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> | Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní fila=

telíe při Komisí námětové filatelio SŮF
Ročník I. 2/%/1W07

  
Vážení a mílí čtenáři |
Poslední číslo našeho zpravodaje 1/33/77 oe k Vám dostalo s tří

měsíčním zpožděním a trochu nám okomplikovalo situací s časovým rosvr-
hem, s placením členských příspěvků na zpravodaj a přineslo také něko-
lík pozdních zpráv. Zpoždění bylo zavíněno nemocí našeho tiskaře a my
spolu s Vámi věříme, že je již v pořádku a ře 1 nadále nás bude záso-
bovat tak kvalitně provede: ravodajem jako doposud. To sí jistě
přejeme všíchní a nějaké to zpoždění rádi promineme - nebude-li časté.

V sobotu dne 28.5.1977 se konal v zasedací sfní sekretariátu SČF
v Praze 3.seminář vedoucích a členů vedení námětových oekcí KNF SČP.
Tohoto semináře ce za naší sekcí zůčastníl její vedoucí JoJustým a je-
ho zástupce Ing.Zd.Slováček. Jednání semináře bylo velmí plodné, aktu-
úlní a slo mmoho nového a závažného. S některými body jednání oomí-
náře Vás stručně seznámíne,

Seminář zahájil vedenámětových sekcí KNF SČP seprofoM.Anger, při-
vftal přítomné a seznámil je s programem semináře. Pak předal slovo ved.
KNP SČF s.Ing.JeSůvoví, který přítomné seznámil se současným stavem né-
mětových anCY s plány a záměry vedení KNF na tomto úseku. Zdůras-
nil úlohu NS jako významnou složku při pomocí všem námětovým sběratelům
v jednotlivých úsecích NF, zejména vyzvedl na tomto polí význam vydáva=
ných námětových avodajů.

Dalším bod: který přednesl s+Anger, byly "Zásady a zhodnocení
pr RS* v letech 1976-77. Všichní vedosekcí a vkento jů obdrželi
písemný návrh na hodnocení zpravodajů a současně dle těchto zásad písom-
ně vypracované zhodnocení zpravodaje. Hodnocení má tato základní kri-
teria: celková úprava, obsah a rossah zpravodaje. Pro nás je potěŠující,
že jsme v tomto bodovém hodnocení obstáli s ikající úrovní a zpravo-
daj dosáhl z mořného 100 celkem 90 bodů. Zde bychom rádi tlumočílí tís=
ka: celému kolektivu naších spolupracovníků dík vedení KNF SČF 1 ve-
dení naší sekce za to, jakkvalitní a užitečnou práci ve prospěch celé
naší NF odvádí. Také úroven většíny ostatních zpravodajů naznamenala v
poslední době vzestupnou tendencí a projevuje se zde pečlivost jak ved.
Spevtajh při jejich tvorbě, tak £ zvýšený sájem o tuto činnost ze stra-
ny vedení KNF SČF.

O plnění úkolů RS vypývajtotm z usnesení posledního 2.semínáře v
prosinci 1976 pak podávali správu jednotliví přítomní vedoucí NS. Vod.
naší sekce OLYMPSPORT referoval o provědené provětce členské základny,
pořízení nové členské ovídence, stavu členské základny /k 1.6.77 mámo
120 členů, z toho 5 KMF; 15 zahrespolupracovníků - z toho 8 ge social.
zemí/ a počtu exponátů, které se kvalifikovaly na Temafilu. Z výhledo=
vých úkolů, které si vedení sekce stanovilo, informoval o tom, že do
konce x.1977 vyjdou ještě 2 čísla zpravodaje a pokusně jedno monotema-
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tioké „ Dále uspořádá sekce kání svých členů při Temafile /viz dal-
ší zprávy o výstavě Temafil. nformoval seminář o úmyslu vedení sekce
uspo: t v r.l1980 monotematickou výstavu exponátů naších členů po náz-
“ YMPSPORT 1980. Bylo by to po 10 letech od uspořádání podobné vý-
s „Budějovicích 1970, navíc pak v olympijském roce, kdy se poprve
konají OH v socialistickém státě - MOSKVA 1980. Fokládáme za vhodné o
tomto úmyslu vedení naší sekce Vás informovat a bližší si o něm povíme
při našem setkání v Sez.Ústí.

Posledním bodem semináře byly úkoly námětových sekcí v přípravě Ce-
lostátní námětové výstavy pošt.známek "TEMAFILA 77" Sezímovo Ústí« K to-
muto bodu přednesl referát tajemník orgevýboru tavy 8.JŠulc a my Vás
8 některými jeho částmi seznámíme na jiném místě zpravodaje.

vedení sekce a zpravodaje
©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

D R O B W É organizační zprávy z vedení sekce a zpravodaje
XKOXOXOX0X0XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOKXOXOXOXOXOXOXOXOX

Noví členové:

  

  

 

151. Ne to líčka Milan MUDr, 588 56 Telč II/318,
sbírá MS, ME, OH a Z0H

152. Ku p k a Pavel, Osada míru 301, 747 22 Dolní Beneřov
sbírá ZOH, OH, MS v kopané- jen Evropské země

253. Le vo r a Jan, Bachnačská 5, 70100 Ostrava 1,
sbírá ko ji 6

154. Ho r a Josef, Jinonická 807/53, 15000 Praha 5- Ko ,
sbírá sport.známky všeobecně, lyžování a OH

155. G 41 Jozef, Víhor ká 509, 949 01 NÍ t r a - Chrenová III.,
sbírá sportov.zn. slovanských států a Skandinávie

156. Man toan seka nán.Budovatelů 1, 282 01 Český Brod,
sbíri ch

157. Du dd á k Robert, Leninova 1368/77, 92101 Piešťany
2 sbírá OH na znážkch '

158. D1 o uh ý Karel, Revoluční 128, 261002 Příbram VI,
sbírá tenis a stolní tenis

259. K1 f ma Jíří, Drobného 58, 60200 Brno,
sbírá lední hokej celosvětově

160. Procházka Tomáš, Sv.Čecha 1400, 509 01 Nová Paka
sbírá OH KMF

Všechny nové členy. vítáme mezí sebou v našem kolektivu a věříme, že se
postupně stanou jeho platnými členy a aktivními spolupracovníky našeho
zpravo:
 

KOUPĚ - PRODEJ - NABÍDKA - VÝMĚNA - KOUPĚ
  

člen č.21 - Norbert F e 1 ne r , hladá športové celíny, pečíatky Z5SR
a známky Zumst.č.652=659 nepečiatkované. Dá olympijské obál-
ky, pečíatky OH 1972 a MS futbalové 1974 / všetko NSR/.

člen č.84 - Ing.Jiří Ro u b f č e k hledá celistvosti a razítka vzta-
bující se k účastí naších sportovců na OH.

člen č.102 - Frant. S o pk o - pre doplnenie zbíerky príjmem výbery
známok = kompl. serie čisté na tému OH do r.1976, ďalej FDC
do r+1956 a FDC k OH Montreal 1976.

člen č.39 - Jaroslav J u s t ý n hledá Saoně z r+1957 k Závodu
míru PBW z Brna, Bratislaví a Č.Rudějovíc; dále pak strojové
razítka z r.1959 z Prahy a Bratislavy k MS v ledním hokeji ©
textem:"Chcete vyhrát? Sázejte na mistrovství světa v ledním
hokeji"“. Dále mak hledá příleš.razítka k MS 1959 v ledním
hokeji z Plzně, Brna, Ostravy, Ml.Roleslaví, Kolfna a Kladna.
Možnost výměny a Jiný olympijský a sportovní materiál!

 



TEMAFILA 1977
O

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA NÁMĚTOVÉ FILATELIE
SEZIMOVO ÚSTÍ 8. - 16. 10. 1977

Dnes bychom Vás ohtělí informovat o některých zají-
mavostech okolo přípravy Celostátní námětové výstavy poš-

  TEMAFILA tovních známek TEMAFILA 77 Sezimově Ústí, která kva-
1977 pem blíží. O tom, že se zde ju nejlepší námětové ex-
so0 Renáty z oelé ČSSR jeme Vás již informovali v poslesních

fslech našeho zpravodaje. Dnes tedy ještě k některým ze
známých podrobností:

- SEperaníkv květnu l.číslo výstavního zpravodaje, 2.Číslo
ude vydáno v z 77

= k výstavě bude vydán dvoudílný katalog. V prvé části budou zajímavé odb.
Slásavýszavé část pak je věnována seznamu vystavovatelů, propozicím a
plánu výstavy.

= k výstavě budou používána 2 příležitostná razítka od J.Kovaříka. Prvé
bude používáno po celou dobu výstavy od 8«=16.10.77, druhé pak jen jeden
den = 15.10.77 = k sympozíu nánětové filatelie.

« tentýž autor navrhl 1 výstavní dopísnící v hodnotě 4,40 Kčs
program hlavních akcí výstavy / bez záruky v detailech časových/:
= sobota 810.77 = 10,50 hod - slavnostní zahájení

13,00 * - Persva výstavy pro veřejnost
24,00 " setkání námětových sekof

= neděle 9.10.77 = 10,00 * beseda vystavovatelů a námětových sběra-
telů se členy jury a vedení KNF SČF
celostátní nná burza

  

10,29 ; - Slavnostní schůze JŠKV SČF
13,00 * - seminář komise PE -C

= sobota 15.10.77 - 10,00 * - sympozium námětové filatelie
14,00 * = slavnostní roszdflení cen - palmare

= neděle 16.10.77 = 10,00 " —- celostátní výměnná burza
15,00 * —- zakončení výstavy

-0I0-

POZORII! Nepřehlédněte 1
©00000000000000000000000000000000000000000000

V posledním čísle MX, našeho zpravodaje na stra jeme Vás infor-
movalí 0 tom, že pří výstavě Temafila uspořádáme v nedělí 9.10.77 i 3.
setkání členů naší sekce. Byla to předběžná informace, kdy jsme ještě
nali z prezidia výstavy přesný plán hlavních výstavních akof. Chtělí j
Vás hlavně upozornít to, že se setkání uskuteční. Dnes Vám tedy můžeme
edělit pevný termín kéní a prosíme, abyste sí jej závazně poznačili do
svého kalendáře. Ted:

    

   
   

se uskuteční při Celostátní
dne (8. 10.1977od14,00 hod. 

7 „8
v budově "Klubu pracujících“ v Sezimově Ústí.

Věříme, že se setkání zůčastníte v co nejhojnějším počtu a še se spo-
lečně podělíme o všechny zkušeností s budováním naších sbírek. Využijte
všichní tuto možnost k vzájemnému poznání, výměně zkušeností i sběra:
ho materiálu. Také shlédnutí konané výstavy a ověření římo na ní:
současný trend v budování námětových sbírek a exponátů. Vřele pak doporuču-
jeme všem, aby se zdrřelí ještě do neděle a vyušílí tak možnosti pobesedo-
vat dopolet členy jury vyptat s, šich předních odborníků na různé
problémy 'avou sbírky exponátu. A

 

 

     

 

     



Veškeré dotasy spojené s návštěvou výstavy, ubytováním a pod. řiďte
na adresu taj.org.výboru tavy Jiřího Šulce, Bož.Němcové 14,
391,01, Sesfmovo Ústí I. Vlakové 1 autobusové spojení do Tábora je se
Všech míst ČSSR a mesí Táborem a Sez.Ústím jezdí pravidelná městská kyva=
dlová doprava od nádraží ČSD-ČSAD v intervalech 10-15 mín.

Vedení naší sekce se těší se všemi na shledanou pří TEMAFILE 77 a na
Jesetkání členů OLYMPSPORTU+ -

„.

Ka Temafile bude vystaveno celkem:

v oficielní třídě
v mímosoutěžní třídě
v námětové třídě
v odďomladých filatelistů
ve třídě filatelistické námětové literatury a množ-
ství ukázek z námětové filat.literatury poslední doby

=0X0-

= každá námětová sekce KNF SŮF se představí na výstavě panelem, ve kterém
známí návštěvníky s náplní své činností od svého ustavení po součas-

nost. Také naše sekce sde bude mít jeden panel o 16 alb.lístech
« všechny námětové sekce KWF SČF budou mít na výstavě své embleny
« výstava je uspořádána u příleřitosti 60.výročí VŘSR, bude proto 1 její

koncepce podřízena Centrální myšlence angařovaností filatel.exponátů
- výstava bude hlavní kvalifikační soutěží pro výběr námětových exponátů

čsevystavovatelů na PRAGA 78
- S pořádání výstavy platí zásadně všechna ustanovení Výstavního řádu

SČSF.
- vstupné na výstavu bylo stanoveno na 5,-Kčs pro dospělé, 2,-Kčs pro mlá-

dež a vojsko, 1,-Kčs pro osobu při kolektivní návštěvě mládeže
- výstava je otevřena denně od 9-17 hod., v den zahájení od 13-17 hod. a
V den ukončení od 915 hod

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

NASHLEDANOU NA TEMAFILE 1977 v SBZINOVĚ (ÚSTÍ
©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Navštívil jsem v nedělí dne 8. i 22.5.77 Oblastní výstavu dosud ne-
vystavených filat.exponátů VODŇANY X a potěšením jsem konstatoval, že
jsou zde vystaveny 4 3 exponáty členů naší sekce. Byly to exponáty bř.
Pazderů s Vodňan a IngeRoubíčka z Tábora. dnotlívým exponátům mě do-

několik poznámek, upozornění a snad 1 nějakou tu radu:

B, VloPasdecůvodšany "Novodobé Olyapijské hry", oceněn bronzovou
f. V exponátu je příliš textů a na některých listech je velmí málo

ré naS listě dokonce jen 2 známky - OH 128 « Chybí mu
k dosažení lepšího ohodnocení nejen vzácný, ale i vzácnější materiál,
jakož 1 ostatní filatelistícký materiál jako razítka, výplatní otisky,
SaSk rošlé celistvosti. Vystavovatel si názvem exponátu zvo-
111 příliš široké téma, na které ještě nemá materiál. Doporučoval bych
téma zůšít a svolít si vhodnější název.

= 6Xp+č+9, Ing.JeRoubíček, Tábor Povnpjské hry, oceněn malou bronzovou
medailí. O exponátu 12s šíři platí to co jsem podotkl k prvému, navíc
pak nutně potřebuje t sůřit, protože olympiády a sport je pro název

onátu naprosto nevhodný a níc neříkající a navíc tak rozsáhlé, že se
nedá do exponátu vůbec zpracovat, Nedootatek vzácnějšího materiálu j
zde zvláště pat: / začíná se materiálem k OH 1952 /. Taktéž nadpisy
nad dodnotlivými sty nejsou vhodné.

- s= +10, Jíří Pazdera, Vodňany "Sportem za slávu, mír a přátelství mezí
dy“, oceněn bronzovou medailí. Úprava slušná, nevtíravá. Příliš ší-

roké téma s mnohe texty, které nekorespondují e názvem exponátu. Chybí
vzácnější a ostatní filatelistický materiál, dokonce někde zařazen i ma-
teriél nefilatelístický /vstupenky na utkání/.
(48) dokončení na str.17 dole 

    

 

   
     

 

  

  

 



 

Je Justýn

© Bobr AMIK vládne!
V posledním čísle našeho spravodaje jsme si přiblížili chvíle slav=

nostního zahájení Her XXI.olympi. 1976 v Montrealu a seznámili
teriály k přenosu olympijského ohně z Olymp.
v krátkosti řekneme o razítkách na doporučené zásilky používané pří Hrách,
o některých dokladech ke zvláštním olympijským letům a o některých vydá-
ních našich blízkých 1 vzdálenějších sousedů. Naše zprávy, nejsou nikterak
ucelené, protože stále docházejí nové a nové materiály dokumentující tuto
událost. Budeme Vás proto i ále s nímí seznamovat.
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Doporučené zásilky odesílané v době Her ze zřízených zvláštních poš=
tovních úřadů byly označovány zvláštními R razítky, které mají buďto obrá-
Zek=znak Her a nebo text :IXI.Olympiad. Přinášíme ukázku dvou takových ra-
zítek z Montrealu a 2 z Kingstonu. Známky byly znehodnocovány příležitost-
nýmí razítky a na zadní stranu zásílek byla dávána ještě svláštní kulatá
poštovní razítka /viz ukázku tohoto z poúřeč.l1/.

Z olympijských letů do a z Montre-
alu se nejprve zmíníme o dvou, které
vezly olympijské výpravy Polska a NDR.
Let společnosti Interflug z Berlína dne
7.7.76 nám dokumentují doklady s razít=
kem vlevo vyobrazeným. Zvláštní obálky
čí lístky nebyly vydány. Příchozí razít-
ko je Montreal 9.7.76.

Polská pošta vydala k odletu své
olympijské ravy do Montrealu zvlášt-

ní leteckou celinu s vytištěnou známkou 5,40Z1 s obrázkem na levé straně
dopísnice, na němž je znak OV Poleka. Cefliny byly razítkovány oválným razí-
tkem, které aeploní Tento doklad velmí obohatí naše sbírky. Odlet
byl 9.7.76 a příchozí razítko je z téhož dnes

Dalším dokladem z olympijské letecké.
filatelie je obálka z Francie ke speciální-
mu letu Paříž - Montreal v den zahájení Her,
tedy 1771976. Speciální letadlo nevezlo
reprezentanty Francie, ale jen diváky. Ke
výva Prom Bepoužívalo oss
vyobraze: razítkem používaným na letiští
v Paříří a současně zásilky tímto letem do- S
pravené obdržely vedlejší přídavné razítko v zelené bare doj
vě. Příchozí razítko je Montreal z téhož dne. 17.1.1026

Na další stránce přinášíme reprodukci dvou razítek
používaných mexickou poštou na obálkách ke zvláštnímu letu
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olympijské výpravy reprezentantů Mexika do Montrealu. Prvé je razítko
Bry ho dne vydání a druhé je zvláští příležitostné razítko k tomuto letu.
jběma byly znehodnocovány známky dne 17.7.76. V přílešítostném razítku je

v kruhu obraz známého azteckého kamenného kalendáře, který je však tak je-
mně proveden, že je naší technikou nemožné jej překreslít. Omlouváme 80.

 

Západoněmecká Lufthansa dopravila olympijské mužstvo NSR na OH 1976
do Montrealu svláštním letem č.LH 8 dne 9.7.76. K tomuto letu byly vy-
dány zvláštní letecké obálky a používáno oválného příležitostného razítka
na pošt.úř. Frankfurt am Main 75 Flughafen. Příchozí razítko Montreal 9.7.

védská společnost letecká SAS vydala ke svému zvláštnímu letu s vý-
pravami Dáns Norska a Švédska na Hry do Montrealu dne 13.7.76 zvláštní
obálku připomínající tuto událost. K znehodnocování známek bylo užíváno
výše vyobrazené razítko Stockholm Flyg. Příchozí razítko Montreal 13.7.76

Další dvě razítka byla používána ke zvláštnímu letu z Mnichova do Mon-
trealu dne 17.7.76. Příchozí razítko Montreal 18.7.76.

 

  
 

Prvé razítko je přídavné v modré barvě ve tvaru
emblemu Her a je ke zvláštnímu letu společnosti Con-
Gorde z Paříže do Montrealu dne 13.7.76. Druhé je v
barvě svezelené a je poštovní, používané ke znehod-
nocování těchže zásilek.

Druhá dvojice razítek je již ke zpětnému letu z
Montrealu do Frankfurtu dne 2.8.76 Lufthansou Č.LH

l s výpravou olympijského stva NSR. Razítko
rankfurt am Main Flughafen je příchozí z 38.76. Na
kanadské frankatuře je onij0ké razítko Č.30 ze dne
1.8.76 - závěrečný ceremoniál.

Vpravo vyobrazené razítko v červené barvěbylo dá-
váno na zásilky poslední den OH zasílané do Moskvy. Na
známkách použito razítko č.30 ze dne 1.8.76

  

 

 



 

 

 ED[7 E509 Boll derIeruenakr| (ST 80
pře (es) ASOAADSCHÁT DDR -Olympiomonnidhofr

  
M Drzám mit den erolgreichén Jumsbruch - Montreal 1976v) nš/asví
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N-7 Poor BERLIN - Polosl der Republik

Dnešní přehlídku fílatelistických dokladů na Hry XXI.olympiády 1976
v Montrealu začínáme ukázkou od naších nejblišších sousedů z WDR, kteří
byli v bodování národů tak úspěšní a obsadili krásné druhé místo za repre-
zentanty SSSR a před USA. Ke Hrám vydali šestikusovou serií známek a aršík
viz vyobrazení/, celkem na 4 FDC razítkovaných 18.5.76 razítkem prvého
dne vydání. V NDR je zvykem pořádat každým rokem t.zv. Mezinárodní olym-
píljský den, tentokráte jíž XIV. ve dneoh 19.-20.5.1976 v Drářždanech a bylo
k němu používáno propagační strojové razítko«

Další dvě razítka jsou vedlejší-přídavná, Prvé P používáno dne 14.
9.76 « 12 v barvě zelené a dne 12.10.76 - 12 v barvě Červené, Obě nalezne-
me na zásilkách z lodě "MS VOLKERFREUNDSCHAFT" a text hlásá “... s úspěšný-
mí NDR = olympijskými účastníky do Havany“. Známky byly znehodnocovány zná-
mým lodním razítkem této lodí s obrázkem uprostřed. Druhé razítko propagu=
je pořádaný bál NDR - olympijských muřstev pro Innsbruck a Montreal pořáda-
ný v Berlíně v Palast der Republik dne 9.3.1976. Známky byly znehodnocová-
ny přílež.razítkem poúř. "Berlín 25“ 102 “m“, Palast der Republik s obráz-
kem této budovy uprostřed razítka.

Naši sovětští přátelé vydalí dne
23.6.1976 pětikusovou serií známek v tě-
chto hodnotách: 4k kanoista, 6k košíková,
l0k zápas, l4k diskařka lék střelece
Bylo používáno m vyobrazené razítko
prvého dne a každá hodnota měla svojí

ným obrázkem sportu jako js
Další příl azítko používal
it.úřad Moskva v den zahájení

Her v Montrealu 17.7.1976.

coke,

          



   
  

BELOĚ BELGIOUE
542

BELGIOUE P BFLONE

    
Serie 3 ks známek Belgie ke Hrám
XXI.olympiády 1976 a 3 razítka dne
vydání 10.4.1976 z Bruselu, Wavre
a Eremboegemu

Tříkusová serie
Turecka vydaná v
Ankaře dne 17.7
1976

 

Řecko vydalo serií 6 ks známek, na
kterých zajímavě konfrontují antíc= ML 2 m m S

ké a moderní sporty. Na hodnotě lldr. *A
7 Athenský a Montrealský olympostadí č
7 na nejvyšší hodnotě 25dr.pak zapálení š
8% ohně v Olympii a noderní pochodeň. =
© Vlevo vyobrazené razítko prvého dni =
s vydání 25.6.76 a podobně fešené ít- Z
5! ko k IVIozasedání olympijské akademie A)

2.7.76 v Olympii.
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Kuba vydala sedmíkusovou serií
a aršík ke Hrám dne 25.5.1976,
kdy byly oráženy obálky prvého
dne vydání naho 'eprodukova-=
ným razítkem. Na známkách jsou
vyobrazeny: l o - odbíjená, 2 c
= košíková, 3 c = skok daleký,
4 © - rohování, 5 c- vzpírání,
50 3 arkíN vyokvasen Damvotí

© aršík vyobrazen vpravo.
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Rasítková všehochuč ke Hrám XxI.olympiády 1976 v Montrealu s předobázející
strany:
1- Budapest, den vydání olympijské serie; 2- Tananarive, prvý den vy-
dání olympijské serie; Z Lucemburg, den zahájení Her IXI.olympiády; 4=
Lucemburg, prvý den vydání olympijské serie; 5- Andora, prvý den vydání oly-

ijské serie; 6 - 9- Kortrijk, Brugge, Tienen, Leuven - strojová propagač-
BĚ razítka z Řolands. a; 10- Manila, prvý den vydání olympijské serie; 11-
Bosny ve Francií, razítko prvého dne vydání olympijské serie; 12 - 13-

a Waršava, razítka k olympijským filatelistickým výstavám; l4=
„ prvý den vydání olympijské serie; 15- Aneheim v USA, výstava zná-

mek a míncí; 16- Brookfield v USA, razítko k výročí letu vzducholodí Hinden-
os / olympijské kruhy na tělese vzducholodí /; 17- Buffalo v USA, polská
studijní skupina sběratelů olympeznámek; 18- Sao Paulo, prvý den vydání
olympijské serie; 19- Valletta, prvý den vydání olympijských známek Malty;
20- výplatní otisk Mnichov = náměstí Spíridiona Luise.

Níže reprodukujeme 14 razítek našich západních sousedů z NSR, u nichž
Vás žádáme o komentář, Poslední 3 razítka jsou k výstavě olympijských zná-
mek podobné sekce jako je naše v NSR, která má název IMOS - Internationale
Kotverupnen Olympíaden und Sport. Poslední razítko pak je spe elně k je-
jich setkání na tavě v Leverkusenu dne 17.11.76 a je na něm zobrazen mo-
del olympijského stadionu v Montrealu. K setkání byly vydány dvě celiny«
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(ÓNMA SPORTOVNÍM A
(26-1234) OLYMPIJSKÉ
Vz5E/ VÝPLATNÍ OTISKY

Námětová sekce olympijské a sportovní filatelie při KNF SČF se po
několika konzultacích sekcí otisků výpřatátoo strojů /OVS/ při KPH-C
SČŮF rozhodla ve shodě s nově přijatým názvoslovím OVS, že přejmenuje tuto

pravidelnou rubriku vycházející od če 76 pod názvem Stan a olym-
ptjské frankotypy“, na rubriku "SPOJ A OLYMPIJSKÉ LATI OTIS-

Vedoucí sekce a redaktor Vašeho zpravodaje Jořástýo mne proto požádal,
abych vysvětlil nutnost této změny. Činím tak rád, neboť sběratelé olymp-
ijské a sportovní filatelie již dlouhá léta náš sběratelský obor propagu-
x a svou důslednou badatelskou činností v oblasti výplatních otisků pří-
tahují stále více zájemců.

Koncem r.1926 zavedla československá poštovní správa vyplácení pošto-
vních zásilek otisky výplatních strojů i u nás. První soustavou = a po
moho dalších let jedinou - byla soustava "FRANKOTYP" německého původu«
Tato skutečnost dává jednosna vysvětlení, proč uživatelé výplatních
strojů a zejména sběratelé rychle přešli na jednoduchý výraz "frankotyp"

mi. rychle zdomácněl a přetrvává dodnes. Tento termín, přijatelný
lejší období /ikdyžvi; nutno podotknout, že oficiální dokumenty

  

 

  

 

Znaly pouze výraz "otisky latních strojů"/, není již v současné době
použitelný. Je tomu tak z několika důvodů.

V prvé řadě náš poštovní provoz neobsahuje pouze výplatní stroje sou-
stavy "FRANCOTYP", ale mnoho dalších, které nalezly své pevné místo v pod-
nících, institucích, organizacích a poštách po zeldé> a hlavně počátkem
še esétých let. Jedná se o soustavy "POSTALIA" /tolik známé od poštovních
přepášek/ PITNEJ-BOVES + "EASLER", "SATAS", "LINDACO-KRAG", "VUS" a další.

ívéní slova“ £ nkotyp“ pro vŘechny tyto soustavy, navíc pro
výplatní stroj a jeho otisk zároven, ze zřejmých důvodů neobstojí«

Dalším důvodem je jazykové hledisko. Slovo frankotypje termín, který
nemá český původ a v jiných jakysiony, a dokonce ani v němčině/ se spisov-
ně pro výplatní stroj čí otisk nepoužívá / výplatní stroj:N: Frankiermas-
chine, A: Franking Machine, R: markirovalnaja mašína
chir; otisk výplatního stroje t Absenderfreistempi
s „ R: štěmpel markirovalnoj mašiny, F: emprein'
ohir/.

Snad nejprůkaznějším je hledisko právní které je zakotveno v oborov,
normě. Norma je všdy určitým vodítkem a logicky nutným východiskem. Vědy
názvosloví, které je v mnoha oborech značně nejednotné a neutříděné, musí
vycházet s normy, aby se stalo srozumitelným nejen pro specialisty, ale i
pro šírokou laickou veřejnost. Nejednotné názvosloví může být pro obor
stejně nebespečné jako mlha pro loď. Oborová norma v poštovním provozu
Jednoznačně uvádí název "výplatní stroj“ a "výplatní otisk"

Vycházeje s těchto důvodů sekce OVS na základě nových skutečností da-
ných více než padesátiletým vývojem upravila názvosloví. Výplatní stroj,
Jeho otisk a soustavu výplatního stroje definuje takto:

VÝPLATNÍ STROJ: stroj, jehož výplatními otisky je možno automaticky za-
pravovat nebo zůčtovávat poštovní poplatky;

VÝPLATNÍ OTISK: otisk výplatního stroje spravidla v jasně červené barvě
na poštovních zásilkách, průvodkách nebo jiných poštov.
dokladech. Částmí otísku jsou /víz reprodukce/:

Ý výplatní razítko
denní razítko

2/ označení oprávněného uživatele výplatního stroje, příp.
S) propagační či příležitostný text.

  

F: machine affran-
A: postage meter
machine affran-   

 

   

  

  

4/ jiné údaje, např. pořadové číslo otisku, druh odesílané
zásilky



SOUSTAVA VÍPLAT- soustava výplatního stroje odlišné konstrukce, vyvínutá
KáHO STROJE: různýmí firmamí. základem soustavy bývá zpravidla vklá-

dání výplatních proužků /napřezneFRANCOTYP/ nebo nasta-
vení mechanizmů na urči: hodnotu předplatného /např.
zn.POSTALIA/. Soustavy ohou od sebe navzájem lišit
1 jinými znaky. V rámci soustavy může být vyvinuto ně-
kolik modelů a typů výplatních strojů.

Sekce otisků latních strojů ráda zodpoví dotazy zájemců týkající
se tohoto sběratelského oboru z oblasti terminologie a typologie. emcí
mohou psát na adresu: Sekce otisků výplatních strojů, SČF, Celetná 26,
110 00 Praha 1. Ing.Ivan Le1ěš

© sekce OVS

   

  

=R 3801

©- 434% VÝSTAVA
TĚLESNÉ VÝCHOVYASPORTU

RČS
PARDUBICE 1931

 

©
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

XV. LET KLUBU " OLIMPIJCZYKA*" polského svazu filatelistů
©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Dne A907 se konalo ve Varšavě X.setkání Klubu "OLIMPIJCZYKA", na
kterémsi naší polští přátelé - sběratelé olympijských a sportovních námě-
tů - připoměli již XV.výročí od založení tohoto svého Klubu, ktorý sí za
toto období vydobíl přední místo mezí podobnýní skupinamí PZF, Co je však
nejzajímavější, že je Klub "Olímpijosyka“ uznáván 1 Polským olympijským
výborem /PKO1/, který jej uznává jako svojí součást na polí propagování
olympijských idejí pomocí filatelie. Všech jeho akcí se vždy zůčastňují
členové PKOl a podobně stetopol Klubu jsou zvání na zasedání PKOl. Také

« všechny akce a setkání, která Klub p lá seodbývají v
podpory, PKO1. Také toto jubilejní X.setkání Klubu "Olin
V sále PKOl ve Varšavě. Ještě jedna spolupráce mezí Klul a PKOl je pro
nás zajímavá a v tomto směru jí můžeme našim přátelům jen sávídět. Tyto dvě
organizace se vzájemně radí a dohadují o tom, js nejlépe a nejúčínějí pro-
agovat pomocí filatelie en doma, ale hlavně v zahraničí úspěchy pols-

kých sportovců současné a připomínají 1 dřívější. Vznikají tak velmí pěkná
a zajímavá příležitostná razítka a v posledních letech pak překrásné celí-
ny, na kterých jsou připomínány slavné úspěchy a vítězství polských olym-
píoníků / v našem zpravodaji jsme je všechny zeprodukovali/e Opravdu vzác-
ná shoda třech partnerů a výsledek je vynikající«

Povězme si v krátkosti něco z historie Klubu "OLIMPIJCZYKA":
Již na podzím 1961 se sešlo ve Varšavě několík vážných zájemců o olympijs-
ké náměty a dohodlo se, že při PZF založí olympijsko=sportovnískupínu a
sdruží v ní všechny zájemce o tuto tematiku z celého Polska. Byl to počín
opravdu průkopnický a ze strany ostatních námětářů se mu mnoho víry nedá-
valo. Ti se vřak mýlili, což ukázal později čas. Nepočítalí se záj
zkušeností takových funkcionářů, j byli a jsou nám dob:
bían Bura /zást.ředitele polského kulturního středíska v Praze,
K.Gryzewski, K.Przybylskí, Cz.Pieskiewicz a W.Raszawy. Tito, Jako příprav-
ný výbor, svolali a přípravílí na den 18.5.1962 I.ce: Opolský sjezd "KLUBU
FILATELISTOW OLIMPIJČZYKOW" do sálu PZF vé Warňavě, Předsedou Klubu zde
byl zvolen peF.Bura a tuto funkcí zastává dosud, místopředs. K.Gryzewski,
sekretářem K.Przybylski, který po dvou letech rezignoval a funkcí převzal
člen výboru p.WRyszawy, který ji zastává doposud a je jíž mnoho let v úz-
kém styku s vedením naší sekce. 69

 

   
   

 

   
    

 

  

     



Z hlavních akcí a činností Klubu je třeba vzpomenout, že během těchto
úspěšných 15 let činnosti uspořádal 10 setkání svých členů, uskutečnil 18
přednáček s ústředním a místním dopadem, zorganizoval 12 výstav jak celo-
polských, tak 1 krajových, vydal 3 brožury speciální a l kníhu /F.Bura:
POLSKA KRONIKA OLYMPIJSKA w FILATÉLISTÝCE - reprezentační publikace vyšla
před OH Montreal a přináší na barevných reprodukcích kompletní přehled vše-
ho polského olympijského filatelistického materiálu, doprovázeno vysoce od-
borným textem. Na výstavě OSTRAVA 76 oceněno pozlacenou med. v literatuře
= kniha je úplně rozebrána/. Klub publikoval na 150 odborných prací ze své-
ho oboru jak ve svazovém, tak i krajovém časopise /Klub nená svůj zpravodaj
a zde máme zase my určitou velkou výhodu oprotí naším přátelům z PLR/.Čle-
nové Klubu získalí za 15 let celou řadu významných medailových ocenění za
své exponáty jak na národních, tak 1 mezinárodních výstavách.

Během uplynulé doby činností Klubu vyšlo z jeho udu mnoho zajíma-
vých filatelistických materiálů, zvláštěgrafický pěxhý! h razítek a obálek,
o kterých jsme Vás ve zpravodají vždy informovali. ,

Dnes přínášíme ukázku dvou razítek používaných
k X.setkání Klubu "OLIKFIJCZIKA" dne 17.4.77 ve Var-

DNI OLIMPIJCZYKA 77 šavě. K akcí "Dní Olímpíjczyka 77" byla vydána celína
X SPOTKANIE V hodnotě 1 Zl, která má v levé částí dřevořezbu od

GRY KLUBU PZF Jog.Klukovkého "Pilka nož-
í 1OLIMPIJCZYK ATT na“, za níž obdržel na OH

oumeuczva DNPeknané oa 7%) 1936 stříbrnou medailí.
17. 4.1977 pooučzvKa: aw) Ministerstvo pošt povolilo
Warszawa 1 . Klubu na celínu přítisk k

XV.výročí založení.

Ještě o jedné zajímavé akci jednalo X.setkání Klubu "Olímpijczyka“.
Naší přátelé se rozhodli, že v r.1980 uspořádají "Miedžáynarodowa Wystawa
Olímpijska Sztuki Filatelistycznej - OLYMP=POL 80" w Warszamie. Mají tedy
stejnou myšlenku jako naše sekce, oní sí ale troufají na výstavu wezinárod=
ní. Je téměř jisté, še velká výstava bude také v Moskvě a tak je nutné tyto
akce termínově sladit dohromady tak, aby sí nekonkurovaly.

Dle,článku WeRyszaweho v čev6/77 Filatelista a vlastních poznámek volně
upravil ved.sekce Olympsport Jar. Jus tým
©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Mám-li dnes začít © Koviováoe : hokejového filatelistic-
kého dění, jsem poněkud na rozpacích:

N77] Ma jedné straně radost z obhájení ti- 2. EISHOCKEY
tulu ptám světa z sonbAna droné WELTMEISTERSCHAFT
ak to, že je to po 0 c! etech za-

če poprve jedno MS a ME, které nebude IN WIEN
mít oficielní filatelistickou dokumen- 21,4. — 8.6.1977

tací. Rakouská pošta totiž tentokrát nevydala aní
známku a dokonce ani razítko / a to jich před 10 .

lety používala rovných 301! « Je to možná nepochopitelné,
ale je to tak. Vůbec, letošní hoxejové událostí se jen t ž-

ko budou ve sbírkách dokumentovav: ME juniorů do 18 let v
Brererhavenu v NSR, IeM5 juniorů do 20 let ve Zvolenu a v
BeBystricí a aní MS dospělých Skopete v Kodani nejsou vů-

bec žádným filatelistickým materiálem vzporeputa. Vpravo na-

hoře je reprodukován přítísk v modré barvě, který dal zhoto-
vít jakýsi podnixavec ve Vídní na neprodané FDC k WS z r+1967. Že o této
věcí nebyl informován svědčí to, že v textu přítisku používá "2" WM, ja-

ko by se jednalo těprve o druhé mistrovství světall Vrcholem všeho pak je,
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dofrankování této FDC se známkou a příloráze z r.)967, známkou k ZOH 76
1,50Sch s přípl., která je razftkována na peúř. 1150 WIEN dne 2.577 Po-
chopitelně, 1 prodejní cena tohoto dokladu byla na patřičné
lých 25 Sch. Upozorňujeme Vás na tento doklad a fme Vám, abys
do sbírek nedávali. I když tedy zdánlivě dokumentace tohoto MS není,
ce jen se nechá objevit a to mnohem filatelističtější a přímější. Vídíme
ji na této stránce, kde popnujee obálku s hlavičkou organizačního vý-
boru mistrovství, byl téměř totožný s rakouským hokejovým svazem a
používal jeho sídla edy přímo v dějišti MS, v Městské hale Vídeň. Zde
pak používají k vyplácení pošt.zásilek výplatního stroje, jehož otisk na
6vidíte - je to příný doklad k M5. Současně přinášíme ukázku pohled-

     

 

  

 



nice s pozdravem čtenářům Olympsportu od red.Če.sportu P.Novotného a s
podpisy“Mistrů světa" - reprezentantů ČSSR a trenerů.

Na předcházející straně přinášíme ještě kresby dvou výplatních otisků
z našeho tematu. Prvý je z Fůssenu v NSR, který propaguje jako město ně-
meckého hokeje - Fůssen je sfdlem mnohonásobného mistra NSR celku E.V.
Fůssen. Tento hokejový klub trenoval také známý čs.trener Vlad.Bouzel
Druhý a neméně zajímavý otisk je ze švýcarského Zúrichu, používá jej fa.
Albert Můller, velkoobchod sportepotřebamí. Uživatel obrázkem hokejisty
propaguje sportovní hokejovou výzbroj známých firem VM, JOFA, MONTREAL,
BAUER a CCM. Oba tyto otísky velice spestří naše sbírky

 

The Ice hockey World

Championship 1977
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Aní k MS skupiny "B", které se hrála od 10.=21.3.77 v Tokiu nebyly
vydány žádné ofic.filatel.doklady. Jak je to v Japonsku běžným zvykem,
byly vydány pouze přítisky na dopísnice. Do dnešního dne jsou nám známy
4 různé přítísky. 3 z ních jsou na dopisnicí pro tuzemsko:
1 - reprodukovaná - obrázek naležato 8 anglickým textem, přítísk černý
2 - dtto - obrázek nastojato jen s japonským textem
3 - obrázek tokijské lední haly v foros1 ve fialové barvě a emblem MS
4 - dopisníce pro cizínu naležato s červenomodrobílým emblemem MS

Všechny 4 dopisnice poštou prošlé jsou zajímavé a spestří naší sbírku«
Mímo nich existují ještě obálky, na které se přílepily samolepící vigněty
s emblemem MS ve dvou velikostech.

«0X0-

Dnes Vás chci informovat o vydání jedné skvělé publikace pro hokejo-
vé filatelísty.Jedná se o: PHILATELIC HANDBOOK of IČE HOCKEY od našeho
spolupracovníka O.W.Wyslotsky, 55 Glenwood Ave, East Orange, NeJ« 07017
USA, vydání prvne Knihu vydali Sport Phílatelist International, jehož je
O.Wyslotsky členem vedení a je to klub sběratelů sportovních a olympíjs-
kých motivů jako je náš Olympsport. Publíkece má 4% stran form. 216x280
ma na křídovém papíře a všechny popsané materiály jsou v ní velice čístě
vyobrazeny - celkem 236 položek. Jsou popisovány a vyobrazeny hokejové
známky, razítka všech typů, výplatní otisky, FDC, celíny, obálky orgevý-
borů MS, pamětní listy a vigněty, vše se vztahem k MS a ME čí jiným výz=
načným turnajům v ledním hokeji. Autor uvédí, že se snažil vyobrazit a po-
psat jen t.zv.oficielní vydání, ale že k některým z ních jsou údaje jen
velice těžko získatelné, proto sí neklade nárok na úplnost a za jakékoliv
upozorněn“ a doplnění bude všem vděčen a rád je zařadí do příštích vydání.

pokrače na str. "69

  



i Hry ve znamení člověka
©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Počínaje dnešním číslem zpravodaje budeme Vás pod tímto názvem ín-
formovat o zajímavostech z přípravy Her XXII.nlympiády 1980 v řioskvě. Bu-
deme se vědy snažit o to, aby to byly informace zajímající tematického fí-
latelistu, a takové, které bude moci použít pří sestavování svého exponátu
na toto téma«

Aby se nezdál někonu z Vás název této rubriky divný, pokusíme se Vám
Jej vysvětlit: nedavno pod tímto názvem uveřejnil Čs.sport zajímavé rozho-
vory s delegací nakladatelství Olympia o jejich pobytu a jednání v Moskvě.
Šefredaktor DreCteRybár k tomu řekl: “ Nedavno jsem slyšel tuto velice tre-
fnou chyrakteristiku : zatímco Mexiko lze považovat za Hry ve znamení uně-
ní, Mnichov ve znamení organizačně technické dokonalosti a Montreal ve zna-
mení bezpečnostních opatření, bude Moskva olympiádou ve znamení
člov š k a". Tomu odpovídá Spouote drobných detailů v přípravě 1 celkový
generální záměr. Detail? Např.ubytování olympioniků ma=ko dvou na pokoji.
V celkovém rámci tento charakter nejlépe vystíhuje skutečnost, že každá z
olympijských staveb bude v zápětí po OH sloužit každodenní potřebě Moskva-
nů. stadionu a hal až k olympijské vesnicí! V Moskvě vyroste olympijská
vesnice 8 ll tiselůžek, krytý stadion pro 45 000 díváků, bazen s tribuna-
mí pro 10 000 návštěvníků, cyklistická dráha, několik univerzálních těloc-
vičen a krytých hal, mezinárodní telefonní centrála a nové objekty pro pra-
covníky rozhlasu a televize.

Připomeňme si ještě poslední okamžíky závěrečného ceremoniálu Her XXI.
olympiády 1976 v Montrealu:
= na nejvyšší stožáry stoupají vlajky Řecka, Kanady a SSSR a stadionem zní

státní hymny těchto zemí
= předseda MOV lord Killanín vyslovuje dík kanadskému lídu, představitelům
Montrealu a dále říká: "Prohlašuji XII.olympijské hry za skončené a zvu
mládež k oslavě Her XKII.olympiády v roce 1980 do Moskvy«
« za zvuku olympijské hymny je ze stožáru spuštěna olympijská vlajka a sku=

pína sportovců s ní Eeo defiluje před hlavní tribunou.
= na dvou velkých projekčních plátnech se objevuje obraz přenášený družicí
z Moskvy: nejprve nápis MOSKVA 1980, panorama Leninských hor, stadion VeI«
Lenina v Lužníkách, spasské věže Kremlu a Rudé náměstí. Stadionem zní Kalín-
ka a na plátnech nabízí sovětská dívka v lídovém kroji chléb se solí a výz-
vu určenou všem mladým lídem : " Buďte nám vítání". Pětset
tanečníků tančí na Rudém náměstí ruské lidové tance a nakonec vytvářejí pět
olympijských kruhů.

Montreal je tedy minulostí —- a Moskva volál Od 19.července do 3.srpna
1980 bude sportovní mládež světa bojovat o nejvyšší olympijské pocty p 0 -
P r vé v solalístické zemí na Hrách XXII.olympiády 1980 v Moskvě. Mimo to-
hoto centra uvidí ještě kvalifikační zápasy v kopané Leningrad, Kyjev a
Minsk, soutěže jachtařů proběhnou v Tallínu.

=0X0-
V čel4 "Sovětskíj Kolekotoněr" uvádí známý olympijský sběratel M.Levín

článek věnovaný této tematice "80 let olympijské filatelie", kde si všíná
všech olympijských vydání od r.1896. Pro nás je zajímavý jeho názor na roz-
dělení sběratelských období tohoto oblíbeného tematu:

 

od 1896 - 1920 = klasické období
od 1924 = 1952 - poklasíické období
po r.1952 « novodobé období

Toto rozdělení lépe odpovídá vzácností a četnosti výskytu uvedeného materiá-
lu, nežli přijatý názor sympozia o olympijské filatelii pří výstavě VERSO
MONACO, kde se dohodli zůčastnění na definici klasického období pro léta
1896 - 1944. I my se spíše přikláníme k rozdělení M.Levina, nežlí příjaté-
mu na sympozíu v šonaku. My však považujeme za novodobé období od r.1948.



Zajímavé je na koncí článku také sdělení o tom, kolik a jakého fil.
materiálu pro nás sběratele chystá sovětská pošta k přílešitostí Hor XXII.
olympiády 1980. Připravuje se vydání celkem 5 známek, 6 aršíků, 13 dopis-
níc a 34 celínových obálek s různými přítisky olympijských výjevů. Jistě
tedy bohatá žeň pořadatelské země a její zkompletování, přípočteme=lí k
tomu ještě všechny FDC a razítka, vydá opravdu na pěknou ucelenou sbírku.
Co říkáte sběratelé = olympionici ? Nestálo by to za pokus sestavit tako-
vou sbírku a s ní připravit na r.1980 na náš II.OLYMPSPORT exponát?

Podle vlevo vyobrazeného razítka prvého dne vydání
můžeme zjistit, že 28.12.1976 vyšla již prvá serie 3 zná-
mek a jednoho aršíku z plánovaného počtu. Pro přehled cí
Je označíme jako « Známky byly vydány s příplatkem
/poprve zase od 6 V hodnotách: |
4 = 2 kop., v modrébarvě obraz znázorňuje dvě pravíce pře-
dávající sí pochodeň a znak OH Montreal a Moskva. Byla vy-
dána samost.FDC se stejným námětem jako známka
10 - 5 v barvě červené a 16 - 6 kop. v barvě oliv.zelené s
obr. olympijského emblemu OH 1980 se stuhou přes něj. Stoj=
ný námět 1 barva jsou na samost,FDC.
Aršík má hodnotu = 30 kop.v karmínově cihlové barvě s
obrazem historického středu Moskvy a zlatým népísem : MOS-

KVA - organizátor Her XXII.olympiády. Na FDC ve světle karmínové barvě je
obraz budovy, kde má sídlo organizační výbor Her, přes budovu v modrém troj-
úhelníku emblem Her.
Známky 1 FDC joon pro reprodukování málo výrazné a proso omluvte, že je no-
PPkýoohl 'okud by se našel někdo, kdo by tyto přefotil, uděláne to do-
atečněl

Ve Filatelií SSSR od 8.1/77 vychází na pokrabování seriál článků s
názvem "Vstříc olympiádě 1980" od známého sběratele B.Furmana, který bude
postupně uveřejnovat a věnovat se materiálům této problematiky«
©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

V našem zpravodají č.39 76 na str.100 jsme uveřejnili 2 otisky
výplatních strojů SSSR. Ten / tedy spodní poušívá organizační vý-
bor Her XXII.olympiády 1980 v Moskvě. Můžeme jej tedy považovat za olympij-
ský a zařadíme jej do sbírek o 0H 'a 1980. Justýn

  

    

 

pokrač. ze str.15
Také nejsou popisovány specielně / až na vyjímky/ položky a materiály k
Z0H a zvláště pak tzvespekulační vydání různých šejchátů, £ tomuto názoru
se příkláníme a souhlasílí bychom s tím, aby v ab byla uvedena jen
ta vydání států, které jsou řádnými členy Mezinárodní hokejové federace
LIGE a v tom případě 1 ta, která jsou specielně hokejová k ZOH. To však
bude jistě ještě předmětem dalších úvah při event. dalším vydání. V publika:
©í jsou velmí pěkně zpracována vydání všech známých hokejových zemí ať již
jde o Kanadu, SSSR, ČSSR, Švédsko, Finsko, Švýcarsko, NSR, NDR, Polsko,USA,
Jsponsko,atd. Materiály nejsou řazeny časově-chronologicky podle vydání
ale podle zemí, což sice není knize na závadu, ale pro přehled by bylo fa-
zení chronologické zepiíe

Co je na této půblíkací pro nás nejsympatíčtější je to, že autor je
ochoten jí pro naše členy, kteří bh o ní projevili zájem rezervovat a jím
Jí zaslat, Cena je 4 Z USA a je možné se přímo s autorem dohodnout na ja-
kékoliv výměně za čafilatelistický materiál. Zájemci z řad naších členů
píšte sí přímo autorovi, korespondence anglicky, rusky, polsky a česky,
publikace je opravdu velmí pěkná a stojí za to obohatít si o ní svojí fila-
telístíckou kníhovnu«
  

  

  
    Všem třem vy: elům přesto gratuluji k úspěchu
že nalezli odvahu k tomu dát vůbec exponát dohromady a poprv:
častnít soutěže. Věřím, že příští jejich vystoupení bude ještě úspěňnější
a že se s nímí shledáme 1 na dalších výstavách. Některé nedostat! na kte.
ré jsem poukázal mají sloužit k tomu, aby se z nich poučilí a snařílí se
jich pro příště vyvarovat. Starý a starší materiál se špatně shání a to
nelze níkomu vs že jej nemá, ale ostatních chyb je možné se vyvarovat
a tím podstatně zlepšit příští hodnocení exponátů. JoJustýn 61)

 



 

Ť kopaná
Vedoucí hlídky: Vítězslav Šlechta

Blíží ee 1978 - Argentina
 

Boje fotbalistů o postup na příští mistrovství světa 1978
v Argentině právě vrcholí „ Inspekce FIFA potvrdila , že pořada-
telské přípravy jeou už v této zemí v plném proudu a že šampionát
de tedy zajištěn „Potvrzuje to i frankotyp , který jsme před ča-
sem dostali od našich přátel z ciziny . Používá ho už přes rok
Ambagáda republiky Argentina v NSR a to v Bonnu a ve Frankfurtu
nad Řohanem „ Již dnes jím propaguje připravované MS 1978 v Argen-
tině. "rankotyp jistě obohatí i sbírky naších filatelistů .

. Argantinischo
VT Botschaft

BONN
Argentina'78. Menemoke 5

 

DEUTSCH
BUKDESPOST
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(Š£ 3; Jak přinesl zprávu sportovní denní tisk
M! ! zakončil začátkem května svoji fotbalovou

K Ý : i kariéru jeden z nejslavnějších anglických
fotbalistů - dnea už 36 letý Bobby Moore ,

Anu RAS AL KHAIMA©

   

M

še

    

 

  
Robert ( Bobby ) Mo o re byl nejmladším kapitánem v celé histo-
rii anglického representačního fotbalového mužstva „ Když mu byla
tato funkce svěřena měl teprve 22 roký « S kapitánekou páskou pak
piva svůj tým až na nejvyšší stupen . V roce 1966 se Anglie sta-
a mistrem světa v kopané !. Byl to právě on - Bobby Moore - komu

anglická královna předala po finálovém utkání Anglie = NSR 4:2 na
závěr MS 1966 ve Wembley stadioně v Londýně Zlatou Niké ( viz le-
tecká známka 4 Rle RAS AL KHAIMA „ zobrazující právě tento akt ) «
Bobby Moore se zúčastnil 1 MS 1970 v Mexiku a ME 1968. Byl vyhlášen
nejlepším fotbalistou Anglie 1964 a nejl pším sportovcem roku 1966
své země vůbec « Na sklonku kariéry hrával v poslední době v druho-
divizním londýnském klubu FC Fulham „

dřívější vynikající záložník klubu West
Ham United a representačního celku Anglie.
V letech 1961-1974 oblékl celkem 108 krát
anglický representační dres |

 



PILATELISTICKÝ  POTBALOVÝ  4AiiDV:XOP

dub:Čtyři50.lot  

Z velké hromady řotbalových výročí odrážojících se néjakou
formou vždy i ve filatolii vybrali jome pro nase členy dnes čty-
ři následující ukázky z rozličných zemí i oidobí «

První je od nás - příle.itostní razítko ze září
1972 připomíná 50 lot kopané 7J Baník Ostrava ,
mistra Českoslovonska v kopané za rok 1976, Xlub
pod dřívějším názvem SK Slezská Ostrava byl zalo+
čen B.září 1922 v restauraci U dubu „ Poprve se
ostravští fotbalisté probojovali do nejvyšší sou-
těže - ligy v roce 1937 . A hned vrvní zápasy byly
pro Slez igu úspěšné „Porazila doma tehdejší velmi
dobrý I.Česk Bratislava 4:1 a o týden později pak
v Praze na Lotné dokonce i pražskou AC Spartu 3:2 |

Historické je i vítízotví z listopadu 1946 po okvélé héc nad týmem
CDKA Moskva 4:3.

Druhé příležitostní razítko je až z Portugalska z
roku 1969 a připomíná nám 50.výročí fotbalového klu-
bu C.F. Oo Belenenses , založeného roku 1419 „ Klub
Belenensco patří mezi nejpopulírnojií ligové celky
své krajiny a je znám i v zahraničí „ Velikost uvá=
děného příležitostného razítka je 28 mm.

 

   

 

  
Třetím exemplářem je pak obálka z roku 1969 „„ktorá byla vydána k
50 lotům založení klubu " Universitatea Óluj „ nejlepšího oiudent-
škého fotbalového družstva Rumunska :

EXPOZITIE FILATELICÁ
CU TEMATICÁ SPORTIVA
CLUJ-22-31 OCT 1969 



   

ukiízka nejnovojší : colina z Německé spolkové
odnímu fotbalov.mu turnaji v roce olyapijských
»Ú.výročí založení místního sportovního klubu «

A na záver
ropubliky kmezin:
hor u „-sleLilonii

  

 

PREDNOTONAÍ ES

SENIOREN-TURNIER

  

Vedení sekce a její úsek KOPAZÁ  nodlá v budoucnu co nejvetví
mírou býti nápomocní viem načim členům pří budování j„jich sbírek
s námětem kopané „ Sro lopjí spolupráci a možnosti plípruvy 0/8-
lusných materiálů potřebujume včai znáti néktoré podrobnosti „ jc
nám můžete poskytnouti jen Vy so.mitelé sami ! Pište proto na a.re-
su : Vítězslav Šlechta , 002 00 jirno „ té.Obránců míru 80 :

a) které sbírky nebo exponáty s námětem kopaná vlastníte , máte zpra-
covány, vystavovali jste nebo hodláte k výstavám připravovati ;

b) ktoré materiály a informace z námětu kopaná ve filatelii byste rá-
di četli na stránkéch nažeho zpravodaje , případně které byste po-
Žadovali interním nákladem vydati nohromadé, na př. formou bro.urky
o velikosti djsnono čísla zprovodujez

o) které filatelistické materiály zc své sbírky z námětu kolem kopané
považujete si za nejcennější a proč ;

d) které skutečností Vým zatím vádí, proč nemůžete sestaviti nu příkl.
sbírku a exponát “ Československá kopaná " «

Zamyslíte-li se nad výže uvečenými body „ cami hnod poznáte , če nám
jde o vutší rozvoj fotbalového námětu v naší sportovní filatelii ,
abymohl postupně alesnon počty úměrně konkurovat dosavadním nejoblí—
benějším námětům jako jsou olympijské hry „ sioirovství světa a pode
Jsme totiž toho názoru „ že popularita kopnnó v naší zemi ov jestě
ve sportovní filatelií zdaleka tak neroziířila, jak by si tento sport
zacluhoval. Chceme tedy nujak znčíti a k „omu nám má ponoci nejprve
určitý přehled (ilatolinstictého mteriálu v našich zemích do tohóto
námětu potřebného.

9

   

   

  



známých fotbalových klubů :
ZEEESEEZ  Vojvodina Novi Sad

Známé jugoslávské ligové fotbalové mužstvo z hlavního města oblasti
autonomního území Srbské socialistické republiky Nového Sadu « jeme se
dozvěděli „ slovo "Vojvodina“ znamená v srbochorvatštině vévodství a nu=
je se tak vlastně vůbec celá stará hraniční oblast „ mající v historii země
podobný význam jako naše Chodsko «

Sportovní klub Vojvodina Novi Sad byl založen v roce 1914. Fotbalo-
vým mistrem Jugoslavie však stal až v roce 1966 „ Jako
také Vojvodina hrála
ve druhém Atletico Madrid a

 

    

Mnohokrát Vojvodina startovala i v Poháru veletržních měst. Poprve
v ročníku 1961/62 ale nejúspěšnější zde byla v ročníku 1967/68, kdy se do-
stala až do čtvrtfinéle » kde teprve byla vyřazena italskou Bolognou. U nás
je známé její střetnutí v I.kole Štředosvropokého poháru 1955 se Slevanem
Bratislava a r. 1962 se Spartakem Irnava „ této soutěži ( STEP ) byla do-
konce v roce 1937Vojvodina ve finále , kde nakonec celkovým lepším scorem
svítěsií budapeštský Vasas . Také v Rappanově poháru hrála Vojvodina „na př.
s Trenčínem

U příležitosti 50.výročí klubu Vojvodina Novi Sad v roce 1964 vydáša
jugoslávská pošta příležitostné razítko - ruční kruhové šíře 40 am (41mm)
které bylo zaevidováno v jugoslcvském časopisu Filetelija 1964 č.12,str.268
pod číslem 97. “azítko má dokola nápis v cyrilice (azbuce) 50. GODINA FUD-
BALSKOG KLUBA "VOJVODINA" - NOVI SAD , uprostřed postavu fotbalisty 8 míčem
při hře a datum 1964 17-18.0KT. Barva razítka je černá „K výročí a lepšímu
využití příležitostného jubilejního razítka byla též vydéna pravděpódobně
soukromou klubovní cestou i obálka , v jejímž m horním rohu je vyobrazen
klubovní znak s podsoátkou; vedle pak dvě velké postavy fotbalových hráčů
( jeden v dresu Vojvodiny s odznakem -"aešívaní“ ) v boji o míč, e kolem
je pak ze tří atran nápis shodný s nepísem na razítku a letopočtem 1914-1964.
Ťisk na obálce je červený. / šle /
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Politicky angažovaná

20 sportovní filatelie
M

(STY
*Jsme hrdi na úspěchy a výsledky, jichž bylo za dvacet let budová-

ní naší organizace do: mno,“ řekl ve svém projevu předs: úv čsrv
Antonín Himl dne 3.3.t.r. na schůzce vedení ÚV ČSTV se sportovními nor
vináři z celé ČSSR. "ČSTV sdružuje nyní téměř 1,7 miliónů členů v 8000
tělovýchovných jednotách, Za tuto dobu získali Českoslovenští reorezen-
tanti 232 medailí na mistrovství Evropy, I23 medailí na mistrovství
světa a 67 olymnijských medailí. Těchto výsledků jsme dosáhli jen díky
podmínkám, jež poskytuje sportovnímu rozvoji Komunistická strana Česko-
slovenska celá naše socialistická společnost.“

Soudruh Himl novinářům dále řekl, že dvacáté výročí ČSTV je nobíd-
kou k prohloubení veškeré činnosti, že ČSTV se v dalším období zaměří
na rozvíjení aktivity iniciativy svých členů při plnění závěrů XV.
sjosču KSČ. Stěžejním úkolem v ČSTV nyní je systematická gradace noli-
tickovýchovného procesu k oslavám 60. výročí VŘSR a vyvrcholení kampa-
ně oři oslavách 30. výrečí Vítězného února. S.Himl zdůraznil, že cílem
ČSTV je vést široké vrstvy k uvědomělému, socialistickému občanství
a angažovanému plnění závěrů xV.sjezdu KSČ.

Z Rudého práva ze dne 4.3.1977.

LET ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY /Č ST V/
BENESRORAUNEUUN naPSOSEBONI newsananna

 

  

    
 

   

 

OD FEDERACE DĚLNICKÝCH TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT ČESKOSLOVENSKÝCH
K JEDMOTNÉMU ČESKOSLOVENSKÉMU SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY.

Závěr: Co je co a kdo je kdo - v seriálu Od FDTJ k ČSTV.
= SVAZ DĚLNICKÝCH TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT ČESKOSLOVENSKÝCH - Svaz DTJ:

Svaz DTJ byl ustaven jako sekce LSI 15.8.1903, tehdy měl 31 lělový-
chovných jednot. Tato sociálně-demokratická organizace připravovala na
rok 1915 I.dělnickou olympiádu, ale orvní světová válka její provedení
znemožnila, za války se toto tělovýchovné hnutí téměř rozpadlo. Až te-
prve v polovině r. L917 začala činnost oživovat, začal znovu vycházet
tělovýchovný časonis, v červnu 1918 se konala svazová konference a no
ní se již rozproudila první veřejná vystoupení cvičenců Svazu DTJ.
Za I.republiky se podporou buržoazní vlády Svaz DTJ značně rozrostl,
Sociálně-demokratické vedení Svazu DTJ až do fašistické okupace tvrdo-
šíjně stálo na nejreakčnějším křídle LSI a stavělo se nepřátelsky k ja-
kýmkoliv náznakům sjednocení československé tělovýchovy, Naprosto po-
stačujícím důkazem reakčnosti Svazu DTJ je to, že zatímco FPT byla
v r. 1938 ještě nřed fašistickou okunací buržoazní čs. vládou rozpuště-
naa pozdějí byl rozpuštěn i Sokol, Svaz DTJ zůstal v činnosti oo celou
dobu okupace. Po květnové revoluci 1945 jeho nravicoví funkcionáři
i nadále brzdili snahy po sjednocení tělovýchovy. Svaz DTJ zarikl až
teprve po Vítězném únoru 1948.

= CHALOUPECKÝ Jiří Prantišek /28.2.1890-10.4.1922/ - přední nracovník
a organizátor DTJ již z doby nřed I.světovou válkou. příslušník

marxistické levice v sociální demokracii, hlavní vedoucí opozičního
boje oroti pravicovému vedení Svazu DTJ. Zakladatel Federace DTJ, na

jeho oopud se uskutečnila v r. 1921 v Praze na Waninách I.soartakiáda



Federace DTJ. Zakladatel a první redaktor ústředního časonisu VÝBOJ,
oropagandistá, propagátor pokrokových myšlenek včetně atheismu, výbor-
ný znalec přírodních věd, skvělý novinář a řečník. Zemřel ve dvaatři-
ceti letech na tuberkulózu. Nad jeho rakví řekl Antonín Zápotocký
* padl v návalu práce, v plném obětování za ideu,.."“ a S.K.Neumann

ze do nosledního dechu vytrval a sloužil věci revolučního proleta-
riátu...“

- I.DĚLNICKÁ OLYMPIÁDA SVAZU D7J - Se konala v r. 1921 v Praze na Let-
né. Hromadné, masové vystounení cvičenců bylo zakončeno holdem

prezidentu T.G.Masarykovi v závěrečné scéně "!'a úsvitu nové doby“.
Ir.dělnická olympiáda se uskutečnila v polovině r. 1927 v Praze na Stra-
hově, byla provedena hromadná tělovýchovná vystounení krajů S-DTJ,
v průvodu šlo přes 35 tisíc účastníků. Závěrem byla orovedena scénická
skladba "Prací k svobodě“.
IIT.dělnická Olymoiáda se konala v r. 1934 onět v Praze na Strahově,
Hromadných tělocvičných vystoupení se zúčastnilo také několik set ska-
utů a skautek Svazu DTJ. V rámci olympijského programu byla zacvičena
slavnostní scéna "Osvobozená oráce“.

= LSI - Ve dnech 12. a 13.4.1920 byl v Lucernu ustaven Mezinárodní děl-
nický svaz pro tělesnou výchovu a sport, tak zvaná Dělnická 80-

cialistická sportovní internacionála, více však známá pod názvem Lu-
cernská sportovní internacionála - LSI. Její představitelé, pravieoví
sociálně-demokratičtí funkcionáři zavlekli organizaci do oportunismu,
reformismu a likvidátorství, v konečné fázi nak ke spolupráci s tehdej-
ší vládnoucí buržoazií a proti Sovětskému svazu, Likvidátorská činnost
pravicových vůdců LSI vedla k rozkolu v mezinárodním dělnickém tělový-
chovném a sportovním hnutí, O reakčnosti vedení LSI svědčí průkazně m.j.
i to, že známé vedoucí osobnosti LSI GELLERT A WILDUNG nabídli svoje
služby fašistickému vůdci Hitlerovi po jeho převzetí moci v Německu
v roce 1933.

-= RSI - Po založení komunistické III,internacionály došlo v Moskvě
dne 23.7.1921 k ustavení Rudé sportovní internacionály - Sport-

interny /plný název Vezinárodní svaz dělnických a rolnických organiza-
cí tělovýchovy a sportu, Prvním předsedou byl N.I.Podvojskij, vřed
IT.světovou válkou byl předsedou I.A.Žoldak, první sekretář byl Fritz
Reussner z ATUS Liberec, oo něm nak Karel Axamit z FPT. RSI na IT.kon-
pgresu 29.7.-1.8.1922 v Berlíně vyhlásila boj proti třídnímu smíru,
společný boj se III.internacionálou za osvobození dělnické třídy, za
výchovu k proletářskému internacionalismu a za znovusjednocení meziná-
rodního dělnického tělovýchovného a snortovního hnutí. RSI neustále mo-

bilizovala a bojovala za mezinárodní spoluoráci, za akční jednotu orga-

nizací RSI a LSI v boji proti fašismu a válečnému nebezpečí. Všechno

úsilí RSI za vytvoření jednotné mezinárodní protifašistické fronty

ztroskotalo na nepřátelském stanovisku vedení LSI stejně tak byly od-

mítnuty sociálně-demokratickou IT.internacionálou všechny snahy komu-

nistické IIT.internacionály za vybudování jednotné dělnické fronty
a Lidové fronty proti nástunu fašismu a proti nřípravám k II.světové

válce. Poznámka: V roce 1935 vyšla v SSSR první série sovětských poštov-

ních zrámek se sportovními motívy /Zu S3SR 508-317/, z nichž poslední,
v sérii, v hodnotě 35 kopějek byla věnována internacionální spolupráci

sportovců,

 

   

- RUDÁ HVĚZDA - původně revoluční dělnická anortovní“rganizace v první
ČSR. První jednoty RH vznikaly již v roce 1922, pěstovala se tam

ponejvíce kopaná, ale i jiné míčové hry, lehká i těžká atletika. Byl
dokonce ustaven Všesportovní svaz Ri, Ale k jeho uvedení do praxe ne-

došlo, protože Rudé hvězdy měly málo vlastních sportovních zařízení,

v tomto směru byly značně závislé na jiných klubech, takže se od

nich nemohly úplně izolovat.

 



- SVAZ DĚLNICKÝCH CYKLISTÚ - SDC - byl založen již v roce 1908. Při
rozpadu dělnického hnutí v roce 1921 zůstalo vedení SNC a většina

členstva věrné revolučnímu programu utvořivší se KSČ. Reformisté, kte-
ří byli v menšině se odtrhli a založili nak vlastní Svaz českých klubů
dělnických cyklistů. SDC měl na 90 místních klubů s více jak 3000 čle-
nů, vlastnil několik cyklistických drah, nejznámější byly v Praze-Žiž-
kově, Střížkově a na Smíchově,

= DĚLVTCKÝ KLUR TURISTŮ byl založen v roce 1923 jako organizace prole-
tářské turistiky. V tábornické činnosti velmi úzce spolupracoval

Se Spartakovými skauty nráce. S touto organizací SSP dobře spolunraco-
val též oři pořádání orientačních chodeczých závodů, Měl cca 500 čle-
nů, svépomocí si vybudoval dělnické turistické stšedisko /chatu/ v Kun-
žaku u Jindřichova Hradce.

— SPARTAKOVI SKAUTI PRÁCE - SSP - byla pokroková a revoluční organiza-
ce mládeže. FDTJ již na ustavujícím sjezdu v r. 1921 schválila bu-

dování oddílů Snartakových skautů. V roce 1924 v důsledku boje za jed-
notnou dělnickou frontu došlo k jejich sloučení se Skauty práce v jednu
organizaci SPARTAKOVÝCH SKAUTÚ PRÁCE. FDTJ a později FPT přijala skau-
ting do svého programu, snažila se využít všech jeho kladných a vý-
chovných stránek, ale při tom ho oprostila od všech únikových a buržo-
azních tendencí. Toto se odrazilo m.j. i v rozdílnosti pojetí skaut-
ského slibu a skautského zákona, Mezinárodní heslo buržoazního skau-
tingu "Bud připravení" změnili SSP podle svých ideí na heslo "K boji
proletariátu - bud připravení“ V duchu revolučních tradic a věrnosti
proletariátu byl sestaven i zákon SSP, členové Snartakových skautů
práce nosili na krku již rudé šátky /trojcíné/. Hnutí SSP bylo výz-
namným propagátorem zavádění sportovní činnosti do mládežnického hnutí,
V roce 1924 se konal v Třebíči celofederální sraz SSP, další srazy
byly v r. 1926 a 1931. V roce 1927 došlo v duchu boje za jednotnou
dělnickou frontu a na základě dohody delepací SSP, Čs. obce junáků
volnosti, Ligy lesní moudrosti, Spojených sborů junáků-skautů ISAW
/Tnternacionální socialistická asociace woodkrafterská/ a židovské or-
Ranizace mládeže Techeleth lavan k ustavení společného Souručenství
dělnických junáckých a skautských organizací.

= ČESKOSLOVENSKÁ ORRC SOKOLSKÁ - první česká tělovýchovná organizace
SOKOL byla založena již 16.2.1862 zásluhou Dr.!.Tyrše a J.Fůgnew

Ta. Po vzniku samostatného státu v r. 1918 bylo ústředí Sokola přejme-
nováno na Československou obec sokolskou. Tato se za J. ča. republiky
stala bojovou složkou československé buržoazie. Na podporu buržoazní
moci byly zřízeny sokolské národní stráže a Stráže svobody, kterých
bylo zneužito oroti dělnické třídě. Značný význam měla tělovýchovná
vystounení - sokolské slety, kterých bylo celkem 11. První Všegokolský
slet se konal 18.6.1882 v Praze na Střeleckém ostrově, poslední XI.
Všesokolský slet byl ve dnech 30.6.-8.7.1948 /hlavní sletové dny/.
Sokolské slety položily dobrou tradici hromadných masových tělovýchov=
ných vystoupení v Československu.

- OREL - tělocvičná katolická organizace sloužící zájmům buržoazie
A Vatikánu. První tělovýchovné odbory katolické mládeže vznikaly

nši katolických snolcích již v roče 1902, první organizace Orla v Če-
chách byly založeny v roce 1910, zakládali je hlavně římsko-katoličtí
kněží, Orel byla již v základě reakční organizace, v r. 1918 pomáhali
jeho členové unevňovat buržoazní republiku, v roce 1919 spolu se členy

Sokola bojovali proti proslulé Vadarské komuně a nroti historické
Slovenské sovětské republice. Oreb byla zpátečnická organizace, odvá-

dějící mládež od nokrokových, socialistických myšlenek a činů.

V r. 1922 byl I.všeorelský slet v Brně. Při této příležitosti se kona-

ly závody Nezinárodní unie katolické Koos za AEOJEVÁT čokom1

uposlávců, "elpičanů, Švýcarů a Američanů, Orel se projevi -

Srpeskčn: "organizace i no roce 1945, kdy se spolu se Sokolem podílel

na snbotování sjednocení celé čs. tělovýchovy. Zanikl no Únoru 1948

   



= KURATORIUM pro výchovu mládežev Čechách a na Morově = fašistická,
zrádcovská organizace pro mimoškolní výchovu mládeže v letec -

cistické okupace, vedl jej známý zrádce a kohaborant s fašisty Emanuel

Moravec, Hlavním cílem Kuratoria bylo vychovávat českou mládež v duchu
ideologie fašistických okupantů. Nejen Moravec, ale celé vedení Kurato-
ria spolupracovalo ruku v ruce s nacistickými katy českého národa,

- ÚSTŘEDNÍ NÁRODNÍ TĚLOVÝCHOVNÝ VÝBOR - ÚNTY - celostátní orgán, zříze-
po osvobození naší vlasti Rudou armádou od nacistickýhh okupa

tů. Sloužil k přípravě sjednocení veškerého tělovýchovného a sportovní-
ho hnutí ve svobodné ČSR. Dne 31.5.1945 bylo toto sjednocení manifes-
tačně a slavnostně potvrzeno v Pražské Smetanově síní na shromáždění
za účasti delegací Sokola, Svazu DTJ, FPT, Svazu junáků a Če,všespor-
tovního boze za aktivní účasti tehdejšího ministra školství a osvěty
orof. Zdeňka Nejedlého a tehdejšího ministra národní obrany arm.gen,
Ludvíka Svobody. Reakcionářské živly v těchto organizacích /mimo FPT/
však v praxi sjednocování sabotovaly, takže v roce 1946 došlo jen k for-
mální kooperaci zřízením ČESKOSLOVENSKÉHO TĚLOVÝCHOVNÉHO SVAZU. Až te-
prve po Vítězném únoru 1948 nastaly příznivé podmínky pro skutečné a ne-
formální sjednocení čs, tělovýchovy, k nové dohodě mezi zainteresova-
nými svazy došlo 28.3.1948. Zákonl87 potvrdil tuto fázi ajednocení.
Tímto zákonem ze dne 14.7.1949 /zákonem o státní péči o tělesnou výcho-
vu a sport/ byl založen Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport.

— STÁTNÍ ÚŘAD PRO TĚLESNOU VÝCHOVU A SPORT - SÚTVS - prvním jeho před-
sedou byl tehdejší ministr informací Václav Kopecký, po něm nak

tehdejší náměstek předsedy vlády arm,gen, Ludvík Svoboda, Zákonem č.187
byl zrušen Poradní sbor pro tělesnou výchovu, zřízený již v r. 1920
při bývalém ministerstvu zdravotnictví a tělesné výchovy, který stejně
po r. 1945 přestal fungovat. Úkolem SÚTVS bylo vhodnými prostředky pe-
čovat o rozvoj tělovýchovy a sportu, řídit v tomto směru činnost národ-
ních výborů a starat se o rozvoj mezinárodních styků v oboru tělovýchá-
vy a sportu. Vlastní tělovýchovu však prováděla obrozená Československá
obec sokolská jako jednotná lidová tělovýchovná a sportovní organizace.
Po zrušení SÚTYS byl v prosinci 1952 zřízen STÁTNÍ VÝBOR PRO TĚLESNOU
VÝCHOVU A SPORT.
= TYRŠÚV ODZNAK ZDATNOSTI - TOZ - byl zaveden v československé tělo-
výchově v roce 1948 podle vzoru sovětského odznaku GTO. TOZ měl tři
kategorie pro mládež a jednu pro dospělé od 19 let. Skládal se z povin=
né části, obsahující m.j. též zkoušky z mravně-politické výchovy a ze
zdravovědy a dále z výběrové části, rozdělené do čtyř sportovních sku-
pin: rychlost, vytrvalost, obratnost a síla. Z každé skupiny výběrové
části si mohl uchazeč o odznak vybrat z několika disciplín, v té pak
musel splnit předepsaný limit. Celková náplň T0Z byla později předmětem
zkoumání a výzkumů a spolu se zhodnocením výsledků v soutěži o T0Z
byla pak vodítkem pro jeho úpravu v roce 1952, kdy byl vyhlášen nový
odznak zdatnosti a to PPOV - Připraven k nráci a obraně vlasti.

= PŘIPRAVEN K PRÁCI A OBRANĚ VLASTI - PPOV - měl v podstatě dvě kate-
gorie a to:BPPOV - Bud připraven k práci a obraně vlasti - pro

mládež do 18 let - rozdělen do tří věkových kategorií a PPOV - mající
dvě kategorie - pro muže a pro ženy. Samotný PPOV je pak rozdělen do
tří věkových skupin. Jednotlivé stupně odznaku PPOV bylo možno dosáh-
nout až po zisku určitého počtu bodů, stanoveného příslušnými tabulka-
mi pro každou věkovou kategorii,

= GTO - Gotov k trudu i oboroně SSSR, byl zaveden v Sovětském svazu
z podnětu Komsomolu již v roce 1931 a během doby se stal ve své

základní komplexní podobě jedním ze základních metodických prostředků tě-

lesné výchovy v SSSR. Podle vzoru GTO byly po r. 1945 zavedeny obdobné

odznaky sportovní zdatnosti na př. v Bulharsku, Madarsku, Rumunsku,

Poleku a pod. Odznaky se staly součástí systému tělovýchovy v přísluš-

ných zemích s důležitým posláním upevňovat zdraví lidu a všestranně

rozvíjet jeho tělesnou i morální připravenost k práci a obraně vlasti

  



Poznámka: V r. 1940 vydal Sovětský svaz sérii poštovních známek s odzna-
Kem GTO /Zu 750-54/, jsou na nich zobrazeny výjevy ze sportů zařazených
do soutěže o tento odznak.

Rozsah OLYMP-SPORTU nedovoluje vyčerpávající vysvětlení a případné
charakteristiky ještě dalších pojmů a událostí z historie socialistické
tělovýchovy, jichž je ještě celá řada. V okresních nebo místních Lido-
vých knihovnách je dostatek odborné i populární literatůry na toto téma,
takže zájemce o bližší informace si jistě již najde způsob jak se k nim
dostat. Pro značný nedostatek místa zde nejsou ani blíže charakterizová-
ny osoby ze seriálu, jako např. K.Axamit, J.Jabůrková, J.Hora, S.K.Neu-
mann, B.Šmeral, A.Zápotocký, K.Gottwald, L.Svoboda a případně ještě dal-
ší, ke všem existuje filatelistický materiál. Jejich charakteristiky a
jejich podíl na rozvoji socialistické tělesné výchovy budou náplní samo-
statného článka v této rubrice v některém z příštích čísel OLYMP-SPORTU.

Bohuslav Halíř
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OH bez príležítostných snámok X. * 15 286-867
100 rokov od narodenia Coubertína XIII. * $ 257

OH Tokio XIII. * 1 +
Filatélia a ZOH XIV. * 3
dtto xIv. * 4 82-83
Let olympijského ohňa 1964 XIV. * 4 84
stava Verso Tokyo 1964 xIv. * 9 206

Olymp.kongres v Prahe 1925 /Bušek=Justýn/ XIV. * 15 350-
Verso Tokyo | XIV. * 17-18
Cesta Srpna očamí filatelístu xIv. * 27-18
Olympijské kruhy xIv. * 2 ků
fuj mavosti z olympepošty /aerofil./ IV. * 1
'o s olympijskou záplavou snámok ? XV. * 910 219

O pravosti Sr snánok I OH XV. * 24 542
Ešte OH Tokyo 1. XVI. * 12 269
Pšť olymp.kruhov /rakúsky OV/ XVII. * 4 97
Olympijské hry a oýarostí /Buša/ XVIII. * 13 362-64
Tiež olrepijské sútaš XIX. * 4 lol
Olymps y a problémy ich námetov XIX. * 25 65053
Raz. olymp.kongr.1925 Praha 'asnič.=. / XIII. * 23 4
dtto šek=Just; XXIII. * 8 23233

Rozne športy:

Šport na poštových známkach I.roč. č. str. 69
Jazdné kolo na můa jE ě už l
Známky k VI+MZM /sávo: seru P .
Poštové známky o športovýmP Tire ý a 9759
dtto . +!

Športová cyklistika na snámkach VI. * 13233



Korčuliarstvo na poštznámkach
Ladový hokej na pošt.snámkach
Rohovnícke námety na snámkach /box/
Svetový trevjene 58/1961

y orto námetom
dtto 11967
Závod mleru a filatelia
MS vo futbale na pošteznámkach
MS v íadovom hokeji.
Hokej na lade s loptičkou
Badminton ,
olo na koňoch
ermíarské námety na známkach
D7 decký š
Neznány jazdecký sport
Cyklistický šport na snámkach
Závod míeru
Horolezeotyo na snámkach
je sbíerat mémet Iadohokej /Justýn/
achy na snámkach

XXIVI.MS v stolnom tenise

ČSSR:

zienotené telovýchova na snámkach
Návrhy snámok zo šport.motfvom
I.CS príležitostné snánky
Itto
pech pařej Xport.emísíe 1954

Chyby v rasítkach /Tatransky Pohár,
Priazníve hodnotenie šport.známok
Nové športové známky 1958
rr známky zo športenámetom 1959

0
FDC 1956, chybné razítko
II.CS - poštové snámky
dtto
pon obrazové dopisnice k II.CS
portové námety na známkach 1964

Kové známky zo šport.mámetom 1965

  

III.CS Praha príl.známky
Vysoké ros FIS
K pretisku R Majstrom sveta

 

Zjednotená telovýchova /Justýn/

Rozn

Športové známky, výstava v Ríme
Príspevok k zbíerke šport.známok
Zberatelom športového námetu
dtto
dtto
Len štyria športovcí na známkach?
Zbíerky so športovým námetom
Pramene temat.zbierky čportenámotu
Studepá vojna, šport a filatelia
Vetroňová pošta na FIS Zakopané
Boccía na známke /druh řport:
II.letná sportopriotol
Dva typy sov.razítka /IVoMR v boxe/
Antický 1 moderný hod diskom
oke športová známka
jportovní sázení ve filatelií /Šlechta/
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XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XXIII.

XI.
XI.

1.
IV.
V
V

VI.
VII.

VIII.
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Tuto bíbliografiu článkov sasielam ako príspevok pre Olymp=sport.PNor rt Feíner, Levice



PET

Rok 1977 ve světovém sportu * +
Pokračujeme dnes v přehledu nejvýznačnějších sportovních událostí

letošního roku, který jeme začali v minulém čísle zpravodaje.

Červen: 10.-19. 79.zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Praze
15.-16. ME ve střelbě na holuby v Buckhurst Hill v Británií
15.-20. Místr.spřátelených armád ve vzpírání v Bydhošti
20.-3.7. Tenísový turnaj ve Wimbledonu
22.-23. Atletický memoriál E.Rošíckého v Praze

25. Kontinentální finále MS jednotlivců na ploché dráze ČSSR
27.-10.7. Juniorské MS v kopané v Tunisu

Červenec: 4-12. MS jachtařů třídy Dragon v Thunu
-l ME upoutaných leteckých modelů ve Verviers
12. MS volných leteckých modelů v Kodaní

=14. MS juniorů v cyklistice Vídní
14.-17. ME jezdectví ve skocích Vídní
15.-24. MS v šermu vBuenos Aires
18.-24. ME juniorů v teníse v Barceloně
20.-24. MS ve vodním slalomu ve Spíttalu neD.

23. Finala MS avojro na ploché dráze v Londýně
25.-4.8. ME jachtařů třídy Finn v Istanbulu
29.31. MS ve sjezdu na divokých vodách ve Spíttalu n.D.

Amatérské ME v tenisu v MariBoru
MS lodních modelářů v Kyjevě
Evrsatletepohár - bo finale B v Gdteborgu, ženy v

Třinci
dtto - finale A v Helsinkách
ME v plavání v plast
ME ve sportovním potápění v Maďarsku
Letní uníversiáda v Sofii

i -20 drušstev v golfu v Glaneagles ve Skotsku
19.-21. ME juniorů v jezdecké dresuře v Leverkusenu

Juniorů v atletice v Doněcku«
20.-28. ve veslování v Amsterodamu
224-409. v cyklistice na silnicí 1 dráze v San Cristobalu

s
©
MS

září: 1.- 4. ME v jezdecké drezúře v St.Gallen
ME
3
La

 

 

 

     

 

 |

v orientací pod vodou v Holandsku
v kanoistice na hladkých tratích v Sofií
v krasobruslení na kolečkových bruslích v Heílbronnu

[27 2.- 4. Světový pohár v atletice v Důsseldorfu
ME ve střelbě na běžícího kno v Bukureští

R |i
 

 

stídenní motocyklová soutěž v Pov.Bystriící
ME v jezdecké mílítary v Burghley
MS ve střelbě na holuby v Antibes
Finále MS na dlouhé ploché dráze v Aalborgu
Letní spartakiáda spřátelených armád na Kubě

ve vzpírání ve Stuttgartu
ME mužů v košíkové v Belgií

v hokeji na kolečkových bruslích.v Montrealu
v judu v Barceloně
v sambu v Las Palmas

Judo žen v Arlonu
jednotlivců v golfu ve Wentworthu
V moderní gymnastice v Basileji

pase řeckořímském v GBteborgu
v sálové cyklistice v Brně
v zápase volným stylem v Lausanne

 

 

21.-25.
22.-24.© BE

   B
E
K
K
K
É
5
5
%

  



   
   

 

5- 64 ME juniorů a dorostu v judo v Berlíně
E v kulturistice v Nimes

16. SR=Wales v kopané - kvalifikace na MS
29.-3.12. ME v curlingu v Oslo

  

 

Sbíráte také EMIRÁTY ?
000000000000000000000000000000000000000000

Kdyš jsem zpracovával libreto své námětové sbírky "Světový lední ho-
k dostal jsem se aš k velmí ošehavému problému: Jak se zachovat ke

abských emirátů? Od svých přátel - zkušených filatelistů - jee
slýchal, še tyto snánky do sbírek /myšleno exponátů, pozn.red./ nepatří,
Bobají Bo vystavovat atp. Zvášil jsen vše, 00 jsem o tomto filatelistickém
problému věděl a poté známky do sbírky zařadil.

Pokusím se vysvětlit proč? ž
= Známky arabských emirátů a všech těch malých království, sp: f obsahem

1 tvarem /mimo extremní vyjímky/ ustálenou normu poštovních známek.
= Jsou síce vydávány většinou mímo území toho=kterého státu, domnívám se

však, še to není světě vyjímkou tak výraznou, a dokonce věřím, še v
rámoí rosvíjející mezinárodní dělby práce k tomuto dojde 1 u tsv. kla-
síckých filatelistických států,

= Pyrsení, še jsou tyto známky Serrean trh s ryze ělečnými ú-
mysly naprosto poníjím, neboť totéž činí vyspělých filat. států,
které k emisi snámek s vysokou nominální hodnotou chrlí na trh různé ar-
šíky, soutísky, vícebloky atp, které rádi do svých sbírek všichni zařašu-

ačkolí byly vytvořeny pro sběratelské účely.
=- jmžutné zamyslet se rovněž nad tím, proč POFIS tyto známky šíří mesi
sběr ele, proč prodává ražené snánky s neporuši lepen atp.

- Přememmé známky prý nebývají poušívány zpoětovala provosu = ale to by-
Chom mlsell sbírat pouze sní razítkované, a třeba ještě podotknout :
Podařilo Oupit některou vzácnější československou tzv."vázan
známku b 1 u poštovní přepášky? Udělal i sí malý průzkum ve
dnech po +třízsnánkové serie Innsbruck 76, včetně dne vydání, na
ošt. v Brně, Jihlavě, Pelhřimově, Táboře, Písku, Č.Budějovicích, Tel-
1, Třebíči a Rosicích u Brna. Výsledek: nejvyšší hodnota snad aní nevyš-

la!?i?
že tyto známky jsou svým obsahem určitě velice zpestřujícím

 

   

  

      

  
 

    

 

« Skutečnost
prvken nánětové sbírky, povařují také za příznivý aspekto

« Snad největší váhu pak atvám tomu, še budují sportovně = tematickou sbír-
ku - ač tedy v duchu olympijské myšlenky se mohou zůčastnít a pokusit se
prosadit, bex diskriminace všechny filatelistické materiály.

« Závěrem ohcí vysvětlit, že je přece možné na závažnější nedostatek té
které snámky upozornit v libretu čí přímo u známky sané.

Myslím, že sportovní námětáři by měli být průkopníky v prosazování
čistých št: op sběratelských ideí, bez spekulatívních a dávno přeži-
tých konvencí. Vědyt diskriminací předmětných známek dozajista ve Světové
Unií prosadil někdo, kdo by konkurencí těchto atraktivních známek přišel o

hodné získy«
příspěvek není na odborné výší a ani vyčerpávající. Přál bych

7 nezůstal bez odesvys Jáří Kl ma, čl.č.159

to zajímavý příspěvek do zpravodaje nám poslal náš nový člen Jiří
Klíma a Brna a my Vám jej rádi dnes přinášíme na naších stránkách. Domní-
váme so totiž, že je to jeden z problémů, se kterým se setkáváme na naších
výstavách a slyšíme jej stále dískutovate Bylo by dob: kdybyste k této
posolemakice napsali 1 Vy své Bříponteky, e kterými se s Vámí ve zpravo-

te

  

   

  

 

  

  
1 zase podělíme. Věříme také, že nám k této problematice napíňí 1 něk-

s vedoucích pracovníků KNF SŮF, Myslíme sí také, že by bylo dobře dát
1 v této otázce jednoznačnou odpověď - dávat do sbírek, exponátů - a nebo
nedávat. Když ano - tedy kolik, když ne = proč? redakce

=0I0-



III. OLYMPIJSKÉ HRY V

SAINT LOUIS 1904

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Velní často kritisujeme činnost Mesinárodního olympijského výboru
organisací jednotlivých OH v letech 1900-1908 jen s hle: jra dnečnčoh ně-
řítek. Zapomínáme na skutečnost, še s oponou akcí nebyly skušenosti, še
vlastně teprve vznikala první mes: pravidla pro Jednotlivá sporto=
vní odvětví, še čegsvepoté se ustavovala charta MOV a olympijs!
her a še v podstatě - na několik vyjímek - neexistovaly aní mezinárod-
mí sport: federace, a ty které existovaly, ne všdy souhlasíly čínnos-
tÍMOV a s existencí ohrepijakých her /vis např.odmítavý postej ké
gymnastické feder: « Takže můžeme shrnout: dnešní vysokou úrow
haly tvořit právě všechny tehdejší omyly a na ních získané zkušeností.

Řekne se velmí snadno, še se MOV nepoušíl z nepodařených II+OH a pří-
Pustil, aby 1 III.OH se DERpověáoní světové výstavy a byly tak znovu v
podstatě sneušíty pro jiné Hi než pro 00 měly sloužit, MOV však neměl
asto aní na vybranou. Neměl je: tě takové postavení, neněl ani dostateč-

mou autoritu a musel spoléhat na dobrou 4 těch, kdož bylí ochotní olym-
Ppíjské hry uspořádat.

Ery III.olympiády 1904 se měly podle rozhodnutí MOV.s r.1901 konat v
Chicagu právě proto, aby se nestaly součástí světové výstavy v StoLouís!i
Nakonec však roi o jednání přímo ve Spojených státech, k resident
Theodor Roosevelt, který převsal patronát nad OH, se přímlot o to, aby
Hry uspořádalo St.Louis a nikoliv Chicago. Chioago onec pod tímto tla-
kem od uspořádání Her ustoupilo a MOV nemohl jinak, neš uspořádání Her
předat St.Louis. Zůstávala naděje, še vyspělý sportovní šívot a smysl Ame-
ričanů pro sport je alespoň nějakou zárukou pro dobré uspořádání OE 1 v
průběhu světové tavy a oslav stého připojení Louísiany k SA

   

J.B.SHaw 4- Sou,

SHERNAS,
ST. LOUIS. TEX.

 
Obálka s tesv.PublícityCancel /propagační razítko/ ke Světové

ATK 1904 v St.Louis s rosliš.číslem « Rasítko ji r.1903  
a chybí v něn údaj den, měsíc a hodina /ze sbírky ved.sekoe/

Podle tehdejších zvyklostí skončila předáním Her danému městu úloha
MOV. Všechno další záviselo z velké části na libovůli organizátorů. Právě

sákladě jednotlivých negativních skušeností sačal MOV postupně uplat-
Řovat svojí rozhodující rolí 1 přímo v organizací Here



Amerioký organizační výbor roshodl = proti intencím MOV - uspořádat
OH ve velkém časovém období, a to od ločervence do 29.října 1904. Přičenš
se řada soutěží konala jiš od května a některé dobíhaly ještě v listopadu
4 kdyš některé tyto soutěže nebyly přímo„Pisty s OHR/. Američané při pře-
írání pořadatelství slibovali pro evropské účastníky řadu výhod, což však

nes; nil, Přesto se OH súčastnílo 496 sportovoů s 11 semí, oož byla na
tehdejší dobu slušná účast / z toho ovšem bylo na 430 Američanů/,

Olympijská spoztovíště měla celkea - až na nalé výjimky /plavání/=
velní slukadu seně. Američané postavili také první (m i, (n vesnici.
Součástí světové výstavy byla Bporierí a tělovýchovné tava, v jejímě
rámci a nakoneo i v rámci OH,byla řádána řada přednášek s oboru tělesné
výchovy, coš bylo možno hodnotít kl. .

Vlastní OH byly při ton sahájeny 23s; a jejich jádrem b; atle-
tické soutěže. konal se od 29.srpna 40? n a bb také ne, větě účast
4 největší úroveň. Vítězové byly obdarovi medailení.. Někto: ae
ly ještě dotovány dalšími cenami, které věnovali bohatí američtí obchodníci.
Po vlastníoozana stránce bari! III.0H v St.Louís vysokou
úroveň, zejména ovala dobře informační slušba /výsledková tabule upro-
střed závodiště a ofiolální vyvolávači/, Hávětěva však nebyla vysoká, o-
přesáhla ani v době největších návštěv 10.000 diváků. Světová tava byla
příl1ů velkou konkurencí.

Při Hrách však došlo k řadě přehnatů, s nichž nejvášnějším o uspo-
řádánín Ser.katropojostoténo dne, kdy mesí sebou - oddělení od bělochů -
závodili příslušníci některých bar oh národů, případně 1 lidé tělesně
postižení. Přestože tyto soutěže nebyly součástí „ bylo jejích uopořádé-
mí hrubým porušením hlavní olympijské zásady - sákasu rasové diskrinínace -
a současně 1 prefenací celé olympijoké myšlenky. Piorre de Coubertin, kto-
rý se Her osobně nestčastníl, proti takovému pojetí OH ostře protestoval.

Češí se OH negúčastníli. MOV a tím 1 ČOV tam zastupoval dr.Jíří Guth.
Čeští sportovci a Řov síce zpočátku uvašovalí o obesl. III.0H. Svěděí o
tom jednoznačné správy z denního tisku 1 archivní materiály, j Bádosti
© subvence a $opio7 Dr.Gutha Pierre de Coubertinovií, Nakonec s0
dařilo shromáždit takovou částku, která by alespoň částečně uhradila
klady na cestu

Po tomto neúspěohu činnost ČOV opět na rok a půl ochabla, aby byla
obnovena v souvislostí s obesláním tzveathénských mesiher r.1906.

Jiří Kda 81, Co
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

    

BRIDŽ IngoJare Pet rásek
Oxoxoxoxoxoxo

Karetní hra, ktorá je jako jediná nadřasona ostatním proto, že při
soutěžním spůsobu uspořádání zcela vylučuje nahodílost roslo! y azeto. ná
mmoho sastánců 1 v ČSSR. Její příznívoí jsou organizování v Blakea brid-
čovém svasu založeném v r.1967. Tradice bridše je však unohom starší a má
svůj původ v 18.stol., kdy vznikla údajně se starého anglického whistu a
prejmerit] neašéa edkjsou pote-

y ro. a avo ijském roce
bridšové olympiády loňská av Monte Carlu

|

XX OMMAADE we BRIDGE
/víz obre- be: asítka/ a svítězíly ISA, kto-
ré tak po 15 přerušily hegemonií Italů.
Několík lot s ají 1 mistrovství socialistio-
kých států, kde větňínou vítězí Poláci,

V ČSSR je pravidelně pořádáno mistrovství MONTE CARLO 8-22 W 76
republiky dvojic celoročně se hraje soutěř dru-
šstev v I. a II.líze, divísích a krajských přeboreoh. Poslední místr ČSSR
Je družstvo Brna, v soutěží dvojic Drhenský pár Hanke-Loitner. V letošním
roce byla poprve uspořádána Velká cena ČSSR, do které bylo zařazeno šest
nejvýznamějších t jů párových. Ha jeden s ních upomíná reprodukovaný
přítísk na celínu - náklad 200 ks, rosdáno pří turnají« ©

 

  

    

     
 

  



Bridš ve se se objevil jiš mnohokrát jako námět na razítkách
/ některá a jiš několikrát byly jak brídš, tak 1 jiné hra-
of karty na známkách / Libanon, Bermudy, Tunis, NDR atdo/, do sbír-
ky,sebe sařadit 1 znánky ze snáných reprodukcí obrazů /Franoie, Fujejra
a .
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JARNÍ ŠTÍT MĚSTA
ČESKÝ BROD

V SOUTĚŽNÍM BRIDŽI
DVOIC 5,

M

4%

ša Z
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Gratulujeme k nískání stříbrné medaile našemu členu Frant.Anděloví s
Příbramí na exponát "V sáři olympijského ohně“ na družební výstavě ČSSR =
JSRna Kladně1977. jít ní vý

 

 

EVROPAHÉSTERS KADETI
BRIDSEO SRO
ZZJUNI-EUL 1909

       
 

G) HB Je neprodejný, neperiodický Zpravodaj né-
tové sekce Olympijská a sportovní filatelie v ČSSR, pral cí při KNF

SČP v Praze a je jen výhradně pro vnitřní potřebu členů této sekce.
Vedoucí sekoo a spravodaje je Jaroslav J u s t ý n, Sovenrmády 63, 399 01
MILEVSKO, který sodpovídá sa joho obsah. Za odbornou stránku a původnost
článků sodpovídají jojich autoři. Toto číslo 2/34/77 má 32 stran a vyšlo
v červnu 1977

Na tomto čísle spravodaje spolupracovali: Horb.Feíner, BohoHalíř,
JoJuotýn, Jiří Klíma, Jiří Kóosl,CSo, J+MoLaoko Ivan Loíš, IngeJar«
Potrávok, URyosavy, Ing.ZdoSlovášek, VelEieonta. .U.Uyslotoky.
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