 
/e jde O. tehdy "prvního muže  pies  známky" u nás - netreba asi  pact'.  

Druhou ukázku jsme dosta/i až z Dánska od naeho spolupracov-
níka pana J.Koldy. Je sice poněkud z jiné.oblastl, ale k dokreslení 
naí problematiky je velice vítána. Jedná se o prední stranu bareyné. 
pohlednice s datem -orvého konání /původního/ sletu uk44k.a 
následujIcl straně. 
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x'aně. 6,2 I:j s ťt, 
.lieho-lia.'.2nojffě :k-Ameni54'1u -inkénu. Vyroúf. -LastO .jf-A.,.i,r.podioulT(5 m  
.čokir-r 'OC.Aedii-Oh6 .;,'%IiCaStri‚ků  Cel.ost.40etkán-I'TH V ZiloSiliě  1..--P9..89 , 
lia.jelL6 pciest: -P:avIC: pota Znojmo 2 ' 
.Použivala:od:24....8,. do:'2'.9,89..ta4.4 vÝ-
pla,iní oti.S.k,:::,iehopropagačn.f..č6st . . , 
vič-Ite :17-bravo;;. “ . 

.. 

'rub česk-(Ich Watel'i.stů  06-.24.1. 
.7ve Znojmě k tomuto.:4-ýro6 pilehystal 
něko'ik piekvapenf, .Tednak to: byla 

: .;c141e vyobrazena:oblka S'...re7orodukc/ 
,sIlf.sě enéh(i.- PAVo4nlho.'.:přfleLs'étov6-.  
hO'razítka,.dile pak pPtisk-ha celi-
novou Obálkuv barliě modré a spuča67 

' ně 't p7-.-ftišk na:korespillstek v,bár- .  
.vě  červenépOz.br:.:na celou zadn ' 
, stranu Ifatku tOy.ma stranu PrO- 

NELEHKÝCH POB 

• Pfše Se rok 1919žteskoslavensko těprve několik měsíců  
figuruje na dosud nevydaných mapách Evropy a snaží  
So  o suverenitu nad celým svým územím. Značné pro-
blémy má s jižní Moravinr, kterou hodlají němečtí radi-
kálové připojit  lc  Rakousku, 'dotiřalice've výmluvnost 
svých emisarů  na mírovich jednáních v  Saint Germain.  

3W.enf; nil«) adresnf;  Jeho  re;rodukti  

této bouřlivě  době  svolávají 
sokolová do Znolma slet, a to 
hned tří žup:. Rastislavovy, Br-
něnská a Zapadomoravské. Inej-

.mo něbylb vybránOnahodou. 
počátku války tu' žilo jen asi 13 
procent Čechů  — alespoň  podle 
tehdy oftcltilnich • ůdajů, 
zelicich z absolvováni'  Ceske  -čt 
zámecké školy. ,Činnost českých 
spolků  se  tit  dusila nástlim, vyjít 
capf. na  land  i sokolském .krOjt 
obvykle znamenalo, tyzickě  na-
padeni- buršáky.. Členově  .$6kola 
Od roka 1333 avaiti ve zdravol-
rě  -nevyhovulicim páchnriocim 
sklepě' pod koňskými stájemi- a 
teprve.. pozdě ji chodívali do tě-. 
locvičert českých škol. I po válce 
•Znalmer Tagblatt ocnačoval  pre-
sun  českého žactva iněmeckych 
Skol di) českých' za nezákonný 
podvod.. Proto. také se v Českých 
nevinách objevovaly 'výzvy, aby 
Čechově  přijeli do`Znojraa pod-
pořit .českou slaincist,, aby tam  
postal!  ,československé prapory 
.a clb, kaiděho. zabalili několik 

Ministerstvo pat .5 -tale-
gran nechalo: zhotovit 
tcsniě  • ručni Poštoini razítko, 
'první svého druhu .0 nás,. urče-
né Ic' Ortížent poštovních zásilek 
prim -na sietišti., • 
• Přijet chtěla počitná !'aisupl- 

• 

•na krajanů  z Vida. Zažáriall 
o zvláštní vlak, vypraveny .do 

*Znoima..*Nebylo Jim však' vyho- 
věno. dalších jednáních do- 

.  Stall  álespóň vyhrazené' va- 
gěny, připojené -k pravidelnému 
přímému  spelt.  československy 
vládni zpinomocněnec ve Vláni 
dr. Plieder musel žádat policejní 

• ředitelství o jejich ochranu, ne-. 
• bot III dva tydiay před 'odjezdem 
otiskl jeden 'vídeňský časopis 
provoláni 'ke zmařeni odjezdu 
CeChů  do Znoinaa. Na nadraži 
tedy přitlo na 200. policistů. Ne-

'zasáhli však práti výrostkům,' 
kteři násadami vidll bran!!i na-
stoupit vídeňským čethěm do 
vlaku.  Ant  . ti, Jim/  so  podařilo 
nastOupit do rozjiždě jici se 'sou-
pravy.. neměli vyhráno. Na 'dal-. 
uch zastávkach proběhll .poštva-
ní radikálové vagóny a všechny 
.podezřele Cechy« jednoduše 
'přinutili vystoupit. • ,-- • 

Do. inojma. se  z. Vidhě  dostala 
jen-hrstka, Naha. kteřt nasedli 
do brněnskeho viaku, hovořica 
mezi sebou o výletě  na 'Macochu. 
V' Břeclavi pak přestoupili na  
vials-  do Znojraa. 'avšak z lirušo-.. 
van nad jevišovitou souprava•clá-.  
le  nepokračovala. :Přednosta sta- 
dice který zfejmě  po-. 
chopil .jejich skutečný cil— vlak  

prostě  admit!'  Vypravil natrat, 
údajně  pro nedostatek pary.Stu-. . 
'Malta dorazila do Zatiltua až 
k ránu. . •.. 
Slavnostní rarint fanfáry * -tv±o-
zit radničn1 věže comAndly v 
‚dal!' 24. srpna, 1913; že pa taco-
hych- třiceti šesti letech tistřani. 
zahájila Česká obec" sokolská 
ve Znojmě  prink  veřejaě  srysMu-.' 
pení. Sportoval -stadión v tě  do-
bě  ještě  neexistoval.'takže se 
využilo vojenské f cvičiště  
nim • predtěsti. biťatně  bitká. 
kasárna' přenechalo vojsko na 

'ubytováni návštěvníků: cvičenců  
divSků.'jěšté lamer/ilia - 

ba s vyloučením. veieviosti a 
.pak se všichni.  fad!  db siavnzst,. 
niko 'průvodu. 1503 mužet a 400 • 
San v sokolských' ItroOzbb :Pró-
jdou slavntisině  vyzdobeným 

• městern a na tebdejšInx nětněsii 
. Svobody 'pozdraví telidejtfho mi--

nistra ‚národní obrany:„Klotače.-  
*Pc  •Sólečnčm • obědě  pak za' 
spontánního ohlasu' obecenstva 

• ,předvedou tři tisíce cvičiartizů  ovi-
Cent prostná I simaltanni.  na  4ě, 
řadich. ' ' • 

• b 17 dnů ' Pozděfr byla- pode,. 
. psána' saintgermainskě  . 'mírová 

•: smlouva... jižni. Morava zůstala • 
Československá. fzěřt pak 

NěMecké Rakousko vše- 
-duly  aye  ěfady.' zrizeně  kdysi • 
pro .Německý kral 'Po:moray,  
sky.:  'Československo I  tie  6shii-.  

Ana sů  niapě .  Eynon strap  po-..  
.dobu. . - • . ibid) 



'..Nad:dhtm(sf;,riIncc.):-jt;em. si 'davo7i zaraó.it  Wt:-.1  iťjeri.Fk z 
P1'7 1:0hr-lidlo...ob:Ot6 1.6.72 Z'I2A.89 str .6. Domnfvám se toti:i,. že ? 
dokres'en tebdeí atmosfery•js6u .zde tajmavé isIdaje'.:*::1e:-Qak-jetg.' • • 

-rep:ro,dukcize,stred,1=2.haly,l.sidove Lemo4lacle  Le  sv.6,a znamek z 
27£0989...Je mone, že h1vr tisk .přines1 podobné.  infor7- , . 
1:14c,e:eVké6:se tedoStal . ' 

. 

....:23;.*Anik 1989 

N'ent distt, takové 'vyhinnr.4 situnci 
..rillniStersivo pat na sleillit arlaštui pašto'val přr-pSž- 
ku nraalo tastiky přliclitostnym ručnim razitkom. •  
shy  1 tak podpořila nfirodal a statotrorny význam so- 

rovh usporadánf je ponakud nezvyklé,  pr toss  odsav  

• 
, •_ 

;-24.-SRPRA R014), Mg _použlvala:pnuit časkoslo• 
• • Veriakk-jrNielltaitnd tar:ftko. 'Malt je na poště  tie  Znoj.. 

• . .1;kda se den' kanál -sokolskť  slet. N nta ' Znole 
; • .. • • '.sku stale trrašy 

kaalt Otpapt J12n1 
.  "'Mt  Moravy  it  Ra- 

kouska. 'na, svých 
• misteCh setrvfivalt 
• fiřetinict start) .rát-
padle tiŠe .a .•aaclě-
nailstt111 I L'ovInis-
Mt( - rallkdlové'. ne. 
uznaaallef ()terra:AS 
udalostt v rljnu 1114. 
a yznik Čnsko'Jolcfl- 
sšěbo 

• 
s:Stu 

dokonce ri.jakyst 
'innalatcý útvar 
tiS Jako podohnese-
patatlitIckil 51V1v na 

- Opaesku v"česktru, 
Za okolnosti.  miff  znafeniský :slat mi 

nioratiný eýzuarn: ne ho Sokaloié Ze  It!  littp" 
• •.-i.:11railizikt1; ZapadinnoreeskO a Rast(slavavr. v nvdč- 

.11- srpna .'proset městem volky. Mina!,  trill:dcový 
: ůC9iš n'-odpaledne se -konat:  stet  -na MIstnint 

sk6m.ivI1liftl.  Armada  propě ičlIa..k uliVievanl 
Jilm.)  sea,  •kasarna. .priwodu I crliieni 
nistr'nirodni obranV,  V. "'J.' KtotEii, Teprve satnt-ger- 

• mattska sMlouva pctlepsena' v zall roka1119 
"tu 4-animal  Callatvoat ruisilky, mčs'fc pa 7.noienaskézn• 
‚'emSu ztuhla. I 'vláda P.akonalia replibIlky Oř  éf1 Ota-' . • dv a organs'. ' • 

petty nest  na razItkil vyryt zylašt. jak tonul  bý-t- na 
•paštovram razItku‘ V dolejší črtit; mezlkra1i jsou  
Maly  e.S.P. (zkratka ČaskostovenskS• poštaj.,  fa  třehá 
připomenorit I  daft('  srpnové ratiflin k roku 1919. a 14 
r'Opavě. kde'usporldall 31. srpna 1515 matIčnt den 
ve sternéra narodoirn duchu Jaira by l znolezaský  spud.  
V archivu Poiltovniho  musts  se opayike raritko 

'
'neza-

chovalo a kolem jeho vzniku se  meal  adbornikv dls- 
kutuia..lvemene• prokSztina se 'Ilm-oraela a :A 
.etistuis .1  pellets Zonjemské a 'po 
I Op3V510 .1'321.tkp nelen filataliitickým vzSc- , 
nostera, ale  (sou  1 dů ieř.1:ým dokladem prsního bbdo- •  
hi  nateha saraostaln0o 

." .F.ošta Zoolima 2 no. 
nyivS lamulo 

. 
• •olisit; Mel",  upozorťiule 

' • 'ila- delnslatni sotUol 1.1. 
. larelittii — 'potavrtich 

. . historřkil. které. Se tu 
t; ‚Mule konat zaiiStketn na' 

• si. Ve dnech 24. r.:pna 
C' NP!,_, a 2.  ail!  liude mit.tVi 

'I. •<.• , pr.;.la havic 1 raLli.p11- 
= irr le2,.itustn!i'razitko: s  tea.  

.- ?$t  .. . 
,--;" tern  ..70. výroa 1.- čs. 
w. přilefittoitné.ho razItl:a4.• 

-"1,24.8 1989.3 . (7.:a reprocinkcich 
' :,,,. ... 

V . 
,,41$' 

raz1tko se : srpna" roku 
1931: •  east  vfplatnilia 

1 ; PAII.E.211%'.- 
,,,,), Otisku a na_  ern  .zazItka . 

' VA 1f t:14 m'e 
_— (rrdps  _k roGI.).• .•!.--• . 

itolského slate.  Bylo  to print raitko. a  tak  leha'tPa- 

• 



. Celostátní setlošní ' • . 
Poštovntch httortioa vd .inoluth 

ve dnech a' 2.  eat  193.4 
na počest 

70.  ;Ito& melba  ' 
• Přflaltostatho razitka ČSI • 

užívand • 
dne 24. srpna 1913  pi  

• 2upt1ra sleto Solsolstira 
ve Znoluai 

Nejhodnotnějf : pěvek :n6.3:1,  al:  ..pcid 16,  ne 
piedseda K 06'-.24..-jirfho-74veng0' 
dne 12..71  .89 Se-kter7'im jS ' se 404 *1: . cc)  vg.s. 36 
na " sl avném".,-Cel. ostitnf..r. • sétkAnf- eaem. k.:osl.avoimnému  PR.-  Zde 
je ..v p7ném zněni• jeho' p:řisPěvek: .  

VEViený pane.:Zustýn, 
V.0 dopis ppt Pal jedn*..tf-m,,. je e.Stně  jeden intria; v • něn'.. 
Se odraf zEijem'..tak4 o v'astrif jednak 

oenýln zpravodajem .s to1ika infórzačěti o tehdej f. 12441  QS bo— 

hatě  dolcEeny obrazově... - • - • . •- • -.. 
Nejprve''někcilik poznimek ke',di tinku Ve .1TOOM zpravodaji.. Pokud 

jde o. Vigněty :-33,em's:j0,i6h,.prvi..,.-tY14./4ednol3arevn6 
textem/ ve  VikeehnSr--.maj. je- 
nom datum 3.11II I .191  9. Druh4: 5oko1a na bělouěi: 
nad si14et.ou Znojina existuje''jen0M4':.Sedicě".:kredbě', •která .36 ., fotogra-
fickou zzneneninou s1etov4 pohleOiCei.-.jak..dijkaziaje obráceně  
těnd ."N" ve slově  "SRPNA'. :-Tato .-pC)aledriide .  stejně  jako drUlati-byly 
přip.raveny nejprve s drcem 3.3rpha 1-919,:;k4y se; slet konat. Byl 
vak odloen pro SokCiskou n o b. i.- Z.  A c i v. důsledku Vp6d1,2 
Madarů. na..Slovensko na 24.8.191.9. Obě  sletoV6; pohlednice- proto exis- 
.tV.jf.S : obě!te. těmito .daty. .•.*: '• s • . • 

•Protoiie se vak jejich sletu nerozprodal /bylo .moho , 
probl4mů  kol  ern  tohoto . s etui •::o1)-Lrně j 'vyl fčel- 
nf ne .je možnó v této • zbytek 
nf. sokol ovny ve znojMě. v za:rf ‘192....5 -  /viz .,pohi ednibe " s prie,POnlf-A . 

_Sletu.  se .2.1.10astnily Yyre.kaieneho viden3kéhC.SokóTa • 
tni . -.zámadomořavsk4;  Brandki 'a ' Ra's t.is avtriá z.:,,Bra..tisidyý  /he  • 
ty, co 'jsou uvedeny ve zpravodaji DS 1/62/89f.: tia•ii7XtěndM poradU 
sletu, xerokopii vlaStn(M..Se:uvedeno: no;tovnf  died  
s vl  as  tn  TM.  -razí tkem.  : 0 . s etovs'in • .-raz1".tkil psa7:. tidenik- "Moravský i1,11" 
6.16 z 15..8.19' 9 r. čist . tChotolté.XtU-otitkft.': Jihomoravský - zpravodaj  
PH KV SSF .6:5/89. 



kluB  českých  
J. švemcisniazt. 
oó zmojmo 

 zwojmo 
24-S. 1-9S9 

az: 

v čeev-°- 
1914 1989 

Chtěl jsem se něco dovgdět z Pogtvního muzea v Praze, by'o mě  
seno, že razítko uloeno v muzeu a informace o němem si mě l 
orijet vyhledat sem osobně  v úřední době. To mi nebylo možné. rnohé 
koIem tohoto razítka je jegtě  nevyjasněno: Děla" jsem sl i/uze, že 
hodně toho, co je dosIld nejasné či neznámé, přinese prednigkový 
3..°F.ram Celostátního setkánl 3.?ogtovních historiků  2.9.'989 u nás po-

rad;ný. By' jseM vak nejen já, ale i celý klub zklamán. Vlasní zno-
jemskď  razítko nebylo tématem žádné přednigky a o znojemském sokd's-
kém sletu neoadla ani zmínka. Dokonce i obě  razítka k 70.výročí zho-
toveni a navržená centrálně  /Z komise  PH/  nemají ani zmínku o tomto 
sletu. 

V KF jsme vydali 3 'suvenýry" 'a' vgechny s výraznou připominkou 
sletu. Dva z toho jsou ce- 
liny /přináxime je vpravo 
- tisk na CDV po celé strar. 
ně  a na předchozích stra-
nách/. 
' jsme také  pre-

kvapeni, že o výročí se-
tu v r."2/9 nejevili Zájem 
zdejV predstavitelé tělo-
výchovy. Ve zdejgím týdení-
ku "Znojemsko" jsme měli po 
mnoho  'et  rubriku "Fi'ate-
listické okénkon, kde nám ' 
otiskovoli ochotn vgechny 
nage pPSpiivky. Poslední 
dobou vak nage snahy o pu-
b/ikaci v tomto týdennl'ku 
větginou skončí odesláním 
rukoplsu do redakce  /Stay  
cca pred rokem - . 

O sletu samém jsem na-
sb-rral za těch 10 měsíců  co 
se setkání ve, Znojmě  pripra-
vovalo, mnoho informaci a 
určitou část Obrazového ma-
teriálu, který nakonec zůs-
tal nevyužit. Měl jsem mož-
nost proč st publikace o 
dě jinách znojemského Sokola, 
založeného 1881, ale narůs-
tajloi potíže s tím, jak se 

‚blížilo datum 70.vyročf a 
nápadným přehlížením toho, 
co se sletem souviselo, mě  
soolu's nedostatkem času od- 
radilo od souhrného.,zpraco7 I  
vání. 

Zatím . Vás zdravím srdečně  ze Znojma MUDroprel FILA, předseda 
KF Jiriho •Irengsbfra 06-24 
Z :10jmo 

Toto jsou tedy vegkeré příspěvky k této ptobl-ematice, které jsme 
do vydáni zpravodaje od Yás ostaly. Domníváme se, že jsme opět něco 
málo okolo historie prvého priležitostného razítka československa 

.osvětlili. Pokud máte kdokoliv z Vás nějaké nové poznatky k této pro- 
b1e7atice, žádáme Vás o jejich poskytnutí. J.Justi:rn 00000000000000000ci0000000000000000000c00000000000000000 000000 
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- 'Č Lověte jloy  Shy,.  kter t se mu niXdy ntsptni ., a on 
ji si. toho védom: .Nékdy uslute čni cisty.o kterlch'• ‚'i, že se 
nikdy nebudou- opatávat a nér.dy navštivi Místa:o ktech ví. .že 
je vidí poprv4.4..zeejal také napostedy..A•néKAY„ mil Li č Lovét 

,zvAéLtni itEsti, se obé nahody spoj:í •a  tat  vtbitA neuvěeitetné. 

• Hoje:  tetošni -rieuvéeiteln4 - • by  Ca  .prZiv• navštéva Athén 
OtYmpie Jato souddst testy -do Aeqta, tterou • jsem ŠChTZtait. pro'. 

teskobrodste• vostSky. S Mési bych se r‘d rozdéti t o 4ve do4my z  

mist  v4še Oopsanichi tedy. .:.Athěn a Olympie 
Athény v Letošním červenci' by ty Addherně , nezmérné špinavé 

•a otympijské. HAdheru •neteeta popisovat, je néptní mnoha 
turistickgch pr4vodc4 a JotopubLikaci, které to dokati Aateto 
Lépe  net  ja. Musím ovtem peilnat, ta tdy2 se poprvé - rozkitdnete 
po FaropoLi i  jen vyheknete. 0—špiné, bordetu a nepoeédku mi 
,stydno hovoeit,  'ate  .bylo ji všude potebnané.  Tae  mi 4bvaji 

Athény otympi4sté. Ty by ty 'totiž Fascinujicl'. Kam  tí na mysli 
zejména propagaci tandidaturY Athén na uspoeaddni  OM  19,95,; Touto 
•kandidaturou Aos tova ži ty ce te Athenv : V taj ky p tSty 
transparenty, vešterd tramuaye, autottie 'La... ié ZbOži• 

skiusty• propagačniho. mattriettu,  ate•  htavné minéni, Lidi , to vše • 
ve4bec .nepeipoultLo motnost  net  .ustute čntni • Ker v 
Athénach. Jak .to dopadto, dobee vime . . a z:kiemént  Petty  -• 

m to . bt neSmirné. 5amozeejMe jiem navŠt I. o LytiPi .skq - 
%tadion, kterY je V samém steedu mesta ,• na jed nejtiOjtích 
teid,:svoji otevesnou' stranou ad ní odde Len* jenom neiysokgm 
plotem. -*Moderní ' Aartanova. draha, potote74 v. zr4m tvaru 
Piement u.oste tontrastuje s . ktas'ictYM . P.eťeodnim .h e item,  a: • 
moderní. vtajkovriu vqzdoboů. tiStupn,i.  bezina byla bohuieL uz4m čeni-: • 
,a  Le  .co je  pees  metr v4sokY .pt.ot pro .skoro pade teeo dédka 
za peekSžku!.. Moje. by ty' tedy detai-Lni snímky pamtnich 
•mramotoveh deset s  misty  konání vttk ker.  a ...jmeny priedsed%  mot)  a 

• samozeejmé jedno ko teč ko. odbéhnute na stadionů  z nejs Lavn 
Bohol/6 otympijšli a místní hlída č i mi by ti :peiznivé naktiontni, 
nikdo mi ani nevynadat. 

• 

• OLYMPIA. AR CHAEOLOGICAL. StTE & Leonittafort „lit;Temple f ďeti, - 
-A --Vntrance- Sou th•Pos*(1-.17:- Finitmetnifi m  6b,stes• nesideVici „ 

. Gymnasium • - Ettugetitedcit---1 SimpoitintiwAt the teinpie of Husk _ 
East Portico of ttle_Gymnasiunť. Wm frostkno 39_ Pnippeion (Monumesitaf.Philigiolltlatedisnii). 

3,. paiaestra  on/mating school.; 12.. Stadium 
4. Thenkoleon (Nests" House) " T3-Tre45uatiesr-7:21::-Ternoiiif - " 
5. Henson (Humes' Mimmial Building):147Nytni Base orthil statue of Nikilvictww03-p-ocmia3, 
6 Phidias.  WoHtstmP 16-1-htetro.cmi' 23:"Enctosiireraf SactedAtiii- 

- • " • 4-- • - . 

?  

 

' • P?.i peíjezdu t otYmpii :jSem•mAL: pocit, Ie Jedu PO čmchAch •.• 
.'ntl.d:* 7 zto:.1 MIALy mE • ,jen-c, 0 1 i  FOPS héje •111St.ti 

natich otil a bei.z. mirna ,tottina.. se rozeveeta • AI na 

postedni ,chsii Li , prakticky vjezdv do mést. . '• CeLsim. ve  ." 



f...!....37„ ' . 

- 41' 

‚7];'•• 
- -*/ 

•;4 
• 111  

sporadickémstnu je ricim průvodcem  'pó  hi5tOr. areSlu bg.jr1Ě.  
Olympia.  Svoji pou ť  :ačínám uymnasionu a pťes Palaestru kolem 
Phidiovy Allny směruji naše Kroky ke zbytIOM Leonidaionu. 'totem 
Jižní  briny  a Bouleuterionu se dost4v4me k pokLadnicím. eeckich  
mitt  a k vstupní brně na stadion. To všechno za ticha, rušenAho 
jenom cvakAnim spoušti-: fotoaparStů  a neuvěř itelnita .zpivem cik6d, 
ve zcela jindm časoprostoru, v jindm svě tě, mezi spoustou kamenů  
a nepatrwich zbytk0 zprahlé travy, mezi Špinavě  šedozetenimi• 
olivaMi,Aterd panatují.  zceta jiStě  tolik,-to kameny vě ků  kolem. 

.• glastní•stadion Tiemi .upravenOu dr4tiu 4• z htediStt Se 
machova/tI.Jen= zatrIVntnt mtria: . svahý SE'd'it: na :ne;,ivyllim 
okraji a peede mnou de ují.vitézovi poražení, 
Z filmu peedstav jsem vgruten Vtastni . fenou,•tak2e Ještě  kOnem 
sebrat pr kaminků  Pro.přAtele:± nejvrnějš.ich 4 pokračujeme.. 

Zbytky DioV4,chl'Amu, jednohOze'sedmi.,.diva.svéta a 2A. KtatP,! 
sochy bohyně  Nik4 a konečně  to znad nejdůLttitě jti,' chrdm bohyně: 
Hery,'W:istoi:Ade ve.. čtYeletém intervaumoderhi .doby pO činaje 
rokem.  1936, zapí. stbnitni paprs-KY o'1,00i4skg ,oheň . Potom 
Jenom Phileippeion'a.pohádka.kcinč i:.' .Pro:Mne.viak nadthizi.chvíle 
poledního silničního běhu .Protote čas jerigt1Prostnl. a: do 
obektu Olympijské akademie je asi dva ItiLoottry dateké. .- Vstup 
mi zjednAVS le9itimate a peede mnou. ' se otevird další. 
sen. Smaragdově'ze0-06 tr4Vni.ky, azuroVá  mode  „plaveckého bazenu,.. ' 
červeň. tenisových kuetti:.a attetitxt:ho ov.S.Lu nejmodernějším. 
Provedeni a . viechna -dati sOortovi ětě  :v kvalitě  o jaké se 
spórtovti, byf. .bývatĚmu, Zdia jen'v těch:nejdivo4ejšich,snech-: To 
vše dopiněno ubytovacími a_stravovacimi objekty a sPrivní budovu:  
OtympijSké.altademie a OrototenO tamaryšky a_. , cypeiti. 
Tohle  Kovno'  zde vytvoeiia tidski ruka a. voda, kter.4 4e  pp  celém ,. 
pozemku rozve.;_sna -teciloVi zcela. nepochopitelnqm -zp.Zsobea.. Jsem 

zástupcem ?editele.  OR,..  panem •Kostasem_ Georgeti'uosem, 
At.erdmu•peeddVdm titateliSt.itkg suventlr CLYHPSPORTU. 

— ,•Pattovní ..(5ead-Arthaia.0tYmpiat.- moderni 'buddVa :u0rosteed. 
měst4-4ka, 'obsaidn.1 Oeédnítem, Kter nic  nevi,.  nit -  nemia - "je •mu 
vše.jedno:.,V4běr .zASMet..se.Omezuje na 
razilko, mi...zam čend.vedOuCi..pošty,,--itery - není 'aerogramy:• 
l'ec4A polta zrušila a již s peprodgvaii,ani:'nepoUžiVaji' a co 
v0h..ec'ten•V.lezlY cizineCÝ. pofad to'...Jettě  ':rozhOvoe. . 

informaci Alesporvta 'Ittyta:pei-jemn.4- aj.K pokOt.kfli jinak by 
dojem že -komunikovat - S 'něk. term zaměathanCem Čs 



. . • 
.spojt'r, je .: zde - na 6rigeedt;', Oitatn-

-ddštAldi'pohtedeč t-I:. to:mu rovid..:AFI :  'OAK. • .4 
AsOnuaentu V p.  i  °vest -hi;. k'de jC;14161610 

tetťithOů . .roce .pouttivata: v pei Leiti toštiiť. 
raz' 3 t ;' Jsarad zá' ..4rUtiou" ,  utl..ttu dLitsjite 

te:ti And4tov ; ktereffiu se sO14asr.4 . , oei L',uvcn ZChbu . .Av - 

minutett • zpravodaji • tc..ie totiy  :et Autor Knihovnič tu Pošta 
,OLyapii uveden peí te KousiaLy• a č r.o L  iv:  aUtďreti je prdvě  on. 

' 

'THE HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE 

• IN4T:ERNATIONAL OLYMPIC. ACADEMY 
4.' Kapsali Street' 
10674. ATHENS - GREECE 

kvati  ta  •ra/i Lek  na  
zastSvka U. 

s.r-dc.e Pierre de 
•; 

- jp- 

Pina hadĚ..jiite vtcnc rsb'ho' 'pa.nQu J i.nai, Vydata rect4- 
pogtov.ni.  sprve 13.7.Sei Serii in.špek jako propagaci 
otgmgi.j0.1.ch.  h,,ex 19.9.4:,*.Fith4hS.ch:_Zn'ar mkv jsou tiš  en Ariceba-T 
revngm o Fse  tea:  p'o'd  Le  nlýrhu....P.ófava-COse--. Kaž.4.4. m.t jako 
hleVfl 201. v svat'b,o 4- ti'ei 95.a p rop.,agu je. ridtter:4. druh 
spo r tu 2.0 dr chtr,.5421. rIpas„, ;30 •.!..ir běh , 10 dr kOšzOVOU 
a 250 d topaňou PuLls ti : nLad Ztlslsk b,t  tš  gtto, s. 
sOu t . y r j t nelk tadu 

samos tetnqr.h,- r ch.:4 ch jedilOt.tiv,q0. -tnAotek.'.0.6 Poutí 
Vanti ,.6y to př i Liež, Os. tne-•.,r. koki 
Se zře,,ln te.o  .•.. • .•.... • . • 

- 

4.3 



• Co je novdho v ,!ssFosLoVerISF.rt 'v.7,bec a ř iAatě kst • 
nametovd pat zvtatti? • • 

ILsousiiTt se odpovdddt na shora uvedenou oteszku '_Mirni 
nesduislm poyídte ním na rt:tzna •temata K naiim zaie±itostem Se 
vztahujit'ím. 

7 na ustavuJIci schzce Cestd némě tove Spotečnosti byt 
Ivolen její novg vgbor s těmito fUnKcsmi: 

, peedseda mUDr - ViKlickg C5c .0-Ps•  
.-mistopředseda př .  Muller.  . ta.Frkďif 

hospodá.' Sedtá ťek 
tajemníA pe,• KrAsa'. 
Jury • ' Hrntiř - • :1N4 EW,  S 
koordinate Finger;-  " . • 

- na ..valnt hroMadě  .473tympsportu v :červnu A990 jsme se.  
jako:společnoSt č lenstvi v .SOSP 'pr.-4yd • prpSteed:- 
nictVim:Pe.istušnoiti k.;česke-nAmétovd. spotednosti, Kter4 pracUje 
pod. -50P; : • • • . • . • 
• : . - oficielní.  ngze.v.,.:Aterq:nyní :budeme PoUtívat, je • 

OLYmPSP0PT.-HspOle čnost pro olympijskou sportovní • filatati'i  
s celbatatnk.p6sobbOsti; , •• . . • • . . 

••• federAlni vedeni .  čs;:hilmě ttiVě-fiLatetie'bude 'napeíŠtě  
pouZe Idstič tenně e - -zabgvat teJmena 
pro:bLeAatikou nAmdtovd fitatelie, kOordínaci jurymanske č innosti• 
a v.7:tahy •Čs. námětově  filatetie,t náMěttiVe KomiSi FIPti a -pod. 
NebUde tedy eidit: činnost.  :jednottivgch spole čnoStí A. settí; 

'Zatim.vime, .že Č teny:tohoto .vgdeni - za. Cechy a moravb • budou 
VikliCkg,  Muller  a Hrnčíř; 

- na JeZdu 5CF se nés-z OLympsportu s.etto-nětatik jako 
. delegAti jednotlivgch:klubt!i, bohužeA ani zde- se .nepodSeito 

prosadit požadaVeK Zastoupepi odborngch. - sPotečndsti pro vottu 
:delag41.6 pa příLtí• sj.ezd,• de.tegSti budou oPdt pouze klubt!,, 

pfo -pel.ští rok 1991 zilstAvA  vAlše přísPdyků  pro členy 
stejna, jako v letotnim roce; .tedy 30.- Kcs, MlAde±, 'studenti a 
vojSko 15.- KU. .Cizina 15,- 0m.hebo alikvotni čAst v Jind mdnd-; 
• . -.0eispěvty•na rok .A.99.1  Platte.  peitO2enou složenkou, 

Ktefo0 obdržite:od peítele PolSka: a.:nečekejte s tiM ..,'dloUho' • . . „ 
Atatut. budeme dodržovat;:,.. .. • Ý.  • ,•:- . . 

:• 4etkáni v  rote  1991- bythOm.:.-radr uskutetnili•:dvě . 
Termimbro jarnIsetr.Jni. navthujeie-...v sobotb -.Jasn# Však: 
není„ml'St.o, proto zAjemti.  0 póřadatelstvi,' hlašte .se! Mélo by to 
bit 5tovinsko nebo - MéraVa:Hjinak b4-by. to Ad.ř. Uskutetni1 
setkaďni v  Prate';. - 

. - druhe setKani'bude skutečnA:na Orovni a očeKávAme, e 
i VAL zAjem tomu-  bude odpovIdat. ZatiM poUze to nejdů ležitdjgí *: 

nL,YmP5POR-T 9 1 . 
je nallev ceLostAtni oborove vystavy, kterS se uskutečni 21.- 2g.  
_1o.1991. pei peítežitosti 25 let č inosti OLYMP,SPORTU. 5oučasnd 
ostaví *stejné vgročí' bb'dobnA německA spotečnost IM05 na  
společndm zasedání v následujícím programem : 

25.9._ příjezd némeckd vypravy, nAvštéva vgstavy, 
27.9.. prohlidka ,Prahy, vyhiídková jízda auttlkarem, 

večer přAtelske posezeni ve'vinárně, ' 
25.9. dopoledne fitateListickA bursa, pro manželky 

návAtěva skanzenu Kouřim a Muzea' keramiky Kostelec, odpoledne 
slavnos.tní zasedání K 25. vgroči založení obou organizací, večer 
společensitg,s večeři a tancem r  

2S.S. odjezd OčastnikO; 
CeLA akce se uskuteční v Praze a českém Brodě  a již nyní maete 
pidnovatsvoj'i -dčast. PeedbaInd přihtášky k dčasti na vgstavě  
zasllejte, na adresu předsedy OLYmPSPORTU. K tIčasti budou přijaty 
vtechr4pethlášend expiondtg člentš, vgstavend budoU podle vg-ru 
a kapatity sálu,, -zbgvajíti do tresoru, vtechny :však budou  
hadnóceny 5Outižní teídy-ndmětová. dosPě igch a .mtAdete a 
Literatu0...A Očasti bude Peizváro nékolik exPonAtZ 2e 
Zahran,i11...Vgitava je' t'.valifikaci -na. vgstavy při 011. 92 
Bart,ton4 "a .PlbertVille. 0!a1.41 podrobnoiti v peíštim zpravoda,ii;  

A 

..'
,popPoRuaTE 5VOJI 5POLECNO5T! Přítet, Jásek príjme jako 

dae9 prP kni.hovnu ;OLYMPSPORTU Peeb9tkY z Vaši' olympijsk4 ti ne-
ftlatetistictěY:titeraturyr 5t.4.4.e hledAme možnosti kvatitnfho  

móžnost, naL:Zr.:ta PřS4SsdOV-i 051 ;, 
10 
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COTESD'OR 
z VITTEAUX 

du 26.05 aú 18108.1990 

44 -WIRE ATLANTIOUE 
. SATZ SUR MER • 

• du 12.07 au 11.10.1990 

YITTEAUX  

of. CCEICRES MAITONEL 0E8 ASSOCLETIONS:  80.00TI0E8 ClETEIRELEES ET 01.NtRAAD E 

$94 
twaillat 
WZ 

• neiN. 

. 49 MAINt 

. • MGERsiirijáu :  
děs  reception au 2548.i 996 

• '33 GIRONDE . • 
• BORDEAUX CAUDERAN'• 

;1,06.08 au 15.09.1990 

_ BATZ SUR MER 

•ANGtRti:::  . 

65";." CHAfirlOtii4AT 
OE OUP/OE 07.011kSi 
9 au 7.5 AOUT 1990 

•:: ' ANGERS. ANJOU . • 

63 - PUY OE DOME 
CLERi.40NT FERRANORP 

• du 10.094u 13.101990 

es-  MUTES PYRENEES 
BAGNERES DE BIGORRE 

du 1.07 au 19.09.1990 

BAGNERES : 19 AU 30 SEiTÉSIBRE 1990 
ATP CHAMPION 

TOURNOI DEIENNIS SATELLITE 

4 . 

59 - NORD 
SIN LE NOBLE  

děs  réception pour 3 rhois 

SIN LE NOBLE 
VILLE SPORTIVE 

SON CROSS INTERNATIONAL 
LE 18  NOV  EMBRE 1990 

• 

' 70 - NAUTE $A6NE • 
VESOULDPART 

p4 reception Opiir'3 tools '  

VESOUL DEPART 

36 - Rik IRLAINE 
R1ENNES REPUBLIQUE 
•'du 23014 1.09.1990 . . 

'35.550 LOHEAe-. 
ftALLÝCROSS • • • 

CHAMPIONNAT DE Fp:ANcg:  
1; ZSEPTEMBRE 1940 

; 10•- AUBE - 
ŤRÓYEŠ CT 

-de fiPiialle1au 8.09.1990 . 

'TROYES 
• REN4EdRei3usua0i 

. BORDEAUX CAUDERAN 

VII ItAIJX 

• • 

• 

1.0 .15 Sant rT.I9 An(ii t9m. 

CLERMONT.PERRAND - 14 OCTOBRIC 19f10 

zalrzi  8064vikivtasAin 

IINIONDUELTDEDORE 

Fiderazion Sportive et 
Culcurd1e de Praňce 

PAZITKA  Pt°41AN'EttITNI:: 

• 
36 -1NDRE 
•ÉDJEU-SANDŘE  

V11_1E01E0 
BUR SNORE • 

• 

SON GOLF sNTERNATIONAL 
• .0" yra. 91 L'INOnč-  . 

• • VilaDliql.:SIINDRE"- 

- • 
Pattie 
Piscine 

řeTV'snť—i'"4":77' 
• Tennis Cšnoě  Kaiir Esčaťicle "• • 

RETQURNAC:: 

StFC,:0Vi  
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LIORAVSK.2 •RODIK 

NA RAKOUSKÉ 

Z N I C E 
cmooc00000000000.  

V emisním 
programu rakouské 
porty ,na.  rok 19.cj0 
najdeme mj. i pri-
pravenou známku s • 
velkou osobnost!. v 
dějinách ly?iování ?;:atilliasem Zdarským, 
který byl prvním l y:4ers1.5ým meťodikem a zakiada- 
telem alpsé techniky jizdy na 1-.0.1r.ch obraz výe. 

Původem :?-y/  T.:oravan, narodi' se totič  dne 25.2.1856 v Koži-
.chovicich.0 Trebíče. Studovana.umrečké. akademii v IT-nichově  a• 
na Dol.ytechnice v .Curychu. %Po .kreal:Ein -zobytu v cizině  se ve svých 
37  letech usadil- na szathu v.Hahermreiihu,u.ZilienfeTořu_v tolnich 
Rakousích a celý čivot. se věnOval lyčal*skě - teorii a praxí. Roku 
'827 vydal v Hamburku odborr.ou uT-f-ručkU "A'ská 
zarsAa , a v 17  vydáních N a mezi 

bor_ nevole.' jeho H'avnlm cr::..cnentem oy' W.Paul.cke, kterY 
byl zaStgncem ncrskě  techniky:Ays, y mezi himi ved/y aA k soudnim 
procesům. 

• 

•. 

LiliendfeldSki'technika vrak 
.urychlila výyoj. ly5ioVánl v alZských -
zeMich. M.ZdarSky Vyučoval V nespo-
četných kursech v Rakousku-Uhersku, 
Švýcarsku a'Wěmecku, často bez ho-
norál7e a:náhrady cestovného. Jeho 
kurSy:P.toglo'ina 20 ..ti..t.35,Elků.. 
dlouhé  'ye,  doporučova7., krátké 150 
,'780'em::Také jeho 70arSké vázánf. 

?:.eštiletém.experiměntovia VY 
:-zkoůren1 na 200 různých-kOntrukci -

tY1.0'prciti dřivěekU tnačným::iiokrokel*. 
jlzda‚ v pTuhu.  Tr/  ě jf5děnipoušva' .j 

.*Zikl.adera jeho'i7t*t:13Y7a 
OliCdiouhé ho.70 s. bod40i,, 

BAS RHIN • 
HOrMT 
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- Slavn4mu -ovavanovi,• který zemi-e' 20.6.'940 ve v4ku 64 let, 
p.ostavili v Lilienfe'du pomník s aneickým n6piem "Zdarsky 
never ,b0  dethroned from his  positiOn 'a3  father of Alpine Skiing  - 
Arnold klnn"./Zdarsky nebude nikdy svien ze sv4,pczice otce sje-
zdov4ho lyžovánf - Arnold  Lunn/  -.a to nás 

Ing.Ant6Urný, 
tr 4nek byl uvez.ejngn ve 175.6isie nám.zpravodaje Bohemoslovenika 
v 01/90 na str."00 a my jej pretiskujeme se . souhlasem autora. Vyo-
brazen-1 k článku se sbfrky ved.zpravodaje. 
0000000000p0000000000000000000000000000000000l0000000000c0000000000 
•  

efakta (=111 
.informace 
ezajffnavostii  

V minulém čfsle zpravodaje OS .2/66/90 jsme na str. 28 uved-
li vyobrazeni jedné ze sletových pohlednic s pozdravem od xvývar-
sk-j-ch dóastnfků  VII.sl etu čs.sokolstva v zahraničf•z Parir:e.  Donn - 
tah jsme se, tyto dopisnice budou jedinou přinomInkou na tento - 
z-ev. Opal< je pravdou a bude nám jej dokonce pripomfnat oficieln/ . 
fi'atelistický- materiál - otisky w'rnlatnfho stroje a dokonce z Pra-
hy. V gáhlavf'dnenlí rubriky vidfte jeaen-z t6chto otisků. Na potg 
PRAHA„,1  byl .dne 8.7.96 pouHvin ve vyplatnfm stroji propagačni ?5to-
ček .orinominajlc konání VII.sletu v PaT7fLIi. Ve spodnf áásti propa-
gacnlho točku je uvedena adresa oprivngného u4,ivatele: SSSVO, Box 
717,  CS-". 2' Praha 1. SSSVO je zkratka pro Stoinl společnost sbč-
'ratelA výplatních otiskA, ktera tenIo gtoáck dala zhotovit. 
nagicň  informacf bylo tímto VO opatreno asi  SO  zásilek obyčejných 
a 2 zásilky byly jakO sp4gné odeslány do Francie. Z nich se jedna 
vrátila zp6t /Viz nf?:,e/%. 
• Bude to jis ě  velice zaj-(mavy• a :hledaný materiál nejen nOimi 

sběrateli, ale zrejmg i žahraničnfmi zájemci o tento ntimět.  



41-10VÝ tuů
4i.v 1. vin Ftáčnflc 

I vm 'Hod 
0 

r; . J. vm Kavidek 

47, 4. vm Short —M,i_1.71-77-7  A) • 
5 vm  Smejkal  • . .- 

'4AHA 6. vm Timman  

Na titulni strince /49/ jsme 1514inesli vyobrazenl ceistvosti .  
z Mez .turnaje velmistra v gachu. Na ho7,:eig.f celistvosti vidíme kdo 
na niim hril a koneěné porad l  MO:  Ti"-3n 4 b,  Short  3,5b, Ftgčnik  
lb,  Kaválek 2b, aort 1,5b a Smejkal  lb.  DolejV fotografte je ze 
ilavnosthlho zahijeni turnaje, kterého se zzlóastnii  o.psres.V.Havel 
s poradcem Křiiianem proti pv2esselu  Koko-4.i z 2&gie 7preds.velmistr. 
aecc±ace =A/ s 2,-rrn.Acem '  &At  -1* 
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. • 
Okružni,oronldka krasn;•postaveným ko4telem„„ pojmenovanyme,drila.5vate-' 

J Jana Pobonóho je 'skutečným z4žitkezl.je postavena ve . č tvrti. gOvjorku .'zvani 
ronx iočitek stavby aahi-do r.1852 4';jakii,*kai'difici -pódobnéhpdili, - #4itoto 
'Pleti.  dejihn doktnčeni Iiii'tatd,itaVbanS'ni . vyjimkou i'přičipý*jseu;yě'tšinOU 
:-:ohomické. PoSiedni vé.tai: přista'vba ačala v r.1941 a .ješta dosud „neiSou,pOata- • 
-,né kostelsi věče,j kdyi mistpje-iřipraveni::3uddva jióticiena na:11akrecb 
Asné.zahrady. Pů1-milionu niyštiě'yni.ků lě  se zde uči*zUčaStSuj.ě:liatůrniCh 
.Koi 4 .prčgrsma. • ' : • -' ; .'*. .'-. :-: -. • .: • ... . • . . . . . 

: .SPriVu 'osela  ma  li.piskopilnOiO6;SiOn*ji'.S0 .0.t.-Viatavy:Vlaii74ct ebi- 
:-ek středověkýcři a'renešanč ell. *ktiii:..zvýpO:Rěk:jinic 'muzaii'lliNaji eiZAii ,' ' 
prograpI v hudba, 'tancich, divadel, přednesll'aobectých,4yetiwpanich.,: . 

• Vnitřek -katedraly  ma  nakolik kapli' a viki4kY.-NsižajinaVě jši je 4- 'severni: 
čdsti k.  uotéti.Sv.P,uberti, ilatroina'lovel. Jeji:oblot:11c žie panikou na gen,Sherri-
la. 01t4ř.je .pokrytýkdži'aljašSk;hs sob4:s4ranitky,'46i je dař  pd  ililskich in-

ktei-i se* iivilovet. 3tarod4vné tVlcny•,ilou pakdarempAni,:jrving UcKei7  
sčnova i, nidnerna 2elezni itei.-epak:•zdobi'výpheani:4sticapie a'darovali je.:Maft7- 
elé Arentoctovi.: . . • -. . ....; .. • . . • . 

. Ckno o roc1c*f. ---7,5 x 12 -stopje-dileM Éirmy Di.  1:Stenzo z .Phillidelfie•::aba-• 
. . 

rerna  skis.  7 'r.ém .onšiccrnuji. 2e sPorta:, kuželkv, autoZivOd;plavini,:krasobrUsle-. 
ni, box, 1.edhiZnoka, baseball;  basketball',  tenis*, čerz, eiřelba piStoll i'šei±,' 
nisleduje  oak  *Skullint7',.séllkOVani, plachtini; čyklistika', lukcs řelba,1YIPVini,' 
.lov,.cyboličky .::ssu zd.e kriket,•c4rling, golfové• hole. 4 hra0.4.3iblicka otobtos-: 
ti 'pak Eassau lovec, Jakub v . zipase a andaltii:Zaviď:Přemihjiči•Cioliiše, 5; a-

" val, v.brnani,oroti -clu,  Elias  v. ziv'odé na. historickém vole'a"Samso•Zabi'ji* Iva". 
Cg,t4tni cbrazy.  znázorLji .ikon,. a hiboietské:motiVy.. .. 

• • ..4 ÁNiff;:,--.:...ť...; --:.1\-. ? trr .'.17:-..-; , ...."7:4'
, 
 -7,44,.. 7.. . .. i  

-• -....,. 44.  - - - 
'' i \ ' g  .,,4---' • 4,14144 , .. f , I. 

1  .../ , 
' l '''A -0, • ',7,  

1 IN ' 
' —  . \'‚r I II., _t 4,. ' -lifť*-4' - ---7 cr'' -...„-'. ',.....-:-.,, ...0   

' '7''-' 7 s..  — ...—.1;""  —:"--  
1 1. -L•friis,A !"—r!!": ::-. 1.,,,, "....7-9,:m , . ,,„ ,..- ._ .. .,  

i i,-,, 
l 

i .;.,.N. 4 •.7..4 -- .: • 77.̀.a--. ... _ ‚,..2- • LI' 'VI:et -_ 
• - N. - - a.,  1.,ii- v,i?:. , , k. '‚%%_....,.,,.. --,..-- .... '.f. .....r.:•,' - i'-' . • , 4ii:%.1 1 t .,17',6:' x.--t,dr,-  i fl  

I ._ A•ALV.,)1,-,. • ,:,,A i,.", -. -, - .),r, 111111,7t,ť •,  

t 7'
,..V-4.a.-\\:-/_.:14.40-,'N,....-.._,.,„ ._. s.. 

i -. f ,-...=_ -1r-E0,4-,,:-. itkie`'..4 - 411C,‘ V '://— ''' • .,—, --//,'I A‘ vt- i ihmizo.. 4 !":?%.," -''' i fif..- X!;'.  - . 
r-  v.  

I 

l'09e1:tV .--.  if  ř;.:77,4,4rVi.,. -°::- ...1Eaittf `  Vi  
'4, ''& '‚' N 'V'AjA-ireir-F41).4 -,: i - N,4 t ..:_-V - - ,•:-. 

I , 4,7.- 4  '..:'''4:4 ''--: ,...7*-----t I 

'In  
if-79'. tt`•-•:, ',A.,- e-'41.-,  ‘ -:-.' ff-.4.--,415. l-44..rth. - N7177' ',-- :4:4 1* 

 - . *.r.— •'''' •-•%,'. "' Č-6,-4,,,,, ....1 .._. 
1 ier  I - ' 4Zz,......:,  ' 1 7... do- , .- ,.4.:4,i...k.„, ,,N ,,,. r r: 

1.1.,. _ - 

1:'  • ř.1.-",%7"  A ESÍťil ---  - ., ..: _ .. , ....5,... 
, 

" 1  i.:(4 _ / 4," -:::-Č.,.7:„.;;. 
itft ....:';: - ,.... At:-  

l
*4  t' 

1 
...W1.,./ 

 t‘,,7- .., ..i-.:: V.,. 4—  a  -. s  - - 

' Oiyšlenka na vybudováni Sportovní kaple vznikla v dob e tiiII‚olytpiidy • 

1924 - V i;ařiči; kde dcera biskupa Uatninga byla -s jednim týmem d obdivovala 'se 
přitelstvi v boji atleta razných národů, kteří závodili v duchu a ideálu olym- 
pijském, co i na ni zanechalo velký dojem. • • 
- V r.1925 jeji otec spolu s hrstkoU nadšenců  ponáhali penéžnimi sbirkami 

k dokonč-eni Zde vzešel, návrh kpostaveni Socrtovni kaple a věnovat 
ji spertovnimu.idalismu spc,;enimu s nibolietskou myšlenkou . 



3isup arJiPtzval r.a .z- '  vi  o kterě  
• sbat ponéžni 'fpr.dy pros:P.4.1h:: stevt: kt...tedrály. 

přijat, aby byla pro budouoi generace :a :o kaple postaver.?...Př'era.:-, dou 3.:y1 zvo- 
len gen.Charle.t, 'H.Sherrill, mistopř.i.serr.ard  Prentice,  tae.-:•.r.iker.F.:-ede7.-ick Rubien. 
OJ.dJ a Iuby 'asp' r•Izt.:6 a3aa d avodv, jedbi byl  darn-fir.  
na. fond SportáVni kaple. 

Pit osob; které předitavo7ali Vrchol o'-c.r'a o a :bre.vně' .9t.a bylo 
kaple uctěno.; Tz,vto osobnosti byly: Hoby .Žaker a. fotba.lo-r,-; -7....-rener a cena. 
pojzber.ována er  Award pre  nejoeni,jšibo universi:nibo ac" ‚t  

význar..ný prol'esionál . v.  baseballe;  Payne  -.7.?..itoney vrtholný j'ezdec .,;e:deckéz sper-
tu; Walter  Ca=p  a  Bober:  Wrea, d(dosui nevyjmenovarě  

Bylo takto zi.skinc :a 150 tis.S, ale ukizalb se., če to nerizztstečr.i čist- 
ka k výbudovini 3Port9vni Přeste biskup  Donegan  on. cielni :ko.pli. 
pro •kon4.ni • nibOžeriskýer. obitadtl. 

V..dopice S ov ti .doby se P.oufame, 'v te:o věci bzieste pokračovE.• 
• nadále. Ztivěrai:pa4c. •taj:US 01/  Ara  Bus.hnell souh' ,,"3 převzetizz  price  ťéto 
eportoVni:ko#i.ee Tro:k41i -46 sveho řadU 35 Cl 

Ýýinazný..- Sport.;Ovni repOr•tér 0rantlandli.ii•če té t9 piše: 

• 1.60 4-64ein:i aobě . ý.••.spOr'tu a náboier.ství• : spolu pa 
jede koleji. k Spci1ečne=11 .cili . • • •. • 
předei• je .tal;:samozřejmý'.i. je "denni. čine9. 'tom:4z v_duchU "fair 

...0.841!•1:7čestrif? jednat, přátelit ,  se a h čisté.  Obi  hledajl ZlepšAer.a denr.iho za- 
vota & naši .čivotni .'7.1rOire;.*.a nrirr.aost 

. - nat spcitcVní''.-rěpr:itzer.taci- •v*Kated.rile tv.;a.na- neni ve 'smyalu dotročinnosti  tab  
4ibože.nskéb9 zobec-i  Ma  širši syzlJe to. eziblemti9ii. S.Partt.imi rePrezenta- 
ce ha vysoko rovni rě tskibto iiVota,. tiiirtida:. a  'oboe.  , • 
sport ppdgibittýo:třia všech čistAzni 4..t;tatu1  Výšší=u 

kaataridstvi a to Všeenn6 jen začitek:: • • 
epOrt r.isto v einblec..,...ack6, .pOdObš,  at;  

generace za po::has : toto:mohl vidět ::a t.z jao 3Osi ou V33i piahu po výkonu. 
,;,..pře9eSiort•-;:kél .pOč4t0c,l. 'z'r.4bOžeriSké, v• .lecru by- 

.y n4hoiehsk6,,slavhdst:i; zpnoba a doktizat. 'car:a. odvahy a saz-i-d. y marca 
čifitý;h'a • 
Nebylo : :plitiva.  :201126 'VytySlat iitkp„ riavrhriOti 7 toho apiokeho 

.• • . . 
spOr.tu ve4.02.A6 S )tbenče9i. . a 49.• • ' 

. 



--/DBENDUM . :-.:PAIDAVEK -  , 
• 

bOhbeluiby: byly latedrale v.. listopadu 193 v kapli Ev.Hu7  

. .berta.•ZaštaVil se zde...UA-tYr.M; v.alpakém lylováni před avým od -e na do 
Franca_zůdastnil'se .v.ý5suvedených bohosiuEeb. Znamenalo to. . 

z se :ide ...pbdobné bohoSluiby..: konal:! poprve.a Vzbudilo 'o nezapoMenutelné my'š 
lAnky ..zakiadatele i  US-0., kierý je patrónem tě  to myšlenky a cíle. kaple. 
• kohala i 20 1' k'uoténi památky•olymploni-
.ka - USA. WalIeci "Budov" Wernera,. ktsrý tragicky Zahvnul při filmové lyiařské.. 

konal.reverend John Bu  1" děkaA .Katedrily 
ÝSv...Janabbiného: 

eraieny.:..Arc744 Diéqezi.'NAw ..York, m..Sport Encyklbpedia . 

pbonOdě  be.  suVěnýry u 4:atedr41Y...j.sot:•dostini barevné pohlednice p;ti 
fb..tba114.jiida na hCkej, autozávody a. baskstball. Ukázky 

• ,soc- . . • • 
téChtb .;pohiednici ..ZAdhi:Strany přiniEime. j.M.Laok, 

.cocootcomboORoboombobbócbcooáboacoococOp000b000cocc000000000 . .iocc0000cc.0 

obdriel.konceM r.19ES a  
me  velice .zaujA1, nétroufl jsem si jej 7 naism..zpravodaji 

• ..,.1.17,ei"-sjnit.'.4alo•sA ta k aj,estli Vis na něm něco za,ajme,'.bude-
MC:to Velies- těšit.•Je 'pravda, žě material-  k. tomuto člinku . neni. l.M.; filatelii-. . 

Ale - vEdyť . mý přece znáMky .  • 
e . . --a hedéleime jem expenity, ie-No A nakonec, kde' 

... • 
: JA.:zai*7-,,noi:že.Se'něktArsi reprOdUkce z 26 Sportil z -okna kaple.neobjevi na někte-

..;r'-é'•Známo:41.U8A .61 háit znalosti budou k potřebě. . 
*.Cm14uviM se,...takě',/a . něktSri •zodna.tkomplené výrazy, Ale nedSkáZal jaqm je 

nilťdy*Odněřeložit,'Ti,kdói našim dloukoletým spoluprecovnikema.přitě7 
• .lem.,naifi:lAtelie.i temě...dopif ..iji,(a.- jé jich hodně), jistě  smyel..toháto:přiipěv 

• . . j.j. 
, 006.600000000000000000c00000toopolccococcoopo3ooc000cosoob0000coeoccoo . coboco 
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A Lit hologram stamped envelope was relined Sept. 9 in Green Bay, Wis, with little notice...The design of the hologram 
features the NWs Lombard! Trophy. A pictorial first-dny  caned, shown on the envelope, was used. 

Vre pLnág7L-.:e infor-naci a nov ceg f.no74 ol:67ee - tzv. 
hologram - v hodnot 25c. 2kázlza je z ncvin a nE-:,)e aou;:aaně  razft- 
ko dne.vydánl s vyobrazením hrá6e 1- roo fotbalu. Fodob- 
ný obrázek j  hrzi:A/ na obnIzs.0 :ama. le.fee 
zajmavii celina s nO1 tematť,:ou /7-,1:!-.1 celina 
V USA vydaná!'";  

NiAepak prinifme dalr,f cell ' n - ř1--7; 
danou v Austrálii v hodnotě  4v c s7)o2u s raz't..:-em dne 7ydinf,který 
byl 26.10.90. Celina :oy:a 7ydima ve veslo-
vání v Tasmanii na jezere. Barringtot ve dnech 27.0.-4.71 .90 /jak 
jsme dopad/i vite - jedno stř::bro a jeden bronol. Au:ore= je- výt-
varník Jim Passmore s poi&;itím obrázku na  ,eve  s=ran'-' s e6sti au-
stralské osmy ze závodů  pos'ednlho :S. 

trs zkil,axesv.aQvUekněmůzeme'opotinout- v-ydzinf Japons- 
k4 k 2.4jSkrra:z1.mnfisitTi4,w5auotó Ipdnotě  2 2:-2.r-11, V niiic7a- 
di0i5 -617.kuSbHve čtyiOareirném nróvedeňf je ,záběr hokejistů v boji 
o,kotou6; '1 pravo naore:ji,vycibisatena'zng.*::vgdi sapoorzké radnice, 
kteri- by'a pOiita t.Za. nám5t pro finědď ranftko dne .,yd-c.-Inf 
Uk6411-Obilkyl.dne vydáni najdet.to-na nialeduj-rcí Straně. 
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6-5 0 
Jesse Owens won world 
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Prvou dnenf uzkou v 01:imp.is."...ýoh.zaj7:mavostech je ,ledna z 
mnoha 17,C1 vydanýoll v USA serii 5 o 1:ťerých jsmo  ',is  info- 
rmovali v zcravodaji na st,-.44-4.  
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zajfmavý tateri0 jSmQ.dosta7i Austrálie myal-(me 
si, Lla: Via buda, 'zajt.. Jedni aa .serii 3 ks baraTr.N:h celi-
novyon fbtodor)ianie, v,,,idaných k bro-sa,3aci aUstralsk6lx I:e'bourne, 
jako kandigta'na usp;r ,' OH 1996. N4 pl-ednf..strana fttodol:is- 
nic jZCu vybbrazany tri sportovni'.objekty,''kter6 byly ev.koni- 
n:: OH triljraVeny. Na adres'-l - strarA fotedol:isnic jsbu :ťreipb por,sit- 
ny,vč,3 obrizka ty-rVeké austra1sk4 fauny. Zaj2'.mavostl tdk4 na7 

zninka, která nem4 uvedenu hodnotu, a z textu ni znimes se 
dozv.Ime, k vimlatnému jak, po celč  Austrilii4  tak i do 
tahraniči. Obraz'známky ja tem5koule a sijmpijs',:ý bham 7—  5 oly=-
p1jakých barvieh 7 uVaHovaný-  emblem  OH. 
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Urcit6 velide -.Zajftavým:materiOem 1;ro naL'e sbfrky se ptane  
Al--e(1.111 /dTouliti.kobaika,'kteroil.ppufval organizačnf• výbor 96.zase-
d6nf T.,?:0V v. japonském havri-i . ěstě  Toky /Adaje na obEice/, zv16.- 
tě  pak-prOto; jiný. doki4mentačnf materW sdrenf japons- 
kýon :6ratelilf  beefstpje4 ?roto.!7'..e zájeticům a olymnijskou eilate-
114 jsou:aiStě  ',,T*echny 1-jodrobnoatitchoto zasealinf':znamy, pri.(4)=.4171- 
inesi-jen.to,. se na.ni!mrozhodlo 77..9490:v ptiko7 ech O tom- 
date7.1:::Her XXVi.07yrIni6dY .719Q63.ta10 -ae 1-0airn-f "sto stc.tu 

ATLAN.r.L'Asylo..to..-Ůrčitg pr0t0- 
e ir-en  po'íta1i se 
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vetli 2"..e0Y1=1 -f1'.4vnlm..i=sten - Atheny.. •  
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..je . nePr6dejngm7  zpravodajem .spaLe'čnqsAk pro . 
0AyMpLiSkOu .  a" . Sportovní v 
.0racujícI.: .pri "Nmě tove SCI  a je 
úrčen '.0to vniteni poteebu Acnů .,Ato.spoLeč-
nqsti,.. 
•:Predseda společnosii : ing - Jarostav.PetrAek 

ZborovsKa(  1025, 
282. 23: Zes- řo. Brod, 

.Uedoucí zpravodaje : 'Jaroslav Justgn 
'  -.Cs.  Legií 

• 399 01 MiLevsko, 
itterí odpovídajl za .jehó obsah. Za' .odbornou 

-,Strgnku a - původnost odpovídají lutoeš-tex;41.: 

Toto .čl-slo 1_/ 6 7 / 9 0  md 24 stran teťXtů  a vyobrazenf. Redakčnf 
uzAvgrka 15.2/.1990, vyr:0 v prosinci '990 a stolupracovali na nilm: . .. 
Ing.J.Petrgsek, J.JuS'týn, Ing.B.Modr, Ing.A.r:erný; J.M.Macko . 
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