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ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCiACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNI FILATELII
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Poslední sportovní razítko s letopočtem 1 9 9 9. Všechna následující již budou začínat s číslem -2-.
OVS připravil OLYMPSPORT pro ČOV do jeho výplatního strojku a byl používán při příležitosti konáni
Valného shromáždění Evropských olympijských výborů v Praze, ve dnech 12. - 13. listopadu 1999.
Setkáni Evropských zástupců Národnich oiympijských výborů byl přítomen i prezident MOV Juan Antonio
Samaran oh, který zde předal našemu vynikajícímu trenéru lyžařů Zdeňkovi Remsovi olympijský řád.

ZPRÁVY Z VEDEM OLYMPSPORTU
Finanční situace OS není nejlepší. To je v podstatě hlavni důvod toho, že dnešní číslo dostáváte až se
zpožděnim. Problémy .se objevily ph* likvidaci výstavy OLYMPSPORT ,tím, že se nepodařilo rozpródat podstatnou
Část přitiskových dopisnic s našimi olympioniky. Na úhradu jejich tisku jsme použili veškeré finanční reseryy OS a
nynt je potřebujeme 'opět dopinit'roz'prodejem zbytku zmíněných dopisnic.

Obracíme se tedy s prosbou o pomoc
na vás, :kteří chodíte na burzy po celé republice! Pomozte Olympsportu rozprodat razítkované komplety těchto
dopisnic, 'případně i dopisnic dalších, které máme ve•zbytcích na skladě. Pokud jste ochotni při této záležitosti
přiložit' ruku k dílu, ozvěte se B.Polákovi. Od 'něho obdržíte v doporučené zásilce nebo v balíčku soubor 5:-10
kompletů určených- kprodeji, s uvedenou cenou za jednotlivé položky. Na prodej budete -•mít osm týdnů, po
dohodě případně i vice, poté z 'vybrané sumy 'odečtete potřebné svoje poštovné a provedete vyrovnání
odesláním .peněz, případně neprodaného zbytku celin zpět. Věřím, že v rámci pomoci Olympsportu nebudete
vyžadovat za tuto službu provizi, tak jako ji'nemá ani prodejce OS, B.Polák. Již teď všem, kteří pomohou, předem
děkujeme!
•
PŘÍSPĚVKY na rok. 2000 již může každý.zaplatit a řada z vás již tak učinila, ať již primp na setkání
v Usti nebo současně při platbě zaslaných materiálů anebo konečně pomoci vkladového listu, který vám pyl pro
tento 'účel zaslán! Všem velice děkujeme! Pokud je mezi námi ještě někdo, kdo vkladový list nedostal a nemohl
tedy 'zaplatit, prosím, aby se .ozval .pokladníkovi, vkladový list mu bude obratem zaslán. Očekáváme, že platbu
příspěvků provedete neipozděii do konce 'ledna. Děkujeme všem, kteří tak již. učinili ještě jedno.ul
Problémy s platbou Příspěvků jsou od slovenských členů. 'Přátelé na Slovensku, pokud máte možnost
provést Ohradu přímo v česku při případné návštěvě, velmi to přivítáme, nyní již lze zasílat peníze ze Slovenska
do ČR přímo složenkou; bohužel služba to je na námi zasílané obnosy dost drahá. Chtěl li by se této služby při
vybírání někdo ujmout nebo má Ii někdo ze slovenských přátel .nějakou radu nebo nápad, velmi tó' přivítáme.
Doposud tuto službu zajišťoval Pavol •Ondráška..Členy z ostatního zahraničí upozorňujeme;že jsme byli nuceni
roční příspěvek zvýšit na 25.- DEM.

e-mail OLYMPSPORTU již funguje!
Máte Ii možnost přístupu na intemet, můžete to zkusit! Naše adresa je: OIYMPSpOrt@ i01. CZ. Ohlásíte li
nám vgši e-mailovou adresu, budeme vám zasílat nejnovější zprávy elektronickou poštou. Připravujeme stránky
OS na intemetu tak, jak již je má čOV, SPI, MOV a ,cialši.nám blízké instituce. Měly by být otevřeny v průběhu
ledna 2000.
Známka k OH 2000 bude' mít jako námět stylizovaného ,kanoistu a že vyjde 30.8.2000 také s kuponem!
•?•• SSOŠF při SOV, naše nejbližší družební společnost se sídlem v Bratislavě, oslavila již pět let svého trvání.
"I< této příležitostí SOV ve svém výplatním strojku používal:propagačni vložku s následujícím textem:
PIATE VIROČIE SSOŠF-SOV
1994

I SLOVEN'

1999
2: 011:0

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
JUNACKA 6, 832 80 BRATISLAVA
E-MAIL: OFFICE OLYM.P.M.SK

A

Tematická výstava AGARA 2000 se ,uskutečni 10.- 18.6.2000 v Klášterci nad Ohři? Umožni vystavovat
zejména prvovystavovatelům.,Co kdybyste to již konečně zkusili? Přihlášky na SČF!

'ZMĚNY VE ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ
Noví ČLENOVÉ
411.
412.
413.

NEMEěEK Ladislav, TGM čp.174, 2771 3 Kostelec nad Labem, sbírá olympijskě hry
•RAFANIDES-Ladislav, 9.mája, čp.54., 97401 Banská Bystrica, SLOVENSKO
VESELÝ Václav, Zelený pruh 80, 14000 Praha4-Krč, sbírá sport česka a Slovenska
Nové Členy vítáme a přejeme jim zejména filatelistický užitek zjejich členstvf v OS.
OBNOVENEčLENSIVI
29.
'HELM Bedřich, P:O.Box 210, 339 00 Klatovy'Členství v OS obnovil pod původním členským čislem
UKONČENÍ ČLENSTVÍ
48.
Jiři KOTLOVÝ ze. Zlína konči a píše ,,Končím z okonomických důvodů s Členstvim v OS. Sbírám rugby a
informací specielně pro mne je tam málo .a co tam je, buď jíž vim, nebo jsou to informace špatné. Vždycky nás
samozřejmě'mrzí, odchází liz našich řad některý člen, at již z jakýchkoliv důvodů. Tadyje tomu tak zejména,
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353.

Viktor LINHART z Karlových Varů rovněž ukončil své členství v-OS na vlastni žádost.

VÍTE,
česká námětová společnost vydává zpravodaj, věnující se tematické filatelii se spoustou odborných článků, které mohou i

Vas zajímat při přípravě vašeho exponátu? Objednat si jej můžete na adrese -SČF, Příběnická 1, 13000 Praha 3. Editorem a
rozesilajícim členem je pan Statek z Aše.
to, TatO -společnost vydává pravidelně FILATELISTICKE MOTIVY, antologii .českých filatelistických materiálů
v celoročním přehledu s velmi podrobnými filatelistickými popisy? Právě vyšly Filatelistické motivy 1998, k dispozici jsou i
jiné ročníky. Objednávky směřujte tentokrát na našeho člena RNDr M.Rotporta (viz adresa OS!)
Také SČF připravuje svoji stránku na internetu, své místo tarn najdou i informace o námětové filatelii.

OLYMPHILEX 2000
Světová výstava olympijské filatelie se koná v Sydney v době olymPijskýcb her a I my zde budeme mít zřejmě
bohaté zastoupení. Ti, kteří se již přihlásili, obdrželi propozice a přihlášky. Pokud jste se ještě nerozhodli,
kontaktujte mě obratem, protože vypiněné přihlášky od vás potřebuji mít do 15.ledna, abych, je mohl do Sydney
včas odeslat.
JardaPetrasek, národní:komisař české.republiky
POTŘEBUJETE STROJOVÉ RAZÍTKO PAŘÍŽSKÉ OLYMPIÁDY 1924?
Pokud ano, zúčastněte se naší soutěže, kde toto razítko je odměnou pro vítěze. 0 co jde? Před
nedávnem jsme vydali tři Oily monografie českého a československého olympismu ve filatelii. První díl vyšel již
před třemi léty, druhý před dvěma a poslední letos. Mezitím se objevila na filatelistickém trhu řada nových
materiálů, -Mere zde mají své místo a v době vzniku publikace se a nich ještě nevědělo. Určitě jsme na některé
materiály při psaní zapomněli .a konečně se mohou vyskytnout i chyby, kterých jsme se dopustili. Tohle vše je
předmětem naší soutěže! Za upozorněni na chybu v textu obdržíte tři body, za oznámení chybějícího materiálu,
vydaného do roku 1996 dva .body a za oznámeni materiálu novějšího jeden bod. Vítězem bude ten, který získá
bodů nejvíce. Upozorňujeme jen na zásadu, dodržovanou při psaní, týkající se materiálů, zařazených do této
monografie. Zahraniční materiály zařazujeme pouze tehdy, jedna li se o přímou dokumentaci našich konkrétních
olympioniků. České.materiály lze zařaditi tehdy, jsou li to materiály nepřímé.
Zájemce upozorňujeme, že všechny day jsou ještě .na skladě, včetně novotisku razítka k lyžařskému
kongresu FIS v Harrachově z roku 1923, i když I. díl již jen v.několika posledních výtiscích. Objednat je možno u
•.B.Polákal
Dárek pro vás
Lidé by si•měli dělat drobné radosti. Na prahu nového .století se pokusíme :Om radost udělat i my.
V dnešním Čísle naleznete jako přílohu dopisnici s otiskem nového štočku výplatního strojku Ot_YMPSPORTU
k prvnímu dni letopočtu, začínajícího dvojkou, k tomu, že je to zrovna sto let od. Zisku 'první české olympijské
medaile a první České účasti na hrách a konečně I k tomu, že se jedná nok olympijský. Věřím tom, že i vy se
připojíte k přáním mnoha úspěchů našich barev v Sydney.

U.PQZORNNÍ PRO RAZITKAR SPQCIAL1STY
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Výplatní otisk Olympsportu ke 100.výroči ČOV a
podobně zaměřeny otisk ČOV existují se dvěma druhy
čov
denního razítka — bez registračního čísla a s tímto
Q99
Číslem. Změna je, důsledkem nařízení pošty, že každý
Vacluv RUM
OVS musí být registračním číslem vybaven nejpozději
c.<
cEsKe woo
281
do konce tohoto roku. Otisky s tímto registračním
číslem u našeho strojku jsou používány od 23.11.1999 a naše registrační číslo je 6001826, čov má číslo
6001704. Tato razítka s registračními čísly dodáme pouze těm, kteří si je samostatně objednají u :B.Poláka,
nebudou tedy automatickou součástí dodávky naší novinkové služby.
1a99-1999
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V prvém čtvrtieti roku 2000
gratulujeme našim členům k významným životním jubileím
8. ledna
14.ledna
.15. ledna
19. lecina

'k 65 tinám
k 55 tinám
.k 80 tinám
k 60 tinám

15. února
28. ,února
28.. února

k 75.tinám
k- 70 tinám
, k 60 tinám

Josefu Starému z .Karlových Var
Bedřichu Polákovi z.Prahy (t.č.Svrkyně) ,
Marian u Osuskému z Nitry

18. března
26. března
31. :března

k 55 tinám
k 45 tinám
k 50 tinám

Ivanu Remešovi z Nového Města na Mor.
Milanu Kešnerovi z žírovnice
Jaroslavu Přehnalovi z Plumlova

Bohumíru GlosovIz Prahy
' Jozefu Gálovi z .Nitry
Františku Andělovi z Příbrami
Marii Justínové z.Mile.vska
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I ZAPIS z 37.setkáni Členů OLYMPSPORTu v Ostí nad Orlici, dne 30.října 1999

•— Přitomno`.6 členů (dle .prezenčni lisiim) a omluveni byli 'pánoYé ing.SloVáček, Vápenka, Farský,
Hladík a všichni Členové z Karloyýdh Var. • Po přivitání přítomných předsedou asociace, následovaly ,informace jednotlivých členů Vedeni tak,
.jak je už ostatně zvykem:
•
Ino.Jaroslay Petrasek poděkoval panu•Andělínu Adolfovi za perfektní organizaci setkáni (takjakóvidy, kdy
se členové OS sešli y Ústi n.04 a róvněž i poděkováni Patřilo jeho synovi Jiřírtfu Adolfovi, který POrnáhal;
kde bylo třeba. Předseda dale pohovořil přilěžitostněm OVS s cyklistickým námětem (viz str 52 minulého
zpravodaje),-používaném na zdejší poště. Přítomni vyslechli i informaci o připravovaných matěriálech : 12,
- 13 listopadu bude v Praze zasedáni Evropských NOV a čOV bude použival přflež'jtostný štoček ve
.výplatriírn strojku. V příštím, člympjiskern, roce bude .0VS k 'LOH V Sydney a ke stejné události bpd4si
OLYMPSPORT-požívat svůj výplataotisk: K výstavě OLYMPHILEX 2000 vydá Česká pošta dopisnici á 1
známku. Mimo to můžeme očekávali vydání známky s námětem antických olympijských her. V nice 2901
se snad dočkame vydání známky k MS ve volejbalu a take ke.100.výroči fotbaly. Zazněla i informape.č
materiálech, které již:g0S připravil : Let k MS v atletice v SeVille,.OVS s naši zlatou medailistkou z tohoto
MS - Lídou Formanovou a SR ke 100.výroČi;narození Ondřeje Sekory, propagátora našeht5 rugby. ,
Stanislav Kamenický informoval o stavu členské základny, kdy k 1.říjnu bylo evidováno 184 členů (137 z
ČR, 17 ze SR a ostatní z ciziny). Tlumočil i informaci našeho redaktora o zasílání kratkých příspěvků do
zpravodaje.
.
.Bedřich Polak séznámil přitornné s naší •finaněn( situací, která není v sotičasné době zrovna nejrůžovější,
neboť OS musí do konce roku uhradit České olympijské a:s. sjednanou částku za dbrazoyé dopisnice
vydané k naší výstavě OLYMPSPORT '99: Doplatek činí cca 80:000 Kč. Tyto cpv,š přítisky je možno
ještě objednat-jednotlivě i celé komplety •(8 ks). Vyúčtování výstavy OLYMPSPOŘT '99 bude uzavřeno k
31.12.1999.
- •
Následné Informace ino.Petraska Směřovaly :k.výstavám v roce 2000 - OLYMPHILEX 2000 v .Sydney je
soutěžní a bez výstavních poplatků, v ČR se uskutečni v březnu BRNO 2000 a ve Vidni WIPA 2000.
Setkání členů OS jsou plánována do Brna (jarni),, při příležitosti konaní výstavy a do Prahy (podzimní),'
pokud se nenajde jiný organizátor v jiném městě.
•
Návrh činnosti OLYMPSPORTu na příští rok přednesl -Bedřich Polak, ediční činnost, setkáni členů, výstavy
á účast členů na nich, filatelistická činnost, rozpočet. Návrh na ivýšeni členského příspěvku pro zahraniční
členy na 20,- DM byl jednohlasně přijat.
•
Před diskuzí proběhla tombola, do které přispěli mnozí sponzoři..V•diskuzi pak vystoupili :
Doc.ing.Jaroslay Špaček', CSc hovořil o prodeji a nabídkách přebytečných materiálů OS obchodníkům,
Andělin Adolf poděkoval vedení hotelu Praha, zejména panu Beranovi, za bezplatné propůjčení sálu k
•setkání, velký ,dik rovněž patři sponzorům, kteří přispěli ke zdaru setkáni : p.Hornikovi z Filatelie Bruntál,
p.EliášoVi -'předsedovi mistrifho KF a pracovníkům zdejší pošty. Rovněž 'i Dr.Mackové z Okresniho archívu
,
•
Dr.SPačkové z Městského Muzea.
'
Na závěr setkání proběhla beseda k sokolskému exponátu ing.Petraska. Setkání, jehož součásti byla i
vyměna filatelistického materiálu•se vydařilo a všichni účastníci se rozcházeli s dobrýmťpčoity.
mgr.Radek, Jásek
.Ještě nékolik slov redaktora:
Tak jsem se na naše setkání mac a moc těšil. Měl jsem připraveno několik návrhů na zlepšeni činnostinaši
asociace a take jsem zakoupil 20 kusů časopisu Poštovniho ' ,kurýra, pro přjpravovanou 'anketu o
nejkrásnější razítko roku 1999. Jenže příroda jě mocha čarodějka. Týden před 'setkáníM jsem nečekaně
prožil ledvinovou koliku, z' toho zjištěni ledvinovério kamene, hospitalizování, pokuS o rozdrcení (tense moc
nepovedl) a následnou operaci s vyjmutim kaMene. Bez nadsázky jsem si prožil zatím nejhorší obdobi
svého šestapadesátilětěho života. A tak jsem v sóbotii, v 'den setkáni, při Velikých .bolestech Vipominal jak
setkání probíhá a byl jsem v duchu s Vámi. No a jako nemocný jsem očekával, le dostanu od všech
účastníků lístek s pozdravem a přáním •brzského •uzdravení. Ve -čtvrtek jsem svoji bláhovou naději vzdal nic nedošlo...

SLOVÓLYMPFILA BRATIŠLAVA 2000
Slovenská.spoločnosť Olympijskej a špčr. tovej
SOV usporíada od 11..
do 16. aprila 2000 v .1v1estskom múzeu
v Bratislavě špecializovanů. NárodriU filatelisticků výstavu olyMpijskej a športo-

\,

vej fiiateiies medzinárodnou Učasťou. Jej
bude aj atv.orená .trieda pre zberazěr,ov odzpakov, telef6nnyčh kariet •

SÚČaSťOU

.a .minci s olympijskou a šporlovou terra- •
tikOu.

Filatelistické znalosti a výzkum — 20 bodů (Ill, pokračování studie o hodnoceni námětových exponátů)
Na tuto část hodnocení námětových exponátů připadá v průměru pro jednotlivé stupně medaili v tabulce
uvedený počet bodů. Podívejme se opět, co všechno do teto části hodnocení patří.
Medaile
Znalosti

do 9,8

LS
LV
LB
SB
S
V
LSB
10-10,8 11-11,8 12-12,8 13-13,8 14-14,8 15-16,8 16-16,8 17-17,8 18-18,8

LG
19-20

Představením filatelistického exponátu v jakékoliv třídě by vystavovatel měl v neposlední řadě prokázat
své znalosti. A lo znalosti nejen všeobecné, ale samozřejmě i znalosti z oboru filatelie námětové nebo chcete-li,
tématicke. Podívejme se na obě hlediska podrobněji.
Pří hodnocení všeobecných filatelistických znalosti se juryman zajímá o to, zda vystavovatel používá
materiál, který je filatelisticky vhodný: Zda v exponátu nejsou pohlednice, výstřižky z celin, zastřižené zoubkované
známky, v nadměrném .množství použité FDC a analogické dopisnice (maxim kartý), zda nevyužívá k doloženi
tématu nefilatelistické prvky použitého materiálu, jako je adresa, at již odesílatele, -či adresáta, různé přítisky
nepoštovního charakteru, vigněty, nepóštovní nálepky, kresby apod. Zajímá se o to, zda nejsou na jednom listě
exponátu použité známky čisté a razítkované, není li pro to důvod v námětu posuzované skutečnosti. Kontroluje
správnost, přiměřenost a soulad použitých filatelistickýčh textů s vystaveným filatelistickým materiálem. Chybné
.je opakované použití známky téhož vyobrazeni s jinou výplatní hodnotou nebo v jiné barvě, či s jiným přetiskem,
pokud .přetisk není tematicky zajímavý. Zde konkrétně mám na mysli ukázky přetisků Francie 1924 nebo Velké
.Británie 1948. S použitím všech přetisků jen tak umístěných na listě nutno zacházet velmi opatmě a když již
použít, tedy s vysvětlujícím filatelistickým textem a tak, aby plynulost tematické skladby nebyla narušena. Zcela
. nesmyslné je použiti samostatné známky a vedle umístěné téže známky na FDC, či celistvosti. Opine nevhodné
jsou FDC s několika známkami, z nichž k tématu má vztah pouze jedna, přednost dáváme vždy FDC prošlým
poštou před nepoužitými. Jednoznačně platí, že nemohu Ii některý fakt, uvedený v textu filatelisticky doložit, raději
o něm nehovořím.
Posuzuje však i specifické filatelistické znalosti a klade důraz na použití co nejširší škály různorodého
filatelistického materiálu. Tedy nejen využití poštovních známek, ale take celin, čelistvostí, otisků výplatních
strojů, všech typů poštovních razítek, .perfinů, známkových sešitků, návrhů a tiskových zkoušek, poštovních
formulářů apod. Material by měl obsáhnout pokud možno různé země a take různá období, pokud to zvolené téma
dovoluje. Nelze sestavit kvalitní námětový exponát, který ůbsahuje převážně listy, sestavené pouze ze známek,
ale stejně tak -nemůže exponát obsahovat pouze celistvosti. \Arváženost použitého materiálu je zcela nezbytna!
Důležitá je samozřejmě í správnost použitého materiálu. Doloží li někdo text „Ve dnech olympijského kongresu
1925 došlo i k otevřeni Tyršova domu na Újezdě° celinovou dopisnicí s ručním kongresovým příležitostným
razítkem l.typu, hned se vidí, že do toho příliš nevitul Vždyť I'typ tohoto razítka byl používán na hlavní poště a
s Tyršovýrn domem nemá nic společného.
Výše uvedené zásady a hlediska by měl obsahovat každý exponát.
těch, které aspirují na lepší
hodnocení je předmětem širšího zkoumání i osobni výzkum a filatelistické studie vystavovatele. Nejvíce je
ceněn materiál, který nebyl ještě v daném tématu zaznamenán nebo který doposud nebyl předmětem širšího a
systematického výzkumu. Stejně dobře *obi, je li použito materiálu, který se vztahuje k málo známé oblasti
sbíráni, či se-jedná o materiál, který ma tématickou hodnotu, jež na první pohled není zřejmá a je potřebné, abyji
vystavovatel objevil a take vysvětlil.
Filatelistická studie je vlastně jakási krátká ukázka části exponátu zjine filatelistické třídy (teritoriální,
aerofilatelistické, celinařskě), vložená do exponetu.těmatického. Tato ukázka by 'neměla být 'příliš rozsáhlá, aby
nenarušovala plynulost tématického zpracování, měla by však prokázat právě zmíněné filatelistické znalosti
vystavovatele. Rozhodně by v této Usti nemělo jít o to, aby bylo využito příležitosti, ukázat nahromaděné kusy
filatelistického materiálu bez -seriozni filatelistické analýzy.
Samozřejmě je kladně 'hodnoceno použití materiálu vysokého filatelistického významu. jistě je správné,
rozhodne Ilse vystavovatel při dokumentování určité skutečnosti pro použiti materiálu staršího nebo dá li přednost
před běžnou známkou zařazení jejího návrhu, či ukázce tiskové zkoušky. Představit v exponátu kompletní sérii
znárnekk olympijskému kongresu 1925 nenf příliš obtížné, máte Ii k dispozici asi 1500 Kč. Jen tak ji však plácnout
na list není příliš chytré. Vždyť se jedna o známky, lišící se pouze barvou a hodnotou. Stačila by tedy pouze jedna
z nich, nejlépe dvoukonmovka, jako cenově nejdražší.
Choi li ukázat všechny známky ze série, potom musím -filatelistickým textem uvést, že série existuje na
papíře s průsvitkami, že průsvitky jsou čtyři různé a že u téhle známky je průsvitka tahle a u -Wile zase jiná.
Nemožné není ani to, sehnat dopis z celou serif lechto známek, i když tady už musím sáhnout do kapsy poněkud
hlouběji. Většinou se jedná o dopis podaný doporučeně. Ale zkuste sehnat obyčejnou pohlednici, frankovanou
padesátihaléřovou hodnotou této série, ale poštovně prošlou s běžným denním razítkem, A to již nemluvím o
dopise s korunovou hodnotou ze stejné série, či kombinovaném použiti několika známek s odpovídající poštovní
sazbou některé zvláštní zásilky (do zahraničí, letecky, expres apod.). Je to stejně obtížné, jako když chcete získat
celistvost s příležitostným ručním kongresovým razítkem 'na 'běžné korespondenci, tedy nikoliv na cellnové
dopisnici, kde.tato razítka jsou celkem běžná, ale na ,obálce, či dopisnici nebo, pohledu se známkou nikoliv
•-jpk olympijskému kongresu. Ne vždy ovšem je vzácnost a filatelistický význam jedno a totéž.
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OLYMPIJSKÉ ZNÁMKY .A RAZÍTKA HOLANDSKA 1928

'

Laurent J6nker (Holandsko') 7 překlad Ingiaroslav Pet
. 6Sek
Autor je jeden z nejznámějších olympijských sběratelů. Svůj členek slíbil přednést osobně na setkání, Olympspolu při
yýstavě.Praga 98, bohužel pro zdravotni potíže nemohl přijet. Nyní mate tedy možnost se s jeho příspěvkem seznámit
v písemné formě.

Před jedenasedmdesáti roky bylo pořadatelství _olympijských her 'poprvé zatím take naposledy
svěřeno Holandsku. Největší zásluhu o přiděleni her Arnsterodamu- me baron Tuyll van Serooskerken.
Vlastních her se však bohužel baron nedočkal, neboť začátkem roku 1924 podlehl zákeřné pneumonii.
Poté, co se holandská vláda _rozhodla pořádání her finančně nepodpořit; měl organizační výbor her
značné potiže s jejich finančním zajištěním. Ospěch však měla kampaň pro zajištěni financí mezi
• holandskými městy. Jejím ústředním organizátorem byl pokladník organizačního výboru her, P.W.Waller.
Pracoval jako zprostředkovatel a později obchodoval s tabákem, ze zájmů převažoval kupodivu jeho velice
vřelý vztah k filatelii a vlastnil velice kvalitní sbírku .Holandska. Sportovně založen příliš nebyl, jeho jediné
aktivum ria tomto poll bylo členství v elitni lovecké společnosti „NIMROD", jejímž předsedou byl baron Van.
Tuyll.
Wallersova sbírka známek změnila 25.dubna 1924 svého majitele, tehdy totiž P.W.Wallers zaslal
. dopis generálnímu sekretáři holandské pošty, panu.J.F.van Royenovi a nabídl mu svoji sbirku jako základ
sbírek .nového Národního poštovního muzea. Sbírku muzeu skutečně věnoval.a současně je součástí sbírek
poštovního muzea v Haagu.
Proto když pan Waller jako pokladník organizačního výboru 'her pOžádal holandskou poštu o vydáni
série olympijských známek s příplatky ve prospěch olympijských her 1928, jeho žádost byla přijata a
projednána s velkou pečlivostí. Záležitost byla .vyřízena kladně a výsledkem byla skutečně vydaná série
-osmi olympijských známek $ datem yydáni:27.března .1928, Série obsahovala tyto hodnoty (obr.1) :
1,5 c veslař
7,5 c - .koulař
šermíř
10 c běžec
2c
fotbalista
. 15 c jezdec .na koni
3c
5c
jachtař
30 c :
boxer.

IX,OLYPIPIADE

Celkovi.připlatková hodnota série činila 13,5 c.
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Známky byly v prodeji al do 152áří a celkový zisk z.připlatků ye. prospěch olympijských her. činil přibližně
59000 guldenů. Platnost těchto známek končila 31.prosince 1928. Uvedené poštovní známky však nejsou
hlavní •nápiní tohoto článku, .zabývat se budeme spíše jejich frarikaturami ve spojení s příležitostnými
•
olympijskými razítky.
Pětitbelníkové ruční příležitostné razítko navrhl A.van der Vossen..Razítko symbolizuje spojeni pěti
kontinentů. Vyrobena byla celkem tři tato razítka, odlišená označením „N1", „N2' .a „N'. První dvě byla
používána .během her, počínaje od 17.května, u zvláštní poštovní přepážky Amsterdam Olympic.Stadium
Post office° přímo na stadionu, razítko «N3' používal poštovní úřad ,Amsterdarn•;2uid".. Od 28.července 1.928
bylo i toto razítko přemístěno na stadion k příležitostné přepážce, kde však bylo .používáno jako razítko
1.3.čerVna.proběhlaprvni a od 28.července
příchozí. Vlastni hry byly.rozděleny na dvě části, od 17.května
do 12.srpna druhá část. Všechna příležitostná razítka byla používána pouze ve dvou uvedených intervalech.
.Ve třech z pěti paprsků vnitřní Davidovy hvězdy přiležitostného.razítka nacházíme .proměnné údaje
(viz obr.2). V jednom je písmeno Arl° (měsíc), v druhém
(den) ave třetím JJ° (hodina), vždy s příslušným
číselným údajem. Vdalšich dvou paprscích ifs()11 letopočet (1928) a :označení typu razítka (N1,. N2, N3).
•Obvykle používaná barva razítek je. černá, výjimečně existují i otisky ve fialové barvě u razítka ,N2', velmi
vzácné jsou *otisky v této 'barvě u razítek ‚Ni' a ,,N3°.
Další olympijské razítko je razítko strojové, používané na poštovním úřadě Amsterdam Central
Stadion. Používáno bylo od 1.dubna 1928 a obsahovalo text ,,IXE OLYMPIADE / AMSTERDAM 1 1928°
(obr.1). Prvního dva a .půl dne .používání došlo k zajímavé chybě. Písmeno „N° ve slově STADION bylo
vyryto obraceně (obť.4)..Razítko bylo používáno do 7.červenc,e 1928.
—";

IXEOLYMPIA
A M5TPQD
gE11928

IXEOLYMPI
AM 5TERD
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Mulder Company z holandského města Gouda měla výhradní právo vydávat olympijské dopisnice,
které převedla na společnost Weenenk & Snel z Haagu. Tato společnost vydala celkem 121 různých druhů
dopisnic s olympijskou tematikou. Prvních dvanáct dopisnic bylo vydáno,ve společném sešitku, do ktérého
byly dopisnice .upevněny perforací na jejich'levém okraji tak, aby mohly být postupně odtrhávány. Pal*
dopisnic je někdy hladký :u jiných Usti nakladu hrubý až drsný. Na obrazové straně bylo použito mnoho
záběrů z olympijského stadionu, ale také záběry z kopané, atletiky, cyklistiky a plaváni.
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Prvn" ukázka (obr.5) je adresní strana dopisnice 6.17 (pohled .na olympijský stadion z ptačí
perspektivy), odeslaná doporučeně z Amsterdamu d6 Ženevy ye Švýcarsku. Odpovídající poštovné — 10 .c
dopisnice do zahraničí, 5 c letecký přípaltek a 15, c příplatek za doporučenou zásilku, celkem 30 C. 'Datum
11.8.1928 je ve vztahu ke známce Zajímavé tím, že tohoto dne holandský boxer Bep van -Klavare.n získal
olympijské zlato ve váze pérové. R 'nálepka 6.44 ma ručně dotištěný text 'AMSTERDAM STADION. Před
termínem 28..června byl tento text dopisován ručně perem nebo tužkou.
( 79 )

•

•

Druhá ukázka je adresni strana dopisnice č.78 (olympijský oheň na Stadionu), frankovaná dvojici
známek é 1,5 Cs motivem veslování..První dojem by mohl být „nic zvláštního, správná frankatura,
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olympijské známky na olympijské dopisnici, ale bohužel, žádné olympijské razítko! Jenže pozorl Denní
razitko BLOTEN, 10.8.1928. Potom již jen stačí vědět, že právě tohoto dne se uskutečnily finale
olympijských soutěži ve veslováni a že se tyto soutěže uskutečnily v těsné blízkosti vesnice Stolen.
Olympijské. pětiútlelnikové razítko zde. používáno samozřejmě nebylo, Wide doklad je i takto zcela vynikajici
.
po všech stránkách.
(přetištěno ze zpravodaje SPI, ročnIk 23, 6.2)

100.výroči Rudolfa Poplera
Letos jsme si, prostřednictvim chrudimské firmy FISLO
‘1401
[WOLF POPLER
0s):A
(M.Plišek), připomněli sté výroči
1899- 1932
121"
narozenin významného sportovce
a olympionika v jezdeckých
.disciplinách ( 1924 skoky - 23. a
1928 Skoky - nedokončil), vysoko,kapitána
•mýtskeho
rodáka,
jezdectva čs. armády Rudolfa
•Poplera (1899-1.932). Uvedená
firma objednala u. Postfily pěkný
•přitisk a v muzeu ve Vysokem
Mýtě byla• k této příležitosti po celý
OVOINASOBNP
.vaxe FARDuBiat
•
řijen. výstava • „Běž koníčku!' Na
čitASTARK.VELKE LRIERPOOLSId
'-část nákladu přítišků byla péči
Postfily na rubové straně CDV 40
VP
. dotištěna i •pozvánka na tuto
k5.4rF!OP
yýstavu.
V souvislosti s • letošní
125.Velkou .pardubiokou byl .v
televizi hod.inový pař-ad.o.tomto•jednom z nejstaršich závodů na kontinentě, ve kterém byl též vzpomenut i
Rudolf ?paler, nejen jako jeji,dyojnásobný Vitěz, ale také, že .v roce 1932 při závodě tragicky zahynul. Pošta
Pardubice 2 v. den závodu na závodišti razítkovala .přiležitostným razítkem ke 125.ročniku VP všechny
odeslané poštovní zásilky.
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Češti amatéři mistry Evropy v Ropané
• Při hledání v italském katalogu fotbalových razítek .FOOTBALL ČALCIO
FUSSBALL od G.Siniho, jsem narazil na velmi zajímavé a vzácné francouzské razítko,
týkající se počátku historie českého fotbalu a mající vztah k prvnímu velkému úspěchu'
7. s
českého fotbalu,
9. —G
Nejdříve .však dovolte, abych se •vrátil . do prvního desetiletí 20.stoleti. V té
7t
N době už byl český fotbal na dobré výkonnostní a organizační úrovni. Jako jeden z
prvních v Evropě, byl český fotbalový svaz (ČFS) přijat v roce 1906 provizorně za
°S
člena FIFA. Definitivně to bylo potvrzeno 20.května 1907 na kongresu v Amsterodamu.
Na vídeňském kongresu , konaném 7. a 8. května 1908, Rakušane prosadili-vyloučeni
ČFS z FIFA. Vyloučena byla i Anglia a Francie .ze solidarity vystoupila také. Z FIFA vyloučení češi, amatéři
'Anglia a Francie založili protipól FIFA, novou organizaci - Union Internationale Amateur de ..Fottball
Association (UlAFA).Důsledkem vyloučení z FIFA Old bojkot ČFS álympijskeho fotbalového turnaje v
.Londýně 1908. Začátkem -roku 1911 rozhodla UlAFA., na zasedaní v Paříži, že u přiletitosti květnové
výstavy v Roubaix se uskuteční amatérské mistrovství Evropy.
- česky fotbalový svaz vyslal mužstvo, složené jen z hráčů Spay a Slavie, vedené
J:W.Maddenem (1.865-1948). Cestou reprezentace porazila výběr Bruselu 6:1. V prvním utkaní v Roubaix
vyhráli. čeští fotbalisté nad 'Francií 4:1, dvěma góly Piláta, Bělky a Koška. Ve finale hráli proti favorizované
Anglii a zvítězili 2:1. Po úvodním gólu Angličanů vyrovnal ve 27.minutě druhého poločasu Košek a tři
minuty na to dal Otohata vedoucí gól. K nečekanému úspěchu značně přispěl brankář Pirnmer, který deset
.minut před koncem zápasu chytil pokutový•kop.
Přivítání mistrů Evropy, kteří ještě cestou domů stihli porazit Paříž 5:0a Rouen 6:3, bylo velkolepé.
Před nádražím Františka Josefa I, čekal tisícihlavý dav, Coi tenkrát byla nevídaná věc. K zisku prvního
českého titulu mistrů Evrppy přispěli tito hráči:. Pimmer, Hajný, Vesely, Benda., Maizl, Holý, Siroký (všichni
Slavia), Bělka, Pilát (oba Sparta), Košek a Bohata (oba Slavia).
Existence UlAFA neměla dlouhého trvání a zanikla v roce 1912. Jedno nenápadné razitko .a co
všechno zajímavého se za ním dá. objevit. Tak snad 1 tento příspěvek přispěje k objasnění historie z dávné
minulosti českého fotbalu.

Q -U a4

"C

ještě.n.ěkolik slov k vedoucímu' mužstva:
Pi John William Madden, původem Skot z Glasgowa, prava
spojka Celtiku a dvojnásobný reprezentant, jako první
anglicky trenér přišel do pražské Slavie a .nabídl zde své
služby, Zůstal v Praze až do 'své smrti, neb se tu i s
Češkou (ze Žižkova) oženil. Trenérem Slavie byl celých
dvacetpět let a o český fotbal se zajímal do konce svého
života. .Říkalo se mu populární přezdívkou „dědek" a
jedno je dnes jisté, .že „John W.Madden zasloužil se o
český fotbal
Stanislav Kamenický
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BERLÍN 193 POZOR! Počínaje -dnešním pokračováním měníme uspeřkiání popisu jednotlivých
medailistů. Namísto kompletně abecedního seřazení jsou řazeny samostatně abecedně jednotlivé sporty a
v nich medailisté rovněž podle abecedy.
LENKA ATLETIKA
BORCHMAIER Erich (Německo) - Byl členem německé štafety na 4 x 100 .m, se kterou vybojoval
bronzovou medaili časem 41,2 společně s W.Leichumem,E.Gillmaistrem a G.flombergerem.
1948
Mi. '340 (339/47)
MONACO
Yv.320
FM
Z

HARBIG Rudolf. (Německo) - Jeden z členů německé štafety na 4 x 400 m, se .kterou v setavě
s H.Hamannem, F‘v StuipnAgelem a FLVoigtem vybojoval časem 3:11,8 *bronzovou medaili. Za války
umučen nacisty. Na jeho paměť se po radu let v bývalé NDR konal atletický mítink Harbigův memorial.
1968
Mi.562 (561/65)
Z
NĚMECK0
Yv.427
,FM
1995
Yv.
Mi.927 (925/28), BF.70
MONSERRAT
"Z
PR1 NĚMECKO BONN 1 / 6,6.68 / OLYMPIAMARKEN 1968 / ERST.AUSGABETAG
NDR
DRESDEN Al / 9.10.1955/...t RUDOLF HARB1G./
PR
DRESDEN Al / 30:956/ INTERNAT1ONALES / SPORTFEST /1956 / mit
PR • NDR
800 m - Rudolf Harbig - Gedenklauf
PR
NDR
DRESDEN Al / 26.9.58/ INTERNATIONALESI SPORTFEST / 1958 / mít
800 m - Rudolf- Harbig Gedenklauf
PR
NĚMECKO
BAD HONNINGEN / 30.10.19831 RUDOLF HARBIG / 1951 1944

0.s 5 E4,4
30.9.55-18
114TERNAT1ONA1ESi
SPORTFEST
10$6

/ 125.9.58111
a.

.s

•;,ANTERNAT!ONALES.i
cj, SPORTFES7
1958
'4//olť:liať6'
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40VELOCK John (New Zealand) — Tento yynikajíci mild vytvořil časem 3:47,8 světový rekord a zvítězil
v běhu -na 1.500 ni časem. Vybojoval tak samozřejmě zlotou medaili.
Mi.1126 (1126/27), BF.26
FM
Z
NEW ZEALAND
1990
Yy.1076, BF.76
Mi.2191 (2190/2207)
1995
Z
TANZANIA
Yv.
METCALFE Ralph (USA) — Stříbro v běhu na 100 m časem 10,4 za legendárním J.Owensem a zlato ve
štafetě 4 x 100 m časem 39,8, lepším světového rekordu, společné s J.Owensem, :F.Draperem a
F.Wykoffem.
Popis tilatelistickéno meteriálu viz OH 1932.

MAUERMAYER Gisela (Německo)
Nový olympijský rekord v hodu diskem žen získal dfky jejímu
Vítězství hodnotu 47,63'm.
FM
PR
.NĚMECKO FREUDEBERG, WESTF. /236.1998 / GISELA MAUERMAYER /
LEICHTATHLETIK / OLYMPIASIEGERN 1936 ...
CARPENTER Kenneth William (USA) — Nový olympijský rekord v hodu diskem výkonem 50,48 ozdobil
zlatou medaili tohoto atleta.
FM
Z
Mi.349 (348/50)
FRANCIE
1937
Yv.346
Mi.387 (384/87)
Z
JAPAN
1947
Yv.380
Mil 093 (1090/93)
Z
TURKEY
1940
Yv.946
HOCKERT Gunnar (Finland) — Další atletický olympijský rekord, tentokrát v běhu na 5000 m zaznamenal
časem 14:22,2 tento finský následník Paavo Nurmiho.
FM
Mi.1090. (1090/93)
Z
TURKEY
1940
Yv..943
MEADOWS Earle (USA) — Další olympijský rekord, tentokrát ve skoku o tyči výkonem 4,35 m zaznamenal
tento Američan.
FM Z TURKEY
1940
•Mi.1091 (1090/93)
Yv.944
Toxin posuia
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OWENS Jesse (USA) — Legenda berlínské olympiády, jeden z.nejlepšich atletů světa vůbec, zazářil
v Berlíně jako nikdo jiný. Zlato no 100 metrů časem 10,3, •tentýž kov na .200 m v novém olympijském
•rekordu za 20,7, opět olympijský rekord ve skoku dalekém.výkonem 806 cm a konečně účast ve štafetě.4 X
100 m a světový rekord 46;9.
FM
Z
BURUNDI
1984
Mi.1648 (1648/51), BF.121
Yv,904, BF.118
Z
Mi.1501 (1419/1516)
CENTRAAFRICAINE 1993
Yv.884
DOMINICANA
Z
.Mi.561 (560/67)
1956
Yv.445, BF.3
Z
DOMINICANA
1957
Mi.570, BF.5
Yv.453, BF.5
Z
DOMINICANA
1957
Mi.578
Yv.
Z
DOMINICANA
1959
Mi.698
Yv.526
Jednotlivá vydánl Dominicany se JÍŠ.! 'různými přetisky téže známky
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Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z•

JAMAICA
GHANA
GUINEA EQUAT.
GUAYANA
LESOTHO
LIBERIE
.LIBERIE
MANAMA
MAHRA

1996
1995
1972
.1991
1996
1984
1.988
1971
1968

Yv.
Yv.
Yv.21, A7
Yv.2552
Yv.
Yv.992
Yv.BF?
Yv.
Yv.15, ??.

ML
Mi.2188 (2174/89)
.
Mi.81, 89(81197) Mi.3519 (3495/66)
ML
Mi.1305 (13,05/09)
Mi.BF.114
MI.641(640/44)
Mi.117 (115/21), 149
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MONGOLIA
MONSERRAT
BERLIN
BERLIN
NĚMECKO

CDV
COB
Z•
Z•
Z
Z

NĚMECKO
NĚMECKO
PALAU
SHARJAH
KHOR FAKKAN
ST.V1NCENT '

, .
Mi.531 (530/37)
1969
Yv.470
Mi.925 (925/28),'BF.70
Yv:
1995
1987 / BERLIN / SPORTJUGEND BERLIN /Jesse Owens Alee ...
1987] BERLIN / LANDESSPORTBUND / Jesse Owens Alee / ...
28.9.1996 / DINSLAKEN /JESSE OWENS° Vierfacher
Olympiasieger 1936
1996
Celinov6 dopisnice k 60.vyroči OH 1936
1996 telinová obálka k 60.výroči OH 1.936
Mi.1067 (1064/83)
1995
' Yv.
Vii.510 (610/16)
. ,Yv.219
1968
Mi.219. (219/25)
Yv.A21
1968
Mi.2851 (2849/52)
•Yv.
1994
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USA
CEIV USA
PR USA
OVS USA
OVS USA
OVS USA
Z
TANZANIE
Z
TANZANIE
Z
TOGO
Z
YEMEN

Mi.2093 (2093/97)
1990
.Yv.1904
Celinově dopisnice k OH 1980v Moskvě
1979
.6.2.1981 ROSEMONT / SALUTING JESSE OWENS
1979 /ATLANTA / ARCO JESSE OWENS GAMES
1984 / LOS ANGELES I ARCO JESSE OWENS GAMES
1991 / ANCHORANGE /ARCO JESSE OWENS GAMES
1993
ML1580 (1574/81)
Yv.
1995
Mi.2204 (2190/2207)
Yv,
1984
Yv.A 518
• Mi.834 (832/37)
1968
Yv.
Nli.834 (832/37), 841
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SON Kee Chung (Japan) — Do galerie nesmrtelných maratonských vítězů se v Berlíně časem 2:29:19,2 se
zapsal japonský maratonec korejského původu.
Mi.1037 (1028/43)
Yv.A408
1969
FM Z HAITI
Mi.BF.35/38
YV.BF.26/27A
Mi.562, BF.3
Yv.446, BF.3
1956
DOMINICANA
Z
MI.571, BF.5
Yv.454, BF.5
DOMINICANA
1957
Z
Mi.579
1957
Yv.
Z
DOMINICANA
Mi.699
1959
Yv.527
DOMINICANA
"Z
Jednotlivá vydání se fig různymi přetisky těže známky
Mi.1724 (1724/25)
KOREA
1992
Yv.1568
Z
BF.570
BF.437
různá města / 10.10.1992 / nápis v korejštině a letopočet 1936
PR1 KOREA
SOUL C.P.0.113.8.1996 / HANBUT / 1936-1996 /
OVS KOREA
Mi:2850 (2849/51)
Yv.
Z
ST.VINCENT
1994

IISS243

Z,74ŤaVFM'

:7Z1

9,5
0 zatiť

Vier'

STOCK Gerhard (Německo) —Nejlepší v hodu oštěpem skončil výkonem 71,84 m tento německý atlet.
Mi.102, 134 (přetisk Keller)
FM
Z
Yv.13
MARRA
.
1968
Mi.1213 (1210/14), též BF!
Yv.
1971 AJMAN
WALASIEWICZ Stanislawa (Polsko) — Časem 11,7 óbsadila druhé místo v běhu na 100 m.
Popis filatelistického materiálu a .delší podrobnosti viz OH 1932.
WOODRUFF John (USA) — Vybojoval zlatou medaili v běhu na 800 m časem 1:52,9.
PITTSBURG, PA 15221 /.1.3.4,196 / WILKPEX'96 /John Woodfuff / Pitt
FM
PR . USA
‚Star' Gold at 1936 Olympics

86)

PARC DE PRINCES, historii tohoto architektonicky zajimavého stadionu můžeme rozdělit do tři
etap. Od roku 1897, kdy byl založen, do .roku 1932 sloužil hlavně jako cyklistický velodrom. V letech 19321967 byl, po přestavbě, .cyklistickým centrem. Sídlo zde měl fotbalový klub Racing Club de-Paris, který byl
založen v roce .1932 a byl to. jeden z prvních profesionálních klubů ve Francii. Po rěkonstrukci, v letech
1967-1972, začaly cyklistiku vytlačovat lukrativnější sporty, jako 'byly rugby a fotbaj. Nejtypičtějším .rysem
stadionu „Parku•Princů".býl 454 metrů dlo.uhý cyklistický okruh okolo světlezeleného trávníku. Poslední
velkou dýklistickou.událostí zde byl závěr slavné Tour de France v roce, 1967. Po pěti letech rekonstrukce
byl nádherně zrenovovaný staction otevřen 4.čeryna 1972, v. den finale Francouzského poháru, za účasti
francouzského prezidenta G.Pompidoua. Kapactta Stadionu je 49 700 mist pro sedící diváky a je kompletně
zastřešený. V současnosti ma na stadionu působiště i další známý francouzský klub Paris Saint Germain.
Ze zajímavějších .zápasů se na Parc de Princes hrála tato utkáni : Finale PMEZ 1956 Real.MadridSlade Reims 4:3, finále PMEZ 1975 .Bayem Mnichov - Leeds United 2:0, finale PMEZ .1981.FC Liverpool Real Madrid
Dale .pak finale mistrovství Evropy 1960 SSSR- Jugoslávie 2:0, finale ME 1984 Francie
Španělsko 2:0, finál.ePVP 1978 Anderlecht Brusel - Austria Vide 4:0,. finale PVP 1994 Real Zaragoza Arsenal Londýn 2:1 a.finále Poháru UEFA 1998 inter Milan - tazio Rim 3:0. Poslední významnou událostí
na stadionu Princů bylo šest odehraných zápasů Mistrovství světa :1998. Fotbalisté ČSR zdě brali poprvé v
roce 1936 a .zvitězili 3:0. Zatím posledni.utkáni na stadionu Princů hrálo mužstvo čSFR 13.října 1990, v
rámci .kvalifikace pro ME 1992, a prohrálo 2:1. Většiňu uvedených (ale i měně významných) zápasů lze
.dokumentovat různými filatelistickými materiály, z nichž některé na ukázku .uvádíme.
S.Kamenický
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Do redakce chodí dopisy ...
Po dojiti zpravodaje Č. 3 jsem se muse, pousmát, když V.Kolich v Článku Novinky z tenisoveho sv ěta
napsat, že „Z iniciativy Orlicks.ho muzea v Chocni byl vydán př/tisk.. 120 let prvního tenisového :turnaje v
Českých zemích ...°. Ten př/tisk totiž objednal z vlastni iniciativy u Postfily náš bývaly člen KM., stejně jako
několik dalších přítiskei (10/et os/dlení Antarktidy, 10 let polární stanice .Nelsonův ostrov, Mistrovství Evropy
„16° v.kopaně a dye přítisky ke 100.výročí čOV J.Guth-Jarkovský a J.Rbssier-Ořovský).
Ke 100.výročf narození Ondřeje Sekory objednala firma Qarta Praha (obchodník Zšroubek) velice
pěkný a pro děti přitažlivý přítisk Ferdy Mravence s Broukem Pytlíkem. Já jsem pro .p.Šroubka nechal
několik desítek těchto dopisnic orazítkovat DR s datem 25,9.99 v Bmé-Králově Poli na místní poště
(0.Sekora byl kralovopolskym rodákem). škoda že jste vaší vložku do oražeclho strojku nedali take na poštu
Brno 12,. bylo by to autentičtější, .než vaše obligátní otisky z Prahy 6 nebo českého Brodu. Nevím zda OS. na
počest 0.Sekory nevydal také přítisk (C), neb jámám zatím z poslední dodávky od Bědy P. „Mistři... 1999"
(OS 4/99, chybně .označený jako OS 2/99).Jestliže přítisk Olympsport nevydal, předpokládám , že jste
nechali orazítkovat orážecím strojkem alespoň pár Šroubkových přitisků.
Tolik z dopisu Doc.Ing.Jaroslava Špačka, -CSc z Brna. ,Poněvadž obsah výše uvedených řádků je
natolik závažný pro znalost činnosti naši asociace a následující informaci by měli znát všichni členové OS,
rozhodl jsem se odpovědět na stránkách našeho zpravodaje.
Předně jen několik slov k prvnímu odstavci. Marne informace, že objednavatel zmíněných přitisků
je za ně dodnes dlužen značnou finanční částku, ale to není podstatně, neboť jakékoli .přitisky na CDV bez
otisku příležitostného razítka k uvedené události mají formu jen líbivého suvenýru (a to je případ uvedeného
tenisu, ale i .ME n16" v kopané a dalších). Nehledě na to, že vydavatel přítisků ke 100.výroči ČOV
neseriozním způsobem převzal, bez povoleni autora kreseb obou osobností, tyto kresby na své přítisky.
Dalším příkladem naprosto nefilatelisticky
myslicich autorů přitisků je pravě zmíněný přítisk Ferdy
Mravence. Kresba sama o sobě je velmi krásna, ale co
je to platné, když při použití strojových razítek
.(znehodnocovacich či výplatních) tyto svoji délkou
zasáhnou do kresby a .tu znehodnoti a razítko není vidět.
Pan Šroubek je především obchodník a nikoli filatelista,
neboť z jeho bohaté produkce Přitisků vychází takto
.nepoužitelné přítisky téměř všechny. Tyto přitisky • lze
využit jen při příležitostném ručním razítku, kdy zčásti
zakryje jen samotnou známku. Ale těch PR je pro .svojí
výrobní cenu jen.nepatrné.množství, alak jsme zase jen
u těch zmiňovaných líbivých suvenýrů.
A nyní k
ironické poznámce .o našich ,obligatních" otiscích z Prahy 6 nebo z "Českého Brodu.
Návrhy na využití propagačních štočků do strojových razítek vycházejí z řad vedení Olympsportu naprosto
spontánně bez .dlouhodobé předchozí přípravy. Často se rozhodne o vydání štočku .ve velmi krátkém
časovém předstihu před chystanou akci. Nate asociace dlouhodobě spolupracuje s pražským rytcem, který
nám ochotně vychází vstříc i vtom nejkratším. možném termínu. 0-použití všech strojových razítek se musí
písemně žádat.0 Oblastního ředitelství české potty a tam naší asociaci .dobře znají a na základě dlouholeté
vzájemné spolupráce nám rovněž vycházejí maximálně vstříc a povolení nám takřka obratem vyřizují. .A
teď si představte akci s 0.Sekorou, když jsme štoček nechali vyrobit 14 dní před.uvedenýrn jubileem. To
bY Vůbecnebylo možné vše vyřídit s Oblastním úřadem ČP pro Brno a už vůbec ne na mistní poště, kde je
rovněž nutné vše oso.bně dohodnout, a protože neznáme našeho 'místního člena, který by vše zařídil, bylo
to. prostě nerealizovatelné! Proto tedy ty dvě zaručeně jisté ‚možnosti na poště v Praze 6 .(kde si nás velmi
považují) a v:našem vlastnickém výplatním strojku v.českém Brodě.
Apropé Nenašel se by se někdo z našich členů, 'který by sestavil roční přehled různých události,
které bychom mohli využit pro strojová razítka a také, kdo byv místě svého bydliště vše potřebné zařídit na
místní poště a zajistit I potřebná množství- ctiSků pro naši potřebu. Ozvěte sea pokud se, nikdo neozve, tak
'buďme rádi, že máme alespoň tu Prahu.6 a český Brod a nekritizujme neproveditelné!!
Ivan Vápenka
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Kandidati ZOH 2006 se.představujf
.
I když dnes ut %/he, že zimní olympiada 'bude uspořádána italskěm městě Turin, počatkem
roku vrcholil souboj mezi misty, která se uchkela o uspořádání těto světové události. V čísle 3
zpravodaje OS jsme rnOhli vidět polské dopisnice propagujíci • kandidaturu tatranskěho
střediska Zakopané. Se svou troškou do mlýna přišla i Slovinska.pošta, když 6.června vydala
tři obrázkově dopisnice, kterými podporovala kandidaturu Slovinska, Rakouska a Italia na
uspořadani ziinni olymplady 2006. Podle pravidel MOV bylo oficiálnim kandidatem rakouské
město Klagenfurt. .Dopisnice představují zimní sportovni discipliny — slalom, lední hokej a
skoky na lyžich. Dopisnice se slalomářem a :hokejistou maji výplatni todnotu pro vnitrostatní
zasílání, ta se skokanem na lyžich ma výplatní hodnotu pro zahřaniči. Razítka prvniho dne
vydánl. pak byla používána ve .znárných střediscich odpovidajicich sportů — slalom Krajnska
Qora, lední hokejtjubljana,skoky nalyžich Rateče Planica: (?)
.
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K letošnímu Mistrovstvi světa
v lehké -atteticévé španělské Seville, připravila naše asociace leteckou přepravu poštovnfch zásilek„(spolu s výpravou našioh reprezentantů).Jednotlivě dopisnice
twitsr.A Fag mourtitt však španělska pošta neorazitkoKUZEMSEIR
va přichozim Tazítkem a zaslala
.nám, spolu 's celou zásilkou, jen
dopis, .ve kterém přijetí zasilky potvrdila. Proto
Olympsport připravii kašet razítkem španělskě
potty a vysvětlujícím težtem. Všechny zasilky
'jsou. tímto •kašetem dznačeny.
Onthý OVS, připravený .0Iympsportem,
aktuálně reagoval na vítězství naší běžkyně Lídy
Formanové, v běhu na 800 metrů.
-en-
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V červenci letošniho roku se ve VVinnipegu konaly X111..Ppnamerické hry, za .účasti 42 ,zeml za
Severní, Střednía Jižní Ameriky a z Karibské .oblasti. So.téžilo se v jednáčtyřiceti
První ročník her se pořádaly roce 1951, ale první pokusy o. založeni .her byly již v roce 1932 při
LOH v Los Angeles.
K letošnim hrám vydala Xa.nadska poštovní správa tiskový list FOC a příležitostné razítko.
-S.K.(90)

.
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- Cyklistický tampion z Lucemburska
Zajimayé sportovní razítko bylo po vano .4. listopadu 1999 .v
lucemburském 'městečku Mamer. Připomnělo cyklistidkého zgtodnika
N.Frantze, od jehož narozeni uplynulo 4. 11. 1999 rovných sto let, ,
N.Frantz se proslavil především svými .vítězstvími na Tour de
France, a to v letech 1927 a 1928, kdy dosáhl celkem dvaceti etapovych
vítězství. V Mamerů si po ukončení své sportovní káriéry otevřel obchod s
potřebami pro cyklisty a zde take 8. října 1985 zernřel.
-S.K.-

Maďarské příležitostné tisky k MS 1998 v kopané (odpověď na dotaz)...
V minulém čísle 3/99 našeho zpravodaje, na straně 61, by se oat člen J.Bas1 rad dozvěděl něco
bližšího o záhadných kulatých maďarských aršicich k MS 98, vydaných 4. května 1998v Budapešti.
Podařilo se mi 'zjistit, .že se jedna o neoficiální vydáni, se • kterým nemá maďarská pošta nic
společného. Tyto a podobné lísky vydává v Maďarsku již delší dobu agentura Philatelia Hungarica Kft. K
těmto neoficiálním materiálům existují i katalogy.
Fotbalový aršík byl vydán v barvě hnědé, v nakladu 6 000 kusů a jeho cena je 1 000,- .Ft, stříhaný
.aršík v barvě modré má náklad 500 kusů a cenu 6 000,-Ft a konečně vyšel v tame .barvě, v nakladu
pouhých 200 ks. cena je 12 000,-Ft.
Z. hlediska .filatelie se ale očividně jedná o pouhé suvenýry, které přes svojí atraktivnost sotva
najdou místo v exponátech
S.Kamenický

i Číslování dopisnic (CDV)
Na podzimním setkáni celinářů •bylo znovu potvrzeno, že dopisnice „čtyřka má Číslo CDV 21, proto
by FILATELlt/PROPIUPOFIS, v zájmu sběratelů .a požadavku ujedňoceni, měla toto značení SčF
respektovat. Prod však redaktor zpravodaje CBL1NY .stále ponechává pofisacké" značenije nám záhadou? 'V dalším by už nemělo docházet k nejednostnosti! Všichni potenciální • vydavatelé katalogů a
filatelistických periodik jsou průběžně informováni o označení nově vydávaných celin.
•Pro potřebu Olympsportu uvádím .číslování celin vydaných v roce .1999, včetně data vydání (jak
bylo zveřejněno.na uvedeném setkaní SSC) :
4. ledna
24. března
14. dubna
14. dubna
5. května
12. května
12. května
25. srpna
8. září
B. záři
29, září

.Praga s hologramem
Čtyřka s hologramem
Sedmička
Olympsport 99 - Triatlon
Brno 2000 - kongresové centrum
Ukončeniprovozu vlakové pošty
500 Jet výroby papíru
6. obrazová serie ( 16 kusů )
Praha - Nový Svět
.Bmo 2000 - vila Tugendhat
- chrám P.Marie Pomocnice
Brno 2000.- Pošta Brno 1
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CDV 39
CDV 40
CDV 41
CDV 42
CDV 43
CDV 44
CDV 45
CDV 46/1 až 46/16
CDV 47
CDV 48/1
CDV 48/2
CDV 49

Ještě k článku o rugby

V.poslednim čísle OLYMPSPORTU (3/103) jeho skvělý redaktor a velký příznivec a popularizátor
sportu náš přlteta člen Ivan Vápenka, napsal krásný a hodnotný článek, nazvaný RUGBY 1999, v němž se
záslužně zmínili o historii a vývoji tohoto sportu
Velice mně v něm, jako člověka zabývajícího se pravě historii sportu, pň zmínce o minim našem
mistrovství republiky v tomto .sportu, potěšila jím uvedená skutečnost, že členem pivního našeho
mistrovského celku SK Stevie Praha, na přelomu dvacátých a třicátých let, byl právě jeho otec František
Vápenka! To mne utvrdilo v časté me otázce, kde jen ,inabral7 Ivan Vápenka svůj velký vztah a zájem o sport
vůbec.
Jistě se ale tento vzácný, znalý, pracovitý .a slušný člověk .nebude nikterak zlobit, když zde jeho
věcný článek se pokusím ještě dopinit a .v něčem i upřesnit. Da mi vtom určitě za pravdu rovně 1.i náš velký
rugbyo4 odborník a znalec, bývalý rugbyový hráč a dnešní trenér a jeden z vedoucích našich rugbyových
funkcionářů a i rugbyový filatelista, člen našeho Olympsportu - Jiff Kotlový ze Zlína.
Je pravda, že už známý propagator sportu v našich zemích Josef Rbssler-Ořovský v roce 1895
přivezl k něm z Anglie první „šišku". Maio se ale už. ví, že jako v ostatních sportech se J.Riiissler všemi
silami pokoušel rugby -1.1 nás hned, ale i později zdomacnět. Je ale nepravděpodobné, že „nikdo tehdy
nevěděl co si s ni (stou šiškou) počít", neboť sám Rbssler přece dlouho žil a studoval a sbíral zkušenosti
jak ve Francii, taki v Anglii a v obou zemích se s rugbym seznámil a pravděpodobně je tam i sám - stejně
jako fotbal - hrál dokonce v oficiálních známých klubech. Jeho potíž s rugbyovým uvedením po jeho
návratu domů u nás byte ale asi v tom, že se v Praze už tenkrát velmi rozmohla též z Anglie k nám
přivezena kopaná, která se pro. právě svoji tzv. jakousi svoji „menší hrubost" a větši jednoduchost a
atraktivnost už více mezi tehdejšími chlapci - studenty rozšiřovala a.rozmohla.
Možná se průkopnickému. Rbsslerovi rugby nepodařilo unás zavésti i pro jeho větší potřebný počet
hráčů (tedy 15 oproti kopané s 11 hráči). A tedy určitě i proto, že tehdejší mladí lidé, dychtiví po sportováni,
v té době hráli s obrovskou láskou a chutí .milovanou kopanou (at již šlo především o studenty
Akademického gymnazia či Malostranského aymnazia či jiných pražských středoškolských ústavů) a tedy
už jim nemohl v jejich volných chvílích zbývat čas na ještě další kolektivní sport. Je ale z historického
hlediska pro Josefa Rčisslera-Ořovského chvályhodné, že po svém nezdaru s rugby u nás v roce 1895, se
.pokusil znovu rugby k nám zavést ještě jednou, a to až V roce 1912. Tehdy do Prahy dokonce pozval dvě
anglická rugbyová mužstva, aby Pražanům tento sport ve skutečnosti předvedla. Ale zase se nic nestalo a
rugby se ů nás ani tehdy neuchytlo. Fotbal už totiž tenkrát vládl zcela v našem sportovním životě. Atak
rugby se stalo snad jediným sportovním odvětvím, které se Riisslerovi k Párli nepodařilo uvést.
Přičinil se oto, ale až na začátku druhé poloviny dvacátých let, jak Ivan Vápenka:spravně uvádí,
brněnský novinář, tehdy ještě brněnských Lidových novin, známy a populární kreslíř (autor Ferdy Mravence
a 'Brouka Pytlíka) a spisovatel onen vzácný Ondřej Sekora. Nepřivezl ále rugby k nám z Anglie, nýbrž z
Francie, kde byl v Paříži jako novinář na zahraniční služební cestě, jako zpravodaj oněch brněnských
Lidových novin. V Paříži ho rugby velice zaujalo a zcela chytlo, hned tam začal překládat jeho pravidla do
češtiny a posílal do Brna (do svých novin) kratší) delší zprávy o tomto, ve Francii, velmi oblíbeném sportu.
-A po svém návraty domů začal tiskem (nejvíce pravě..v Lidových novinách, .ale i v tehdejším známém
brněnském Sportu, který vycházel vždy ve středu. a v němž byl 0.Sekora rovněž redaktorem), ve
výkladních skříních brněnských obchodů a jinak ne veřejnosti tento, pro nás nový sport-rugby, houževnatě
propagovat.
Na jaře.(v březnu) 1926 měl už Sekora nashromážděno kolem, sebe prvních třicet zájemců o tento
sport 'a začal s nimi rugby trenovat. Zprvu ještě v tělocvičně klasického gymnazia na Legionářské ulici;pak
už na krásném hřišti SK Moravské Slavie v brněnských Pisárkach, obklopeném zelenými lesy a překrásnou
přírodou. Zde take vznikly první naše dva rugbyové.oddily (nebyla jimi tedy SK Slavia. Praha,' jak přítel
Vápenka trochu nepřesně uvádí, ve svém članku 7 ta byte. první až v Praze!), a to SK Moravská Slavie Brno
a AFK Žižka Brno.
Tyto dva celky take v .Pisárkách v .nedéli 9.kvělna 1926 sehrály mezi sebou vůbec první český
rugbyový zápas .v naší vlasti: Vyhrála tehdy Moravská Slavie 31:17. -A už 30.května došlo v Brně i k
'prvnímu mezinárodnímu souboji, ve kterém Moravská Slavie remizovala s rakouským Wiener Amateure
Club, za .nějž hráli i rodilí Angličané a take někteří pozdější angličtí úředníci a naturalizovaní Jihoafričané,
12 ku 12!
A byla to pravě SK Moravská Slavie.. jež rugby u nás v některých městech dale propagovala. A táta
českého rugby Ondřej Sekora se stal nejen .autorem českého rugbyoveho názvosloví velkým rugbyovým
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Mistr rep'Leib.liky z roku 1929:

•

Hráči - horni fade, odlevo:
Dr. Du:šek,, předsedo, Zelenka, Trlice, rig. Ludvik, Peisert.
Vlk,
Adámek, Dróicronský, Manger, V. Sojka kpt., Zeda, Běhal, — Konvalinka,
Ondrášek, Pekárek, i. Sojka, Grus, Mohler, Knot, Frýda; Svozil, Vo-ndes, Hl'obil,
Ranče, Vápenka, Katz.
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instruktorem,
propagátorem, ale
trenérem a rozhodčím. V Brně napsal i
naší první rugbyovou příručku, jejímž
jsem i já od svého dětství hrdým
vlastníkem.
Když se pak 0.Sekora v příštím
roce 1927 dostal do pražské redakce
•Lidových noyin, zapustilo rugby své
kořeny i v Praze. Za začátek pražského
rugby můžeme.pak správně považovat
ono ukázkové utkání na Sportovním dni
SK Slavie Praha, na Letné Tkvětna
1927, kde Praha viděla exhibici této hry
v utkáni mezi SK. Moravskou Slavil a
ŠK .Slavií Bratislava, kde s rugbym
právě začínal tehdejší britský konzul
pan Dowden. Toto první pražské utkání
take řídil, no kdo jiný než právě redaktor
Ondřej Sekora, jehož ono slavné sté
výročí jeho narození bylo letos v záři
právě vzpomenuto !
Vítězslav šlechta
Pozn. redaktora:
Nemám proč .se na pana Šlechtu zlobit, naopak jsem skutečně rad, že příspěvky v našem zpravodaji někdo
tak pečlivě čte, neb takováto reakce čtenářů je opravdu ojedinělá.
Děkuji za hezká slova v úvodu, která mi však připadají až zbytečně nddnesená a neosobni. Já se sportu
věnuji od malička spíše v oblasti „velkého fandovstvP (a to především Spartě!!).
Ve svém příspěvku v minulém čísle jsem vycházel především z jubilejnfch Aimanachů oddílů rugby SK
Stevie a AC Sparty, odkud jsem čerpal zmíněná fakta. Jen u té Anglie, odkud údajně přivezl 0.5. pravidla,
jsem „ustřelir O služebním pobytu ve Francii jsem věděl, ale za kolébku rugby je považována Anglie a proto
jsem měl za to, že je získal pravě odtud. Je to jen klasická ukázka toho, jak člověk nemá sám „tvořit dějiny .a
vymýšlet si historická fakta. Za to se všem čtenářům moc omlouvám 1! .Nepodloženě domněnky jsou
zaván ějící a tím nepoužitelná do historických zpracováni a to by si měli uvědomit všichni autoři.
-1.V.-

Celostátní výstava poštovních známek mladých filatelistů
MLADÉ SVITAVY '99

V minulém čísle zpravodaje jste jistě zeregistrovali .pozvánku
na .celostátní výstavu poštovních známek mladých filatelistů MLAD
•svir.4
SVITAVY ".99. Dovolte mi, abych se s. Vámi podělil o krátké
zhodnoceni. Výstava proběhla ve dnech 8.-10. října 1999. Skoro šest
desítek exponátů mladých filatelistů zapinilo prostory překrásného
Nadačního domu Josefa Plivy na svitavském náměstí. Výstavy se
zúčastnřli i vystavovatelé ze zahraničí (ze Slovenska a Dánska).
Součástí výstavy byly i doprovodné akce. Beseda $ předním rytcem
ft$1014:'
/.0.4,,,,) 00,
československých a českých známek mistrem Bedřichem Housou,
spojena s minivýstavou, která byla průřezem jeho již padesátileté
známkové tvorby. - Skutečným zlatým hřebem .výstavy byla účast
předního českého •sběratele Ludvíka Pytlička ze Semil. Na sedmi
výstavnlch plochách dal nejen mládežníkům nahlédnout do svých unikátních sbírek a mezi
vystavenými raritami nechyběl ani přetisk 50/50. To vše doprovodil neformálně a •bezprostředně
vedenými besedami.

ĺĺľ
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Pro nás, zájemce o sportovní filatelii, může být potěšitelné, že mezi . bezmála šedesáti
exponáty byla skoro piná čtvrtina exponátů se sportovní tématikou. A .ty se rozhodně v .celkovém
hodnocení neztratily. Posuďte sami:
V kategorii D - 20-21 let získala Markéta Mračková z Karlových Varů 'malou stříbrnou medaili
a cenu jury za exponát „Přehlídky zdraví, krásy .a
. Stejného oceněni se dostalo v kategorii ‚A 13 -15 let i.Davidu Rýdlovi ze Studnice za exponát„Od Olympia k Naganu".
Přehled a hodnocení všech exponátů se sportovní tematikou, které se zúčastnily výstavy
Mladé Svitavy '99:
Kategorie

Z do 12 r

A 13-15r

B 16-17 r
C 18-19 r
D 20-21 r

Jméno
vystavovatele

Ročník
narozeni

Bydliště

Ladislav Kolář
. Brno
Viktor Novak
Brandýs n./0.
Tomáš Novožilov .Karviná
Zdeňka Vávrová - Praha
IVlithal Lukáš
Vizovice
.Petr•Olejnik
Karviná
David Rýdl
Studnice
Jindřich Smetánka Vizovice
Patrik Paneš
Roudnice
Robert SkOlek
Kadaň
Jan Mraček
Karlovy Vary
Jaromír.LIVIra
Karviná
Markéta Mračková Karlovy Vary

Název exponátu

Hodnoceni

1986 Malá encyklopedie sportu
1986 Sport a olympijské hry
1.987 " Sport
1989 Od Chamonix po Nagano
1984 Mičově hry
1984 Sport
1983 Od Olympie k Naganu
1985 Sport na .ledě a na sněhu
1981 Zimní olympijské hry
1982 Vodní sporty
1979 Sportovní slovník
1979
Sport
1977 Přehlídky zdraví, krásy a sily

MPS
VB
MB
VB
VB

MPS
MS + cena
MB
VPS
VPS
VB
VB
MS + cena

•K uvedeným výsledkům lze jen vyslovit přání, aby .zájem o sportovní fi,lteJii mladým
filatelistům vydržel i do budoucna. Aby odolali tlaku fenoménů dnešní doby a abychom některé
mládežníky s jejich exponáty v příštích. letech vídati i na výstavách dospělých.
.
K výstavě bylo grafikem Vlastimilem Sobcitou
vytvořeno příležitostné razítko a přitisky na příležitostné
dopisnicě, obálky a pamětní list. Klub filatelistů Svitavy
take vydal .k výstavě Mladé Svitavy '99 výstavní katalog,
grafický list .akademického mete, mistra Bedřicha
Housy - dřevoryt včelího úlu "Anděl strážný" a pig
všechny sportovní fanoušky - brožuru 'Lední hokej u nás
a ve světě v zrcadle filatelie. :Kdo by, měl zájem
některé z uvedených materiálů .může si je objednat na
adrese: Stanislav Sýkora, Jana tvermy 4, 568 02
Svitavy.
Ten, kdo výstavo Mladé Svitavy '99 navštívil, mi
jistě dá za pravdu, le se výstava po kulturní,
společenské i filatelistické stránce
•Jan Petrás
'Z letošních letních amerických razitek vybral J.M.Lacko

WOMEN'S RUGBY STATION
OPENING CELEBRAIIONSTA.
Oneonta, New Yor1in15820
Rocky.Marclono Statton
June 12, 1999

July 15, 1999
Columbus, OH. 43216
.

r4 O
j i n.ziv99
Colson* Falk, MT 59t12;

GEORGIA GAMES
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GARDEN CITY STATION
JULY '23, 1999
AUGUSTA, GEORGIA 3090]

1
/ peote tta,
Veriotžt dewy 04CPSPOR71

VÝSTAVU POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
BRNO 2000
5. - 11. března 2000
Kongresově centrum Brno,výstaviště

SEJDEME SE V BRNĚ
Příští setkání OLYMPSPORTU se uskutečni tentokrát na Moravě a místem setkání bude sama
moravská metropole BRNO. Bude tornu při Celostátní výstavě_poštovnich známek BRNO 2000 a bude tornu tak
v sobotu 11.března od 13.00 hodin.
Protože již zřejmě -nebudeme mít možnost kontaktu s Vámi, již nyní si poznamenejte podrobnosti tohoto
setkání.
.Místem setkání bude SOU a SOŠ (Střední odborné učiliště spojů a Střední odborná škola)
Brno, Cichnova ulice 23, Brno-Komín.
Doprava tramvají číslo 1 od Hlavního nádraží směrem na Bystrc, vystoupit ve stanici Jundrovská. Doba
jízdy asi 20 minut. Výstava BRNO 2000 se koná v Kongresovém centru, které leží na trase stejná tramvajově
linky, asi v polovině trasy mezi učilištěm a nádražím. Snadno se tedy dopočítáte, že z výstavy budete na setkáni
asi za 10 minut.
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Uzávěrka příštího čísla je 15.ůnora 2000
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Bedřich Polák dt,'P.O.Box 47, 150 21 ,Praha 5
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