
 



Svaz československých filatelistů — klub 02-1
České Budějovice

z pověření Ústředního výboru SČSFpořádá

ve dnech 24. krětna - I. června 1980

 

(

OLYMPSPORT 1980
ČESKÉ BUDĚJOVICE Ú

——— —— — ——

poštovních známek

 

 

Výstava bude umístěna v Domě kultury ROJ na nám. 1. máje

Slarnostcí zahájení 21 krétna 1980 v 10 hodin

Ukončení 1. června 1980 če 12 hodin.

Během výstůvyse uskuteční sotkůní námětové

 

kce Olympsport

u velké vým*nné schůzky

Na výstavě bude zřízena poštovní přepůžka,

která bude používat zvláštní příležitostné razítko.

Otevřeno: ponděli — pátek 10 — 18 hudin

sobota — neděle 9 — I7 hodin



Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní filate-

lie pří Komisi námětové filatelie SŮSs F

Ročník XIII 2/ 42/1980
     

Vážení a milí čtenáři !

V těchto dnech vrcho-
1 organizační přípravy na
Celostátní výstavu poštov.
ních známek OLYMPSPORT 80
České Budějovice.

Výstavou, která se us-
kuteční ve dnech 24.5.-1.6,
1980 za účasti zahraničních
vystavovatelů, Chceme pozd.
ravit Hry XXII.olympiády
1980 v Moskvě, 35.výr.Osvo-
bození ČSSR a Čs,spartakiá.
du 1980. Námětovými exponá-
ty Olympsport budeme doku-
mentovat bohatou historii
olympijského hnutf a skute.
čnost, že tato mohutná ma-
nifestace sportovců celého
světa bude poprve uskuteč-
něna v zemi vítězného soci-
alismu.

V současné době probí-
há ve světě boj mezi silami
pokroku a reakce o důstojné
naplnění cflů a myšlenek
olympijského hnutí, Proto
se připojujeme k protestům
pokrokových sil celého svě-
ta proti výzvě prezidenta
USA J.Cartera bojkotovat
Hry XXII.olympiády 1980 v
Moskvě. Nesmyslné tažení
amerického prezidenta je v OKENAKO YCNÉKA BEST WISHEST BONE CHANCE
příkrém rozporu s olympijs-
kou myšlenkou přátelství a
spolupráce a jeho kroky ve 



svých důsledcích jsou hrubým porušením lidských práv. Jsme přesvěd.
čeni, že politické cíle a metody, jakými je chce prosadit, nemohou
skončit jinak nežli krachem,

Věříme, že Hry XXII.olympiády 1980 v Moskvě přinesou nejen vy-
nikajfcí sportovní výkony, ale přispějí k upevnění přátelství mezi
sportovci a národy celého světa a tím i k upevnění světového míru,

Vzornou přípravou a uspořádáním Celostátní výstavy poštovních
známek OLYMPSPORT 1980 chceme také my přispět k prosazení vysoce hu-
mánních cílů olympijského hnutí,

V Českých Budějovicích dne 26.2.1980
Org.výbor Celostátní výstavy pošt.známek
OLYMPSPORT 1980 České Budějovice

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

„ Přinášíme text znění rezoluce, která byla odeslána org.výborem
stavy OLYMPSPORT 1980 na ČSTV a v kopiích na ÚV SČSF Praha, KV

SČSF Č.Budějovice, KV NF Č.Budějovice, Čs.sport Praha a Jihočeské
pravdě v Č,Budějovicích,

Vedenf naší sekce Olympsport se k této rezolucí také připojilo,
©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

É BUDĚJ Vlevo přinášíme návrh
zcSKÉ Ov, na příležitostné výstavní
čt Ce razítko, které bude použí-

véno po celou dobu naší vý-
stavy k orážení podaných
zásilek u zvláštní přepážky
zřízené přímo v prostorách
výstavy. Otevřena bude ve
stejnou dobu jako výstava,
tedy: pondělí-pátek od 10u
do 18 hod a sobota.neděle
od 9 do 17 hod,

> Do výstavního katalo.
Z gu bude vložena celinová

obálka s natištěnou 6 Kčs
ŇN známkou. Katalog bude mít

dvě části „ odbornou a
< technickou. Cena katalogu

včetně přílohy je stanove-
MO na na 20,skčs. Objednat
= opcí můžete u ved.hosp.

- odboru výstavy: Svatoplu.
£ 24.5. 1980 A ka Prosteckého, Na mlýnské
S < stoce 8, 370 01 České Budějo-
74 V o5“ vice, který jej bude expedovat

A P dle pořadí došlých přihlášek,
Víte, že hlavní cenu výsta-

vy věnovala redakce Československého sportu? K dispozici je ještě

dostatek hodnotných cen od svazových a krajských orgánů.
Členství v čstgém výboru Celostátní výstavy OLYMPSPORT 1980

přijal předseda SŮSF s.Antonín Him, taktéž člen sekretariá.
tu SŮSF a předseda VFS s,Jaromír Tománek,

Vedenf sekce Vás všechny co nejsrdečněji zve k návštěvě výsta-

vy a těší se s Vámi se všemi nashledanou na 6,setkání členů sekce
OLYMPSPORT v sobotu 31.5.1980 od 13.00 hod v Českých Budějovicích,
©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

©

    



   
ALE) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Dnešní pokračování informací o materiálech vydaných ke Hrám
XXII.olympiády 1980 v Moskvě navazuje na, informace z našeho zpravo-
daje č.2/17/78. I když jsme Vás od té doby informovali 1 v jiných
číslech našeho zpravodaje /č.38 a 41/, bylo to převážně o jiných ma-
terlálech nežli těch, které vydává pořádající země,

Poslední informace byla o III.vydání a stručně jsme se zmínili
1 o vydání IV. - Turistika po zlatém kruhu, V informacích budeme
tedy pokračovat.

IVovydání - 30.12.1977

Podrobnosti jsme o tomto vydání přinesli v č.2/%7/78 a dnes jen
vyobrazení známek. Razítko dne vydání jsme přinesli také posledně,
 

 

 

 

  

 

 

 

Vovydání - 24.3.1978

Toto vydání se jmenuje "Vod-
ní sporty", Návrh známek a aršíku
oč N.Lítvínova, ostatní údaje sho-
dné jako u vydání II a III. Bylo
používáno razítko l.dne vydání a

Ks FDC.
4 + 2 plavec na start,bloku —- zelená
6 + 3 skokanka do vody - hnědočervená

10 + $ vodní polo —- modrá
1646 kajskář - fialová
20 +10 kanoista „ olivová
50 425 dvojskif - zelená, číslováno
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čfslován.

VIvydání - 26.10.1978

Toto vydání se jmenuje "Jachtařská
regata - Talin". Bylo používáno razítko
l.dne vydání a vyšlo ks FDC.
4+2 třída STAR- nákl. 6,0 mil

š é 6 +3. třída SOLING - 6,0 *
p ný 0+ třída 470- 49"
ša 16 4 třída FINN- 45"
ší 20 410 Létající Holanďan - 1,2 "
ši 50 +25 třída TORNADO -06 "
A: Známky jsou vícebarevné, převládá modro-

TM“ zelená barva, V razítku l.dne vydání je
zobrazena jachta třídy SOLING.Aršík Je



 

 

  
 

 
 

 

 

  
  



VII.vydání - 16,11. a 25.12.1978

Jedná se prakticky o druhé vydání serie "Turistika po zlatém
kruhu“, Tato serie vyšla v pozměněné úpravě a na dvakrát. Prvá část
4 známky dne 16.11.78 a druhá část 4 známky dne 25.12.1978. Autorem
této serie je A.Razancev, autorem Card Maxim je L.Šarov a razítek
A. Medveděv. Známky propagují turistické zajímavosti čtyř sovětských
měst a jsou vyčány vždy ve dvojici - jedna ve zlatém a druháve stří-
brném provedení,
1 R+ 50 k - Zagorsk - hradby a věže
l R+ 50 k - Zagorsk - palác kultury J.AGagarina
1 R+ 50 k - Rostov - pohled na hrad ze severozápadu
1 R+ 50 k - Rostov —- pohled na město od jezera Nero

Ťato část vyšla 16.11.1978
1 R+ 50 k - Pereslavl.Zaleskij - památník A.Něvského a obelisk
1 R+ 50 k - Pereslavl.Zaleskij —- památník Petra I
1 R+ 50 k - Jaroslavl —- přístav a památník slávy
1 R+ 50 k - Jaroslavl —- hradby Spaso.Preobraženské kaple
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VIILovydání - 21.3.1979|se.maFé5"

 

  

 

 

-eo=======-==- [299 OI MILEVSKO F
Tato serie má název i =

"Sportovní astika a 00-
sahuje 5 známek v obvyklých nominálech a jeden číslovaný aršík. Au-
torem je malíř Ivan Sušenko. Bylo používáno razítko prvého dne vy-
dání s obrázkem gymnastky na kladině a taktéž 6 obálek l.dne vydání,

4.42 volná prostná žen - 6,0 mil,

 

6 43 - bradla muži, přemet -60
10 + $ - hrazda muži, toč v přednosu - 5,0 mil,
16 + 6 - kladina ženy mií
20 4 10 - bradla ženy Ů
50 + 25 - kruhy muži »

 



 

Toto vydání má název "Míčové sporty“ a jeho autorem je opět —
N.Litvinov. Známky mají standartní rozměr jako všechny předchozí -
obdélník 30x42mm, tisk opět ofsetem několikabarevně.
  

  

  

4 + 2 - kopaná
6 +3 - košíková

10 45 - odbíjená
1 - házená
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Toto je třetf serie "Turistika po zlatém kruhuí Provedení a
autoři stejní jako u vydání VII. Ke každé této serii je mimo pří-
ležitostné razítko a FDČ pro každou známku, vydávána ještě analogio-
ká dopisnice - Card Maxim,
1R-50k Tbilisi- 1 R- 50 k „ Taškent
1R- 50k - Tbilisi 2 R- 50 k „ Taškent
1 R- 50 k - Samarkand 1 R- 50 k „ Jerevan
1 R- 50 k - Samarkand 1 R- 50 k - Jerevan

Podle zpráv sovětské pošty vyšla v únoru 1980 prvá část serie
atletických sportů /bez aršíku/ a v květnu vyjde její druhá část s
aršíkem, Na červen je plánováno vydání 10 ks známek "Turistika po
zlatém kruhu" a dvojznámky jsou tentokrát věnovány olympijským měs-
tům : Moskva, Tallin, Leningrad, Kijev a Minsk, Serie zřejmě vyjde



na několik částí, o čemž svědčí níže vyobrazené dvě ukázky známek
Leningrad s datem 25.3.80 na razítku l.dne vydání.
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Vpravo ještě ukázka
FDC a razítka l.dne vydá-
ní ke známce Tbilisi z X.
vydání,

Těsně před zahájením
Her XXII.olympiády 1980 v
Moskvě vyjdou ještě dvě
potikunové serie s aršíky.
otívy vyobrazené na tě-

chto dvou serifch nejsou
Ještě známy,

Níže přinášíme vyo -
brazení v pořadí již tře-
tího OVS, který od začát.
ku své existence používá
Orgkomitet Her. Známka v
OVS je moderního tvaru, % „Zborsvnko Joss
zřejmě jej dodala firma ZLE A1.AP00
Pitney Bowes, která má smluvně zajištěno dodávání veškerého poštov-
ního zařízení, které bude potřeba k provozu nových i renovovaných
poštovních úřadů během Her.

 

Caskosteransko
Zatetlm Potuřích  
 



 

1980. A. OLOMPIAMÁNGUDE PURJEREGATI ETTEVALMISTAMISE

JA LABIVIMISE VABARIIKLIK ORGANISEERIMISKOMITEE (OPR-80)

 270 020,

ODEBCA -20,

Těskalovi tán. 119 - 23

FURKAN V.N,  TALLINN 200090 NARVA MNT. 11 POSTKAST 1980

OpranKáauKoKAmÁ  KOMATET ORMMNKŘCKÝK Hrp T980 r. B MOcKBB

103050, Mockma, yn. Nopukoro, 22a

 

    

   

 
 

Hum. 270020 r.Omecca

y1.UkanoBa 119,xB,23

 

Tři oficielní 0-
bálky Orgkomitetu 80,
které používá v Mosk-
vě a v Tallinu, Mos-
kevské dopisy jsou
odeslány doporučeně
z pošt.úřadu MOSKVA
K-50, odkud je posí-
lána všechna pošta
Orgkomitetu 80 a do
jehož kompetence spa-
dá také výplatní
stroj zde používaný. 



Od r.1971 vydává sovětská pošta dopisnice.celiny se specielní
přitištěnou známkou na hlazené kladfvce. Jsou to opravdu reprezen.
tačně provedené dopisníce s vtištěnou 4 kop,známkou pro letecké
sdělení, K propagací Her XXII.olympiády 1980 v Moskvě jich z počtu
72 ks vydaných do r.1978 je 5. Jejich seznam dle úředních záznamů
Vám dnes přinášíme:

51. SSSR - účastník sedmi olympiád - den vydání 14.9.1977 /vyobra-
zení jsme přinesli ve zpravodaji č.3/15/77/

60. Hry XXII.olympiády. "Olympijské objekty Moskvy" - 30.6.78
61. Hry XXII.olympiády, "Moskva divadelní" - 20.7.78
62. Hry XXII.olympiády. "Moskevská muzea“ —- 22.8.78
63. Hry XXII.olympiády. "Architektura Moskvy" - 14.9.78
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Na dalších stránkách přinášíme vyobrazení dalších celinových obálek,
které máme v současné době k dispozicí pro reprodukci,
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Vlevo dole přinášíme vyobrazení příleži.

tostného razítka k výročnímu setkání IMOS při
Námětové výstavě pošt.známek „odď.II ve Schwa-
benlandhalle Fellbach u Stuttgartu, Výstava se
konala ve dnech 1.-4.5.1980, Výroční setkání
se konalo dne 3.5.80 a mímo příležitostného
razítka jej přípomíná ještě celinová obálka
se známkou 60 Pfg a dopisnice s černotiskem
serie Řecka ke Hrám I.olympiády 1896 v Athe-
nách v ceně 8 DM, Současně byla dne 4.5.80
uspořádána specielní aukce olympijského mate-
riálu. Výstava se konala pod jmenem MOTIVA 80.

Zástupci IMOS navštíví taktéž naší výsta.
vu OLYMPSPORT 1980 a budeme nít při setkání

možnost poslechnout si jejich názor na úroveň naší výstavy.

G
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Medvídek Míša „ maskot Her XXII.olympiády v Moskvě si získává

a získal velikou popularitu. Svědčí o tom i vydání Maďarska ze 31.
7.1979, kde posloužil za ústřední námět razftka na FDC k 7 kusové
serii. Serie připomíná 7 míst, kde se konaly poválečné OH a jichž
se sportovci SSSR zúčastnili,

Ke stejnému účelu posloužil i na razftku Bulharska, S tímto
motivem vydala i sovětská pošta novoroční známku 1979,

©



SMĚRNICE PRO PRÁCI NÁMĚTOVÝCH
SEKCÍ KNF SČSF
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

I. Námětové sekce, jejich zřizování a úkoly
 

1/ Námětová sekce je odborný orgán zřízený pří komisi námětové
filatelie SŮSF /dále jen KNF S55, jehož úkolem je studium
dané námětové oblasti a speciální odborná pomoc čs.sběratelům
při budování sbírek a zejména exponátů

2/ Námětové sekce /dále jen NS/ sdružují sběratele jednoho nebo
několika příbuzných námětových oborů; mají celostátní působnost
a sdružují proto zájemce z celé ČSSR

3/ Návrh na zřízení NS může vedení KNF SČSF podat národní svaz,
kterýkoliv krajský /městský/výbor SŮSF, Klub SŮSF nebo který-
koliv člen SŮSF, Součástí r jejího obsahového zaměření a
jejího vedení a návrh na technické zabezpečení její činnosti,
Návrh bez těchto náležitostí bude vrácen,

4/ Vedení KNF SŮSF po projednání na své schůzi zřízení navržené
NS buď schválÝ nebo zamítne, případně požádá navrhovatele o do-
plnění návrhu. Své rozhodnutí oznámí se zdůvodněním navrhovateli

5/ Záměr zřídit novou NS vedení KNF zpravidla zveřejní s bližšími
údaji ve svazovém časopise

6/ Podmínkou zřízení námětové sekce je zájem nejméně 20 členů.Kle-
sne-li počet členj sekce pod 20, může být přiřazena k sekci pří-
buzného námětu

/ Rozpočet NS je součástí rozpočtu KNF SŮSF
€/ V krajích /příp.v určitých oblastech/ nebo ve větších městech

mohou členové téže NS se souhlasem ved,sekce a vedení KNF SČŮSF
vytvářet ánětgvé za účelem užší spolupráce a výměny
Eranon « Veškerá jejich činnost musf být v souladu s činnos-
tí sekce

9/ WS plní tyto hlavní úkoly:
organizuje Sviní činnost v rámci svého námětu a usiluje o
vhodné zveřejnování jejich výsledků

- vydává zpravodaj
- vede kartoteku svých členů avšech
ae Podle potřeby zabezpečuje pro jejich autory v dohodě a
ve:dením KNF vhodné konzultanty a doporučuje vedení KNF vybra-
né kvalitní exponáty svých členů k vystavení

" SYSPAOStLCY, a cílevědomě pečuje o zvyšování počtu aktivních
vystavovatelů svých námětů a zvyšování jejich znalostí 1 úro-
vně jejich exponátů

- méně zkušeným nebo začínajícím vystavovatelům organizuje meto.
díckou pomoc zkušených vystavovatelů nebo svazových jurymanů
pro námětovou filatelit .

- pořádá přednášky, semináře a uskutečňuje setkání svých členů
za účelem výměny zkušeností při budování exponátů

- prostřednictvím zpravodaje a při setkání členů sekce uskuteč-
Nuje výměnu filatel. materiálu

- vydává se souhlasem vedení KNF SČŮSF a publikační komise SČŮSF
filatelistickou ZAi9rAtnKY

- pomáhá KNF SŮSF při zajišťování článků příslušného námětu pro
odborný tisk

 



II.

III.

Členství v námětové sekcí

1/ Řádným členem NS se mohou stát členové SŮSF, kteří plní povin-
ností, vyplývající z členství v SŮSF a členové KMF, jejichž
Bílí se řídí zásadami pro přijímání MF do NS

2/ Členství v NS je dobrovolné, v NS je člen SŮSF pouze registro-
ván - členství v NS tedy nenahrazuje členství v SŮSF

1/ Člen SŮSP miže být členem několika sekcí, jestliže se podílí
aktivně na jejich prácí a plní povinností, vyplývající z ko-
lů každé sekce

4/ Člen je povinen přispívat podle svých vědomostí a možností k
práci sekce. Má právo na zasílání zpravodaje sekce, na zúčast.
nování se akcí sekce, využívání nabídkové a poptávkové služby
sekce ve zpravodají a na bezplatnou poradenskou službu sekce

5/ Členství v NS zaniká ztrátou nebo zánikem členství v SČSF;
mýže zaniknout rozhodnutím vedení NS i v případě, nezúčastní-
li se člen aktivně práce v NS a neplní jiné závazky, stanove-
né pro členství v sekcí

6/ Členem NS se nemůže stát filatelistický klub ani jiná hromad-
ná organizace SČSF /KNF/. Po uvážení vedení NS a podle jejich
možností může být klubu nebo jiné skupině SŮSF zasflán zpravo-
daj protí úhradě ročního příspěvku, jehož výši stanoví vedení
KNF S

Vedoucí námětové sekce, jeho práva a povinnosti

1/ apo NS jmenuje vedení KNF SČŮSF a potvrzuje předsednictvo
SÉSF

2/ Vedoucím N5 se může stát každý člen SŮSF, který svými občanský-
mi postojí, morálními vlastnostmi, svou sběratelskou činností,
odbornými znalostmí a aktivní prací má předpoklady k úspěšnému
Vedení NS. Práce v NS je čestná a bezplatná

3/ Vedoucí NS řídf práci sekce a zpravodaje, pomáhá členjm radou
i jiným způsobem při vytváření sbírek a exponátů, vede kartoté-
ku svých člení, svolává při vhodných příležitostech setkání
členů své sekce, podává vedení KNF roční zprávu o činnosti NS,
finanční rozpočet na příští rok, zprávu o plánovaných akcích a
o jejich výsledku, o stavu členstva /odděleně o stavu mládeže/
a se souhlasem příslušných svazových orgánů spolupracuje s ji-
nými společenskými organizacemi, odbornými institucemí a pod.
K zajištění činnosti a všech úkolů NS si podle potřeby vytváří
užší kolektiv z nejaktivnějších členů sekce /vedení sekce/.

4/ Vedoucí NS může být na návrh vedení KNF SŮSF odvolán, jestliže
neplní povinnosti vyplývající z práce NS, nebo může odstoupit
na vlastní žádost /zpravídla na konci hospodářského roky/.

5/ Z hlediska ekonomického a administrativního postupuje vedoucí
NS následovně:
a/ Výdaje NS podřizuje zásadně položkám schváleného rozpočtu

na příslušný hospodářský rox. Nezbytně nutné překročení roz-
počtu v případech nepředvídaných událostí musí být předem
ujednáno a schváleno vedením KNF, Sledování čerpání rozpočtu
eviduje vedoucí sekce na tiskopisech k tomu účelu vydaných
KNF

v Vyúčtování výdajů předkládá vedoucí NS /ved.zpravodaje/ KNF
na zvlášt k tomu úšelu vydaných tiskopísech a to dvojmo, do-
ložené řádnými a věrohodnými doklady, Veškerá vyúčtování mu-
sf být předkládána tak, aby došla sůSr bezprostředně po je-

©
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ich vsníku /nejméně joo za příslušné čtvrtletí/, ve 4
tvrtletí pak nejpozději do 15.12., aby mohla být po schvále-

ní ořádána do konce přís1.hospodářekého roku
©/ Zmíněná vyúčtování a veškerou korespondenci, související 8 čín-

ností NS adresuje její vedoucí a členové vedení NS výhradně na
KNF SČŮSF, nikoliv tedy na členy vedení KNF.

Zpravodaj NS a jeho vydávání

Vydávání zpravodaje je jedním z důležitých úkolů sekce a pojítkem
mezi vedením NS a členstvem, Vedoucím zpravodaje je vedoucí NS a
nebo jiný člen vedení NS, schválený vedením KNF
Zpravodaj je vydáván pro vnitřní potřebu členů NS zpravidla 4x do
roka, Za jeho obsah oůpovíšá vedoucí NS, za odbornou stránku a za
póvodnoct článků jejich autoři

úhradě nákladů na vydávání zpravodaje může být stanoven po doho-
dě s vedením KNF roční příspěvek, který členové sekce uhražují ve
prospěch KNF způsobem, který pro dané hospodářské období určí ve-
dení KNF. Náklady spojené s vydáváním zpravodaje jsou součástí
rozpočtu /vis.III-odst.5/. Aktivním členům může být zpravodaj za-
sflán bezplatně
Jestliže vedoucí zpravodaje uloží členům příspěvkovou povinnost k
úhradě nákladů, je zavázán vydat nejméně takový počet čísel a v
takovém rozsahu, který se rovná výši stanoveného příspěvku /zapo-
čítávají se náklady na papír, náklady spojené s napsáním textu, 8
tiskem a zasíláním zpravodaje /pokud sí ved. zpravodaje nevyžádá
od Aka frankované zpáteční obálky, v nichž být zpravo-
daj aa8 .
Vedoucí oooZnebo zpravodaje/ je povinen zasílat zasílat v poč-
S88 určeném výtisky zpravodaje zdarma orgánům a funkcioné:
SČSF
Obsahem zpravodaje jsou především filatelisticky zpracované člán.
kya zprávy týkající se příslušného námětu, zpráva o vydávaných
novinkách, zejména články o budování exponátů příslušného námětu,
o odborné a filatelistické literatuře, filatelistických výstavách
a o exponátech příslušného námětu na nich vystavených, zprávy o
činnosti NS a Jejích dalších úkolech, výměnná služba, Otázky a
problemy všeobecné NF jsou zpravidla obsahem článků uveřejnova.
ných v Časopise Filatelie a nelze se jimi ve, zpravodaji ve větší
míře zabývat, je však žádoucí jejich aplikace na konkretní řeše-
ní v rámci námětu sekce. Články ve zpravdaji musí svým zaměřením
odpovídat celkové linií československé námětové filatelie.Otiš.
tění článků a zpráv ze zpravodaje může být provedeno jen se sou-
hlasem autora v jiných časopisech; ve zpravodajích jiných náměto-
vých sekcí může být provedeno bez předchozího souhlasu, avšak s
uvedením jmena autora a zpravodaje
Filatelistická literatura, katalogy a časopisy za účelem studia
a použití ke zprávám ve zbravodajích se ze svazových knihoven
půjčují vedoucím NS nebo zpravodaje podle ustanovení výpůjčního

du

Akce némětových sekcí

NS mohou se souhlasem KNF SŮSF pořádat pří vhodných příležitos“
čoeh /výstavy a pod./ semináře, besedy, a jiná setkání svých
lenů

  



2/ Za přípravu, organizaci a obsahové zabezpečení akcí odpovídá ve.
doucf NS. O jejích průběhu, obsahu a výsledcích musí podat do 14
dnů zprávu vedení KNF SŮSF

3/ Účast člený sekce na těchto akcích je dobrovolná a výdaje s ní
spojené hradí účastnící ze svých prostředků, Vedoucímu NS a zpra-
vodaje hradí nezbytné výdaje /cestovné, diety/ vedení KNF SŮSF po
předložení řádně doložených cestovních účtů.

VI. Mezinárodní spolupráce

Jakákoliv mezinárodní spolupráce se řídí předpisy a směrnicemi
orgánů SČSF a bez jejich souhlasu ji nelze provádět

VII. Zrušení nebo zánik NS

1/ K zrušení nebo zániku námětové sekcedojde, jestliže počet členů
klesne pod stanovenou hranici /viz I-odst.6/ a nelze-li jí při-
řadit k jiné sekci. Nebo:
- sloučením s jinou sekcí
- vedoucí sekce je odvolán nebo odstoupí z funkce a nelze najít
vhodnou náhradu

- členové sekce neprokazují delší dobu aktivní činnost vyplývají.
cf ze stanovených úkolů sekce

- z rozhodnutí PŮV SČSF zrušit sekce
2/ Finanční otázky a pohledávky členů sekce řeší přijejich zrušení

vedení KNF SČSF
*/ iajetek zrušené sekce /literatura, zásoba zpravodajů, materiál na-

koupený z prostředků SŮSF/připadne vedení KNF SČŮSF
VIII. Tyto směrnice vstupují v platnost dnem l.května 1979

 

0c00000000000000000000000000000000000000000000000000000 KNF SČSF 00000

SMĚRNICE. pro přijíméní mladých filatelistů za členy NS KNF
0000000000000000 ------- pemnemanmememnánosemenen

   1/ Členy NS KNF SČSF se mohou stát aktivní členové kroužků mladých fi-
latelistů /dále KMF/ z celé ČÚSSR ve věku 14 let /vyjímečně 1 mladší
kteří projevili vážný zájem o námětovou filatelii a jejichž exponé-
ty zfskali na oblastních nebo vyšších výstavách alespon velkou bron-
zovou medaili .

2/K ZabozpěČenÍ růstu MF a k zvýšení kvality jejich exponátů jsou po-
vinni:
vedení KMF SŮF a KMF ZSF, krajští gestoří NF, KKM, dále námětoví a
mládežničtí jurymaní vyhledávat mladé filatelisty pro členství v NS
KNF SČSF a provádět nábor do těchto NS,

3/ Každý zájemce z řad členů KMF vyplní dvojmo přihlášku, kterou si
vyžádá od vedení KNF SČSF nebo ved.příslušné NS KNF sůsr, po příp.
od KM SČSF, v níž bude uvedeno:
a/ jmeno, příjmení a přesná adresa
b/ datum narození
c/ číslo, název a mfsto KMF
d/ název exponátu /popř.sbírky/
e/ kdy a kde byl exponát vystaven a jaké získal hodnocení
f/ název NS KNF SČSF, jejímž členem se chce stát
€/ případné další údaje

 



4/ Správnost údajů uvedených v přihlášce potvrdí svým podpisem ved.
příslušného KMF, který doplní přihlášku svým vyjádřením a nechá
otvrdit vyšším orgánem kroužku /razftkem KF, PO, SSW/

5/ Vyplněnou přihlášku zašle ved.KMF přímo vedpříslušné NS a v ko-
pii KMF SČF nebo KMF ZSF. Jestliže bude přihláška nejasná, neúpl-
ná nebo vzniknou určíté pochybnosti, zašle ved,NS přihlášku KMF
SŮF nebo ZSF k vyjádření, Příslušná KNF přihlášku posoudf, nechá
ji doplnit a po té přihlášku doporučí vedoucímu NS KNF SČSF ke
kladnému vyřízení, nebo jf vrátf se zdůvodněním žádajícímu KMF

6/ Vedoucí příslučné NS zařadí po obdržení přihlášky MF mezi své
členy sekce a bude mu pravidelně posflat zpravodaj, zvát na akce
sekce, atd,

7/ Wladý člen je povinen zaplatit každoročně 50 $ poplatku vybfra-
ného od dospělého člena sekce a to vplatním lístkem, který mu
ved.NS zašle. Aktivní spolupracovníky z řad MF může ved. NS od
praoení poplatku osvobodit
euhradí-li mladý člen sekce ani po upomfnce příslušný poplatek,

nebude mu zasílán nadále zpravodaj a ztratf členství v sekcí
9/ V roce následujícím po dosažení 18 let mladý člen sekce automa-

ticky /pouze pokud zaš eo ty: = číslo a ná-
zev jehož je členem a číslo čl průkazu SŮSF - u čle:

LLi/ je zařazen mezi dospělé členy sekce a platí plný
poplatek. Poloviční poplstek latf jen v případě, zašle.li vedou-

,Címu sekce potvrzení, že zůstává 1 nadále členem KMF. Tot =
m o, do, tv At vedouc, ek: -

ZeBízí i
10/ Vedoucí NS povedou zvláštní evidenci mladých členů z řad KMF a po-

dle možnosti budou pečovat o jejich odborný filatelistický růst.
Každoročně podají na závěr roku vedení KNF SŮSF zprávu o počtu

Hladých členů ve své sekci a 8 KM. zúčastn       
   

   
8 ýs z

11/Vedenf KNF SČSF podá vedení KMF SŮSF na závěr roku přehled o člen-
ství MF v jednotlivých sekcích a bude informovat vedení KMF SČŮSF
o ustavení nových nebo zrušení stávajících NS.
KMF SČSF uveřejní vždy v l.čísle čas.Mladý Filatelista seznam ná-
mětových sekcí KNF SČŠF a adresy jejich vedoucích, 0 zřízení no-
vých NS podá informaci v nejbližším čísle Mladý filatelista.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 KMF SČSFo0

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TZ
Žádáme důrazně všechny členy, aby se podrobně seznámili se zde

uveřejněnými dokumenty KNF SŮSF a bezvýhradně se jimi řídili. Jejich
plné znění přinášíme záměrně v dnešním čísle zpravodaje, které vychá-
zf před Celostátní výstavou OLYMPSPORT 1980, na které se budou mít
možnost seznámit s výsledky práce některých načich aktivních členů.

Jako příloha tohoto čísla zpravodaje je vložen "předběžný eví.
denění list" všem členům naší sekce, Žádáme je, aby jej ve vlastním
zájmu vyplnili a urychleně odeslali na sdresu:

Ján Kora jme r, Juh 2700/25, 91100 Trenčín
k dalšímu využití a zpracování pro potřebu vedení sekce,

900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

NASHLEDANOU ©NA 6. SETKÁNÍ SEKCE 31.5.1980 VE 13.00
©00009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 



SEZNAM členů nánětové sekce

OLYMPS FOR ?

5005000000000000005000000000000GG000G0000000GGGOGBBU

1. ADOLF Andělín, Na plání 1285, 562 01 Ústí nad Orlicí „ OH

2. ACADEMIA. CLUB, MUDr.Vl.Víklícký (So, Jalodvorská 52,
14200 PRAHA 4

3. ALE X Frant., nám K.Gottwalda 40, 769 11 Holešov —„ ZOH, OH

4. ANDĚL Frant., tř.Osvobození 384, 261 02 Příbram VII -20H,0H

6. BA RDOUN Jar., Růžová 9, 405 21 Děčín 2 - ZOH,OH

8. BLA HA Josef, 561 61 Červená Voda 317 - OH

9. BOČEK Boh., Hluboká 786, 760 01 Gottwaldov „- OH, PBW
10. BRŮ HA Oldřich, 270 23 Křivoklát 191 - sport
11. CALTA Jan, V fmlu 8, 321 01 Plzeň.Litice „ OH a kopaná

12. C OU F AL Lub., KoKonráda 1168, 674 01 Třebíč „ 20H,0H,LE
13. Č EC H Boh., Lidická 10a, 746 01 Opava —- Sport, Z0H, OH, MS, ME

14. ČE NG E R Lad.,Vít,februára D.5, 934 01 Levice „- tenise
15. Č E RBA ČESKÝ Zd.,Šárecké údolf 16, 160 00 Praha 6 „vod.sp.
17. DVOŘÁK Ant.Ing, Běloveská 1594, 547 01 Náchod - ZOH, OH

19. DO MLÁ TIL Jar., Lidická 824, 563 01 Lanškroun - OH,MS kop.
20. FA J GL Jar.,sidl.kpt.Jaroše 1357, 753 O1 Hranice na Mor. -OH

23. FRÁ NĚ Frant., 373 12 Hluboká u Borovan —- ZOH, OH
26. GAŠPAROVIČ Ján, Gottwaldovo nám.6, 801 00 Bratislava

OH, čs.sport. MS,ME

27. HÁLEK Karel Ing, Dlouhá 26, 312 07 PlzeňlLetná - horolezectví
28. HA L Í Ř Boh., K.H.Máchy 1279, 356 01 Sokolov - angaž.sp.filat,
29. HE LM Bedř. MUDr,tř.Nár.mučedníků 195/4, 339 01 Klatovy„lety OH

30. HN YK Václav, Dukelské nám,5, 466 01 Jablonec n/N - OH,Z0H,Sport

31. HOF RICHTER Vilém, Přeučilova 320, 321 01 Plzeň-Litice
32. HO NC Ů Jiří, Letné 46, 543 01 Vrohlabf - OH, lyžařina

33. HORNÍ ČEK Ivo, Ústav soc.péče, 683 02 Habrovany - Z0H, OH
35. J A NDOVÁ Růž.,Krumlovská 270, 382 32 Velešín - OH
38. J ÍLEK Jiří, 379 74 Olešnice č.8,okr.Blansko „ Sport, OH,20H

39. J US TÝN Jar.,Sov.armády 63, 399 01 Milevsko - ZOH, OH, sport
41. KAME NICK Ý Jar.,Husova 341, 514 01 Holice v Č. - Z0H, OH
43. KI NKO R Frant,,Švermova 976, 386 01 Strakonice I „zimnf sport

44. KI TT LE R Luděk, Wolkerova 1107, 565 01 Choceň - OH,tenis,kop,

45. KO Č Í Iad.,Svinčany 112, 533 61 Choltice - OH
48. KO TLOVÝ Jiří, Březnická 641, 760 01 Gottwaldov. rugby,pro-fo
50. KRAJ ME R Ján, Juh 2700/25, 911 00 Trenčín - vše námět BĚH

G1)



55.
57.
58.

59.
62.
65.
66.
68.
69.

70.

73.
78.
79.

83.

84.

85.

86.

88.

89.

90.

92.

93.

97.

99.

101.

102.
103.
104.
105,
106.
108.
11.
112.
113,

KREJZEK Petr,Ing, Če.arnády 6, 736 O1 Havířov 1 - OH
KŘÍŽ Jan Ing, Šindlovy dvory 60, 370 01 Č.Budějovice - ZOH,OH
KUDELKA Otto, Kamenice 140, 547 01 Náchod - Lehká atletika
K UH Ivan MUDr, Šafárikova 86/V, 048 01 Rožňava - Z0H
KURIÁN Rud.,059 02 Horka u Popradu č.204 - Sport všeob.

KE KVASIL Jíří, V Holešovičkách 20, 180 00 Praha 8 „PBW
MARTIN Josef, Žateckých 17, 140 00 Praha 4 „ sport dle druhů
MAŽÁR Pavol, ul.9.maja 20, 911 01 Trenčín - Z0H,OH,LA,níč,hry
MRAČEK V.,Čankovská 51, 360 05 Karlovy Vary - OH,ZOH,lyže
NEKOVÁŘ Frant., Žižkova 29, 370 01 Č.Budějovice - OH,sport

NE ZHYB A Frant.,bří.Hovůrkových,966, 750 02 Přerov - OH

O NDRÁŠK A Pavol, Ždiarská 307/3, 949 01 Nitra - OH, ZOH
PAZDERA Jiří, Mokrého 27/1, 389 01 Vodňany - OH,Z0H,MS,ME

PETRÁSEK Jar.Ing, Zborovská 1025, 282 23 Český Brod -Z0H,
košíková,vodní slalom

PĚNKAVA Jar.,Mikulášská 2508/12, 352 01 Aš 1 - OH s0c.st,
RADOUŠ Rud, 588 13 Polná č.271 - ZOH, OH, Sport všeob.

ROUBÍČEK Jiří Ing, Gottwaldova 2216, 390 01 Tábor -0H,Sp.
ŘEHOŘ Blahoslav,Sv.Čecha 886, 666 01 Tišnov - OH, ZOH

H UM A Jan, Dukelská 483/b,549 01 Nové Město n/Met.-OH,Z0H
VÍ K V., U bažantnice 976, 290 01 Poděbrady - OH
NE K VL.,Šoškova 211, 592 31 Nové Město n/Mor.-lyšování
VÁČEK Zd.Ing, Dukla-Hakenova 2257,530 02 Pardubice „0H
R Jar., 911 01 Trenčín III/19 - lehká atletika

KO Frant., Švermova 3/728, 083 01 Sabinov

KUP Jar.,Nadláždění 62/III, 290 01 Poděbrady - OH,MS;ME

R Ý Josef, Jugoslávská 14, 360 01 K.Vary - ZOH, OH

Á NS KÝ Frant.,Žižkov 675, 562 01 Ústí n/O -„Z0H,0H,MS,ME
Y C H St., Dělnická 7, 792 01 Bruntál - OH
B ODA J1řf, PS 250, 360 01 K.Vary - ZOH,lyže,zimní sporty

ÁNEK Jar., B.Němcové 638, 373 41 Hluboká n/Vlt - OH,Z0H
U T Milan, Kašparova 14, 705 00 Ostrava„Hrabůvka - sport

N Jiří, Barákova 1713, 504 01 Nový Bydžov „ OH,ZO0H

Vílem, R.armády 163, 735 81 Bohumín 2 - ZOH,OH,MS

T A Víř.,Stamicova 3, 623 00 BRNO - kopaná,sp.sázení

R Milan, Gottwaldova B 62/B, 927 01 Šala - Z0H,OH,MS,ME
Josef, Kosmonautů 175, 344 01 Domažlice - sport soc.st,

A Frant.,Krameriova 440, 790 01 Jeseník - TV,turistika

R A Jan PHMr.,Jungmannova 479, 284 01 Kutná Hora „- OH,
universiády, balkaniády

(679)
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118.D O P PLE R Fr.,L.Svobodu 14, 921 01 PlešŤany - OH čisté an.

119.
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HÁZKA Zd.,Lány 1369, 698 01 Veselí n/M.-ZOH,OH,LH,K

VÁ T P.Ing, Jurečkova 6, 701 00 Ostrava 1 „ kraso-rychl

O US M.Ing, Tišnovská 158, 614 00 Brno 14 „ šach

H ARD Jozef JUDr, Kuklovská 7,816 00 Bratislava „tenis

O Š OVÁ Lenka, Konevova 2, 036 01 Marti „ 0H

Eduard, 592 41 Dalečín č.38 - jen ZOH a OH 1972

T NÝ Jar.Ing, Zimná 11, 040 01 Košice - ZOH a sport vš.

A ND Jozef, Východná 33, 971 01 Prievidza „ TV a sport

Jindř.,ul.Č.bratří 1501, 547 01 Náchod - OH a sport vš.

A Lub.,Přímětická 58, 669 02 Znojmo - OH
E CHT M.,Šumavská 20, 360 01 Karlovy Vary - OH motiv.

E Š Franta, Fr.Šrámka 19, 150 00 Praha 5 - LH a ZM PBW
S TA VL.,Pionierská 1800/III, 911 01 Trenčín „OH
Í K Milan, Šafaříkova 859, 289 22 Lysá n/L -OH a st.ten,

E RA Vl.Mokrého 27/I, 389 01 Vodňany - OH,ZOH, MS, ME

A N.A Jar.,Famfulfkova 1142, 182 00 Praha 8 - OH od 60
US EK Jar.,561 64 Libchany č.210 - ZOH, OH

Zdeněk, Na rybníkách 270, 439 81 Kryry - OH, MS, ME

A N Mir.,Husova 809, 551 01 Jaroměř III - OH,Z0H-Evro
ČÍK Karel, Oderská 494, 749 01 Vítkov - OH,sport vš.

NE R René, Mánesova 10, 571 01 Moravská Třebová. Svazarm

Jiří, Olbrachtova 1056/42, 146 00 Praha 4 „- ZOH,OH,MS

A Mir., Sluneční 5, 571 01 Nor.Třebová - ZOH,OH poř.zem,
U Š Mir.Ing, Havlíčkova 194, 784 01 Litovel - OH,PBW,šah
Jiří Ing, Kučerova 4, 796 01 Prostějov —- OH všeobecně

RO VSK Ý Jar.,Krčská 28, 146'00 Praha 4 - sport vše,

LIČKA M.MUDr, 588 56 Telč II/318 -ZOH,OH,MS,ME
A Pavel, Osada míru 301,742 22 D.Beneřov -0H,ZOH,kopaná
R A Jan, Bachmačské 5, 701 00 Ostrava l -tenis
Josef, Jinonická 807/53, 150 00 Praha 5 - OH,lyžování

Á L Jozef, Vihorlatská 509, 949 01 Nitra-Chrenová III - sport
Mantoan Rich.,nám.Budovatelů 1, 282 01 Č.Brod - šachy
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UDÁK Rob.,leninova 1368/77, 921 01 Piešťany - OH

C UH Ý Ku, Revoluční 128, 261 02 Příbram VI - tenis,st.ten,

Í u A Jiří, Drobného 58, 602 00 Brno - LH
O CEÁZKA T.,Sv.Čecha 1400, 509 01 Nová Paka -OH [KwF]
KLOŠ Karol, Hlboká 790/3, 927 01 Šala - MS kopaná

TRÁSEK Jar.,Zborovská 1025, 282 23 Č.Brod - Z20H,K [KuF
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165. MRÁ ZE K Č.,k Dolánkám 924, 282 01 Český Brod - OH

 

 

 

  

167. BL ANÁ RI K M, Ing,tr.L.Novomeského 31, 816 00 Bratislava
ZOH,OH,sport ČSSR

168. KRAJ Č Í R Ivan,Zépotockého 24/31,052 01 Sp.N.Ves - Z0H,OH
169. KŘ Í Ž Josef MUDr, Komenského 345, 394 68 Žirovnice - l.atl.

170. BE RA N Zd.Ing, Sládkova 2, 400 01 Ústf n/L - OH

172. KOVALČÍK VL.,262 22 Hluboš 147 - MS kopaná KA
173. KO LI CH Vl.,Zápotockého 1100, 708 00 Ostrava 8 - tenis

174. H A B RO VS K Ján Ing, Púpavova 1, 816 00 Bratislava „tenis,

stol.tenis, šachy
175. KREJČÍK V.,Dělnická 529/II,290 01 Poděbrady - OH,ZOH
176. S LÁM A St.,Brněnská 475, 666 01 Tišnov —- turistika

177. KŘ IŠ Ť AN Jar.,Stadická 1722, 413 01 Roudnice n/L - Z0H,OH

178. T VRDOŇ Jan, Olešovice 18, 251 68 Štiřín - OH

179. POLÁK Bed.,Pfseckého 11, 150 00 Praha 5 - Praha sportovní

180. HE RI NE K Př.,Leninova 626, 687 71 Bojkovice - LH

181. M A Z A L Vlad.,588 56 Telč IV/340 —- ZOH, OH
182. KO BE RA Pavel, Malovarská 537, 273 24 Velvary - OH

183. B A L A Ž Í K Pavol Ing, SNP č.25,č,dv.26, 920 01 Hlohovec-MS,ME

184. OS US K Ý M.Jng, Chmelnického 4/4 Chrenová,949 01 Nitra -Z0H,0H
185. KRIVOŠÍK I.Ing, Ďumbierská 7,949 01 Nitra - Z0H,0OH
186. A B RT Ivan, Komenského 944, 413 01 Roudniče n/L - OH [KMF]
187. DAME K B.,760 61 Lipová Lázně 471 - PBW, OH poř.zemí

188. K Y S EL A Lad.,Švermova 464, 537 01 Chrudim II - raketové sp.

189. K AV AN Emil, Na Dolinách 5/18,147 00 Praha 4 - sport všeob,

190. TO MA Ň A M.,Na zahrádkách 482, 666 01 Tišnov - ZOH,0H [KMF]
191. JÁ S EK Radek, 281 21 Červené Pečky 271 - OH, MS a ME v LH
192. L OU ČN Ý Zb., Skalička 33, 503 41 Pouchov - OH, LH
193. Š TO ČE K Boh., U nádraží 1476, 250 01 Brandýs n/L - OH

194. F A RS K Ý Josef,Rostocká 496, 514 01 Jilemnice „ MS kopané

195. HRÁCH VL.,Sfdliště 386, 385 01 Vimperk - OH,LH,kopaná| 

  

Kde je oznáčeno kur] jedná se o člena Klubu Mladých Filatelistů, Stav

členské základny k 1.4.1980 je 140 členů, z toho 8 členů KMF
0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Vedení sekce:

 

Jaroslav J us t ýmn - vedoucí sekce a zpravodaje
Ing.Zdeněk S 1 o v áč e k - zást,vedoucího a jednatel sekce
Ing.Jaroslav P e t r á s e k - úsek zimní sporty a kolovánf sekce
Ing.Jan K ř £ ž - úsek tisk a vydávání zpravodaje
Vítězslav Š le ch a - úsek letní sporty a kopaná
Bohuslav H a l f ř - úsek angažované sportovní filatelie
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45
ROČNÉ

JUBILEUM  
K úspechon sovietského športu vo velkej miere prispieva atleti.

ka. Od r.1947 kedy Federácia lahkej atletiky ZSSR sa stala členom
Medzinárodnej amatérskej atletickej federácie, sú sovietski atléti
pravidelnými účastníkmi olympijských hier, europských a svetových
Xampionátov 1 ostatných atletických sútaží, Atletickf odborníci boli
neraz nátení po výborných výkonoch sovietskych atlétov poopravit sve.
tové tabulky. Mená Georgij a Serafim Znamenskovci, Vladimír Kuc,Piotr
Bolotnikov, Galina Zibina, Nina Ponomarjevová, Valerij Brumel,Valerij
Borzov a ďalšfí, stali sa známe v celom športovom svete.

Úspechy a popularita atletiky našli odozvu 1 v sovíetskej filate-
lii. Práve v tomto roku, trochu v ústraní prichádzajúcej olympijskej
explózii, si pripomfname 45,výročie a vydania prvej sovletskej športo-
vej série /Zum.508.517/. Je charakteristické a symbolické zároven, že
na prvej sovietskej známke so čportovou temetikou je zobrazený atlét
bešec. Autor série, B.Zavialov expresfvnou formou pretlmočil vrcholný
moment bežeckého preteku - šprintér s maximálnym nasadením pretrháva
cielový pásku, V čase vydania, v juní 1935, upútala táto známka i celá
séria z viacero dovodov. V sovietskej známkovej tvorbe bol taký velký
formát známky na tie časy nezvyklý, Aj rozmiestnenie kresby do koso-
štvorca spolu so stručnostou výrazových prostriedkov možno považovat

 

  



za novátorský čin, Na postave bežca, číastočne štylízovaného, hlavný
Rozornon koncentroval výtvarník na jeho nohy, Známku akoby nepoznačíl
a8.Aj dnes je považovaná za jednu z najlepších umelecky stvárnených

míniatúr, s ktorými sa v sovietskej známkovej tvorbe stretávame,
V Jubilujúcej sérii je atletika zastípená eště jednou známkou,

zhodou okolnosti tíaktiež s bežeckým motívom /Zum.516/. Znázorňuje
prekážkara v momente odrazu na prekážku, Nezainteresovaným sa pri po-
hlade na techniku zvládnutia prekážky možno objaví na tvári úsmev,Od.
borníci však vedía, že na známke znázornená technika prekonávania pre-
kážok, ktorá sa bežne používala v 30. rokoch, A práve táto atletická
disciplína prešla p, technickej stránke priam revolučnými zmenaní,

Jednokopejková známka /Zum.508/ vyšla v dvestotisfcovom náklade,
$<iasačpětkopojková snámka /Zum.516/ mala náklad 60 tisfc. Pretože
zberatelov známok v tom čase nebolo vela, váčšía čast bola použitá v
bežnom poštovom styku. Napriek tomu sú celistvosti s týmito známkamí
velkou vzácnostou. Fakt, Že od vydania tejto série prešlo 45 rokov,
že mnoho sovietskych filatelistov zahynulo počas vojny, ako 1 to, še
vo svete je okolo 12 miliónov zberatelov sovietskych známok a známok
80 športovým námetom prezrádza, že prvá sovietska séria Zum.5082517
bude medzi filatelistamí čoraz vyhladávanejšia a vzácnejšía,
000000000000000000000000000000000000000000000000000 Ján Krajmer 00000

28 zr oo vsropu spomrovcŮ SSSR
NA OLYMPIJSKÉ KOLBIŠTĚ
©00000000000000000000000000000000000

Letos tomu bude 28 let co sportovci SSSR popr-
ve vystoupili oficiálně na Hrách XV.olympiády 1952
v Helsinkách, Cesta k tomuto prvému a zároven t
úspěšnému vystoupení trvala bezmála dalších 35 let
- od VŘSR 1917. Připomeňme si proto v krátkosti ně.
kolik dat a mezníků na této cestě,

Všechno začalo v Tjarlevu, Chatovém městečku
poblíž Petrohradu, kde P.P,Moskvín /vyznamenaný později titulem zas-
loužilý mistr sportu - zma/ stmelil v r.1888 kroužek vyznavačů lehké
atletiky. Všechny ligy a svazy buržoazního sportu, které organizačně

soustřeďovaly kroužky a kluby jednotlivých druhů sportu od r.1907,
sdružil r.1912 "Ruský olympijský výbor" ovládaný gen.Vejejkovem /ve.
doucí představitel carské dvorské kliky/, pánem veškeré tělovýchovy
v Rusku. Rusko se sice již r.1908 zúčastnilo Her IV.olympiády v Lon-

dýně, ale jen skupinkou sportovců, vyslanou z prostředků pokboyníca
organizací, bez valného úspěchu. Porážku oficiálního ruského mužstva
na Hrách V.olympiády 1912 ve Stockholmu zavinil Vejejkov byrokratic-

výběrem reprezentantů. Demokratičtí sportovci byli z něho vylou-
čení a buržoazní zástupci byli narychlo nakomandovánií a poslání na
závody bez potřebné přípravy. V r.1912 byla také zřízena "Kancelář
blavního inspektora pro tělesný rozvoj obyvatelstva ruského imperia“.
Vojejkov rozhodl pořádat každoročně "Ruské olympiády“ a zajistít jim
řádnou přípravu a reprezentací před cízinou a na olympijských Hrách.

R.1913 se konala I.ruská olympiáda v Kyjevě.
R.1914 pak II.ruská olympiáda v Rize - všeruská /obr. v záhlaví/
R-1á1é jen I.severokavkazská olympiáda v Novorosijsku.
R.1916 se konala I.povolžská olympiáda v Nižním Novgorodě,

Tyto olympiády sloužily imperialistické agresi. Myšlenky olympijské
ho míru bylo tím hrubě zneužito.. Čístý sport 1 v Rusku sloužil válde.

  



Opravdový rozmach tělovýchovy v Rusku přinesla až Velká říjnová
socialistická revoluce 1917. Tento rozmach je v počátcích reprezento.
váén alespoň těmito několika významnými daty:

22.4.1918 - dekret VCIK o všeobecné vojenské přípravě, do jejíhož
programu byly zařazeny 1 lehkoatletické prvky

7.5.1918 - první porevoluční závody - kros v Moskvě
27.5.1921 - první dorostenecké a žákovské soutěže v leh.atletíce
1.-8.9.1923 - první všesvazový svátek tělovýchovy
29.6.1924 - premiové mezinár,závody v leh.atletice v Moskvě
srpen 1924 - první výjezd sovětských atletů do zahraničí „do ČSR
27.7.1925 - dfvěf štafeta Svazu cukrovarníků dosahuje v běhu na

10 x 100 m času lepšího ofic.světového rekordu
11.-21.8.1928 - Všesvazová spartakláda za účasti 1281 sportovců
191 - tabulkové prvenství tyčkaře Rajevského v Evropě
194 - tabulkové prvenství vrhačky Sevrjukové ve svět.měřít,
1944 - jarních přespolních běhů se zúčastnílo 9 167 000 lídf
22.-25.8.1946 - atleti SSSR získali 6 titulů mistra Evropy v Oslo
21.-27.8.1950 - atleti SSSR zfskali 9 titulů mistrů Evropy v Bruselu
19.7.-1.8.1952 „ slavný vstup sportovců SSSR na Hry XV.olympiády v

Helsinkách, kde získali prvenství v pořadí národů spo.
lu s USA ziskem 494 bodů za 22 zlatých, 30 stříbrných
a 19 bronzových medailf

Tak tedy v krátkosti "šly dějiny!"“

Vstup sovětských sportovců na Hry XV.olympiády v Helsinkách lze
označit za předěl v celé historii moderní tělovýchovy a za ústup ze
slávy tradičních sportovních velmocí, jakými byly ještě na OH 1948
USA, Švédsko, Francie, Anglie atd, V Helsinkách získali sportovci li.
dovědemokratického Maďarska 3.místo v pořadí národů a sportovcí ČSR
pak 10,místo. Toto je nástup nového systému tělovýchovy na světě - 8y-
stému socialistické tělovýchovy. O jeho úspěchu a správnosti jsme se
nejmarkantněji mohli přesvědčit na Hrách XXI.olympiády 1976 v Montrea-
lu a nakonec 1 na XIII.Z20H v Lake Placid - zde sportovci SSSR a NDR
zcela jasně dominovali!

Hry XV.olympiády skončily naprostým vítězstvím všeho nového, co
přinesli do prostředí ne vždy přátelského sportovcí SSSR a lidovědemo.
kratických stétů, Přišli na ně s otevřeným srdcem, přišli bojovat a
vítězit ve sportovním zápolení 1 rozbíjet nánosy předsudků a přehrady
lží, Přišli, aby demonstrovali velkou pravdu světového tábora pokroku

A nÍru! 3 e totiž všlchní lidé světa mohou
žít vedle sebe v míru a přátelství, že
se mohou dorozumět, že spolu mohou
mírově soutěžit.
Proti propagandě války postavili svůj velký boj za mír. A to bylo nej-
větší vítězství, jakého bylo možno dosáhnout!

Filatelistická dokumentace Her
XV.olyrpiády 1952 v Helsinkách je bo-
hatá a je dostatečně známá ze světo.
vých i ostatních katalogů, 1 ze strá-
nek našeho zpravodaje, Přesto se ale
domnívám, že bude vhodné sí na 4 ma-
teriálech z SSSR ukázat to, o čem
jsem se výše zmínil, Tyto materiály
se k těmto zkutečnostem úzce pojí a
jsou mezi naší olympíjsko.sportovní

filatelistickou veřejností vůbec nebo jen velmi málo
znáné,

  



 
 

Adoec omnoasumeax:

Hancripevy Cnapmakneac
MapoaoB CCCP 1950 1

 



V prvé řadě jde o známku SSSR Zu 1954 v hodnotě 25 kop. ke Hrám
XVI.olympiády 1956 v Melbourne. Na známce js vyobrazen sportovní gym-
nasta při závěru sestavy na hrazdě, Nejde o nikoho jiného, nežli nej-
populárnějšího gamnastu SSSR let padesátých, zms.Viktora Ču kari-
n a. VoČukarin získal na Hrách XV.olympiády celkem 4 zlaté /družstva,
dvanáctiboj, kůň na šíř a kůň na dél - přeskok/ 2 stříbrné /bradla a
kruhy/a jedno 5.mfsto za hrazdu - ve finale nebyl pouze v prostných.
Ty 4 zlaté a 2 stříbrné byl největší počet medailí, jaký kdy jednotli-
vec na jediných OHzískal, Čukarin dokázal ještě za 4 roky poté na
Hrách XVI.olympiády 1956 v Melbourne získat 3 zlaté ZSvanáotibojebras
dla a dvanáctiboj/, l stříbrnou za prostná a 1 bronzovou za koně na
šíř a připojil ještě 4.mfsto za hrazdu, Výčet úspěchů na MS a ME v
gymnastice tohoto obdivuhodného závodníka by přesáhl rámec tohoto po-
jednání,

Na druhé známce této serie v hodnotě 40 kop. Zu 1956 jsou vyo-
brazení dva fotbalisté v souboji o míč, Známka je dělána dle fotogra-
fického záběru a filatelist,odborníci z SSSR určili, že hráčem v čer-
veném dresu s písmeny CCCP na prsou není nikdo jiný, nežli dlouholetý
kapitán družstva kopané SSSR padesátých let Igor Netto. Mužstvo SSSR
na Hrách XV.olympiády postoupilo z 26 národních mužstev z vyřazovací-
ho předkola vítězstvím nad Bulharskem 2:1 do I.kola vlastního olymp.
turnaje, kde remizovalo s Jugoslávií 55 a ve druhém zápase ji podleh-
lo 3:1. Nepostoupilo tedy do čtvrtfinale mezi posledních 8 mužsteve
Dokonale si vše vynahradilo o 4 roky později v Melbourne, kde vyhrálo
olympijský fotbalový turnaj před Jugoslávií, Bulharskem a Indif, V to-
mto mužstvu byl největší oporou v brance známý lev Jašin. Kapitánem
olympijského mužstva SSSR v r.1952 1 1956 právě zms.Igor Netto. '

Dalším a velice zajímavým materiálem je celinová obálka SSSR vy-
daná k příležitosti I.spartakiády národů SSSR 1956 v Moskvě s vtíště.
nou 40 kop.známkou se st.znakem, Tato obálka má výrobní údaj 23.6.
1956 a číslo Š 07 931. Na obrázku je lehká atletka - diskařka při pro-
vádění otočky v kruhu, Je to olympíonička Nina Apolonovna Pomno-
marjevová- Roma ško vov á/nar.27.4.1929/,která na 0H
1952 v Helsinkách získala vůbec prvou zlatou olympijskou
medaili pro SSSR v historií - v hodu diskem v novém olympijském reko-
rdu 51,42 m, ihned první den Her v neděli 20.7.1952. Na Hrách XVIo0-
lympíády 1956 v Melbourne získala v této disciplině bronzovou medaili
výkonem 52,02 m a o 4 roky později v Římě se rozloučila se svojí vel-
mi úspěšnou sportovní karierou opět olympijským vítězstvím - výkonem
55,10 m, což byl nový olympijský rekord.

Na druhe celinové obálce SSSR vydané také u příležitosti I.Spar-
takiády národů SSSR v Moskvě 1956 s výrobním údajem 30.3.1956 a čís-
lo Š 04 460 s vytištěnou červenou 40 kop. známkou st.znak je vyobra-
zena olympionička a zms,Galina Z y bí mno vá /nar. 22.1.1931/. Na
Hrách XV.olympiády 1952 v Helsinkách získala 26.7.1952 zlatou medaili
ve vrhu koulí žen v novém světovém a olympijském rekordu 15,28 m. G.
Zybínová v Helsinkách získala pro SSSR ještě 4,mfsto v hodu oštěpem
výkonem 48,35 m. Svoji úspěšnou olympijskou karieru uzavřela na Hrách
XVIII olympiády 1964 v Tokiu ziskem bronzové medaile výkonem 17,45 m,
když před tfm na OH 1956 v Melbourne vybojovala stříbrnou medaili vý-
konem 16,5% m. Her XVIÍ.olympiády 1960 v Římě se nezúčastnila. Obdi-
vuhodná sportovní kariera této ženy.

Studiem jak literatury filatelistické, tak i základní ze zvolené.
ho tematického okruhu, lze postupně nalézt velice zajímavé materiály
a ostatní s tím úzce související skutečnosti, Naše sbírky a hlavně ex-
ponáty se tím nejen obohatí o nové materiály, ale stanou se opravdu
zajímavými a přesvědčí současně o sběratelově studiu a znalosti zvo-
leného tematu. J.ustý
Převzato z katalogu výstavy Temaf: * jn  



Nová razítka:

řídí: ved.sekce a zpravodaje Jar. Jus tým
©00000000000000000000000000000000000000000000

 

čt dnes přináším seznam čs.ručních příleži-
tostných razítek se sportovní tematikou na r.1979.
Seznam je sestaven chronologicky dle data používání a vychází ze se-
znamu TŮS, který je zveřejnován ve Filatelíi. Strojové razítko naše-
ho tematu v lonském roce používáno nebylo.

Znovu se dnes na Vás obracím s výzvou, abyste na mojí adresu
zaslali otisk příležitostného razítka, které bude použív: ve Vašem
městě či okolí, Uvedete-li poznámku kde a jak se razítko používalo
/uda na pošt.úřadě, autopoště, na stadionu, v hale a pod./,budu Vám
velice vděčen a rád se o tyto údaje s Vámi podělím, Otisk je nejlépe
zaslat na dopisnici, odkud se nám lépe reprodukuje a je celý!

Seznam na rok 1979 obsahuje celkem 13 razítek a vypadá takto:

  

1 Kremnica Slovenský zímný sraz turistov
februárového vítazstva 8.-11.2.79

2 Štrbské Pleso XIV.Tatranský pohár - Vysoké
Tatry rozliš,č."1" 16.-24.3.79

3 Štrbské Pleso dtto rozliš.č.“2" 16.-24.3.79
4 Praha 6 32.závod míru PWB 9.-10.5.79
ž Pardubice 2 dtto 10.-11.5.79

Olomouc 8 dtto 11.-12.5.79
7 Dubnica nad Váhom 52.preteky mieru PWB 12.-13.5.79
8 Banská Bystrica l dtto 13.-14,5.79
9 Košice 1 dtto 14.-16.5.79

10 Mariánské Lázně Mezinárodní tenisová soutěž o
Galeův pohár 16..19.7.79

11 Praha 617 Autop. Celostátní sportovní a branné
hry spojařů „1.9.79

12 Poprad 1 Rallye Tatry 5 6. 9.79
13 Košice 1 49.medzinárodný maratón mieru 6.-7.10,79

o00XXX000
„ razítko č.l0 se vyskytuje také ve fialové barvě /předložil člen
Vl.Kolich/ ze dne 19.7.79

- k razítku č.11 nám napsal člen Ján Gašparovič z Bratislavy toto:
Zasielám odtlačky prfležitostnej pečíatky z IX,celoštátnych let-
ných športových a branných hier spojárov 1979, které sa uskutoč.
nili v Prahe na štadione Priatelstva na Strahove v dňoch 31.8.-
1.9.79 a ktorého sa zúčastnili najlepší pretekári z Národných hier
ČSR aSSR. Pečiatkovalo sa v autopošte pristavenej pred vchodom na
štadión od 8-18 hod.dňa 31,8, a 1.9.79. Datumom 30.8,sú ešte ope-
čiatkované pohladnice Prahy, ktoré dostali účastníci hier.
V symbole pečiatky je poštový doručovatel s brašnou, 617 AUTO,
čo označuje poštovů štafetu doručovatelov v uniforme "og
s brašnou so zátažou 5 ks: Štafetu bežia 2 mši a 2 + 7
ženy v poradí muž 400m, žena 200m, žena 200m a muž tixisvewrě
400m. Štafetovým kolíkom je odovzdánie poštárskej BPRĚ
brašne. Do tohto finálového behu sa kvalifikujú 3
najlepšie štafety z národných sútaží ČSR a SSR.Sútaž 4
je vyhlásená ako "Velká cena spojov ČSSR". 1978

    

  



Velice za tyto informace Jánu Gašparovíčoví děkují a věřím, že 1
pro naše členy budou neméně zajímavé. Bez podobných informací je
ve sbírce i exponátu takové razítko "němé" !!

= za razítko č,13 na pěkném R-dopise děkují příteli Ing.J.Novotné-
mu z Košic. Informace o používání tohoto razítka jsou stejné jako
v loňském roce

= v minulém čísle zpravodaje jsem Vás žádal o pomoc u razítek č,l
a 12. Děkuji všem členům, kteří mé žádosti vyhověli a pomohli tak
k tomu, aby dnešní ukázky byly kompletní. Jsou to členové P.Kobera,
EOparáŘení Ing.J.Kočí, O,Brůha, J.Calta, Fr.Vaďůra a nakonec 1 R.
Kurián,

- zjistil jsem, že mě chybí ještě razítko č.3, Kdo z členů má toto
rezervní, rád je odkoupím,
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MARYXXILOLYMPIÁDY
MOSKVA1990  
 
 

- dne 29,ledna 1980 byla vydána vydána 3 kusová serie ke XIII.zimnfm
olympijským hrám 1980 v Lake Placid. Hodnoty 1,-, 2,- a 3,-Kčs do-
plňuje obálka prvého dne a razítko, Vše je dflem autora Ívana Str-
nada,
Stejný den byla vydána serie 4 známek ke Hrám XXII.olympiády 1980
v Moskvě. Známky jsou v hodnotách 40 hal; 1,-; 2,- a 3,60 Kčs.Dvě
obálky prvého dne a dvě razítka navrhl opět Ivan Strnad.
Současně vyšla i známka v hodnotě 50 hal od autora Igora Rumanské-
ho kvýročí 50,ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košicích.
Doplňuje jí obálka prvého dne a razítko,
Pro úplnost přinášíme ukázky všech vydaných známek a obálek prvého
dne,
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   Aisanrat 
- k naší Celostátní výstavě pošt,známek OLYMPSPORT 1980 v SePudějo-

cích bude vydéna celinová obálka v hodnotě 6,-Kčs a bude použí-
Vinš příležitostně razítko »

- dle emisního plánu čs.známek na r.1980 vyjdou dne 6.6.1980 dvě
známky k Čs,spartakiádě v hodnotách 50 hal. a 1,-Kčs, jedna obál-
ka prvého dne a razítko,

- podle předběžné informace bude při Čs.spartakiádě 1980 používáno
celkem 1% příležitostných razítek a to u pošt přepážek:
Praha 1 Praha 012 Hrad
Praha 6 Praha 617 Autopošta
Praha 6 Autopošta Praha 617 —- celkem 8 rozliš.čísel

js tedy letošní rok po této stránce pro nás bohatý a máme se na co
těšit.

 



Politicky angažovaná sportovní filatelie

řídí: Bohuslav: Halíř

Původně jsme chtěli dnešní rubriku vě-
novat několika příkladům rasové diskrimina.

SHARJAH ce sportovců USA a jiných kap,států, Při
KOEPENDENCIES. psaní rukopisu nás však zastihla smutná z-

práva o úmrtf jedné z největších postav
světového sportu „- populárního olympionika
Jesse O we n s e, Zpráva o to smutnější,
neb ještě nedavno z nemocničního lůžka v
arízonském Tusconu odsuzoval nesmyslné po-
kusy své vlády o bojkot moskevské olympiá.
dy, na kterou se jako čestný host velice
těšil.

Rozhodli jsme se proto, že Vás dnes po-
někud obšfrněji seznámíme s některými momen-
ty z jeho bohatého života, Tento sportovec
ve svém bohatém a určitě plodném životě poz-
nal rub i lfc slávy, vychutnal beze zbytku
to, Co jeho kolegům i následovníkům černé
pleti dovede připravit politika rasové dis.
kriminace jeho mateřské země,

Jesse O0 WE N S
0000000000909000000000000

Narodil se 12.9.1913 v Danville v Alabana, kde měl jeho otec
malou bavlnářskou farmu, kterou po katastrofální neúrodě byl nucen
opustit a přestěhovat se poblíž Clevelandu v Ohíu, Mladý Jesse se
dostal do školy v 9 letech, Jeho učitelem matematiky a tělocvíku
byl Ch.Rilley, bývalý hlavní trener university Ohio, který brzy po-
znal pohybové nadání černého chlapce a věnoval mu veškerou péči..
na něho vzpomíná jako na druhého otce, který z něho vychoval nejen
vynikajícího sportovce, ale 1 člověka, Umožníl mu nejen bezplatnou
návštěvu střední čkoly, ale po jejím dokončení i bezplatné stipen-
dium na univerzitě Ohio od r.19%3. V té době byl O.již mnohonásob.
ným středoškolským rekordmanem USA.

Na univerzitě jej vedl další vynikající trener Larry Snyder,
který dále rozvíjel O.talent a věnoval mimořádnou péči načvíčení
lehkosti pohybu a uvolnění svalstva i v nejintenzivnější zátěži.Zde
se rodila ta udivující lehkost, v níž neměl předchůdce, Brzo byl
znázmý po celých USA, ale svět se o něm dozvěděl až po úžasném výko-
nu, který od těch dob nerá obdoby, 25.května 1935 v michiganském
městečku Ann Arbor přexobal v průběhu 60 minut 5 světových rekordů
a l vyrovnal, Nejprve na 100 y Řanen 9,48. vyrovnal SR, pak vyhrál
220y a tím i 200m v čase 20,3s. v novém SR, Poté skočil do dálky na
prvý pokus 813 om. Tento SR trval až do r.1960, kdy jej 12.8.60 v
kalifornském Walnutu černý Ralph Boston /jehož trenerem byl také L.
Snyder/ výkonem 821 cm. Další dva SR pako v překážkovém bě.
hu na 220y a 200m časy 22,68. Uvážíme li, že závodil s pohmožděnými
zády, které mu před závody rozmasírovali po horké sprše kamarádí,
zdá se to být přímo fantastické, Stal se rázem hrdínou svého poní.
žovaného lidu., Celá černá Amerika pak očekávala nejbližší OH s ví-
rou ve svého atleta,

Jestliže Američané zařadili na Hrách X.olympiády 1932 v Los

  



Angeles čtyři černé borce, pak si jich pro boje v
Berlíně přivezli osm, Ve vylučovacích závodech pro
Berlín se kvalifikoval do reprezentace USA Jak v
bězích na 100 a 200m, tak 1 pro sprinterskou štafe.
tu, i pro skok daleký. Vytvořil při tom nový světo-
vý rekord na 100m za 10,28,

Jeho vystoupení na Hrách XI.olympiády 1936 v
Berlíně se stalo největší událostí, VE
nejvyhraněnějšího rasizmu to ovšem mělo zvlášt pí-
kantní příchuť, Ve finale na 100 m vedl od prvých
metrů a do cíle, Opět s onou oslňující lehkostf a
krásou kroku, jakou od jeho dob neukázal žádný z
nejrychlejších mužů světa, Čas byl "jen“ 10,3s.,což
bylo. jen vyrovnání OR. Druhý v cíli byl jeho černý
druh Metcalfe.

Stejnou převahu ukázal J.0. 1 v běhu na 200m.
Už v rozběhu vytvořil nový OR časem 21,25., v me-
ziběhu tento výkon opakoval. Přímo od cílové pás-
ky šel k vylučovací soutěži ve skoku dalekém, kde
bylo třeba skočit 715 cm, Zde došlo k malému drama,
když prvý skok měl krátký a ve druhém přešlépl. Až
teprve posledním třetím skokem se kvalifikoval,

V semifinale na 200m ne-
běžel naplno, šetřil síly na finale, kde sí
vše vynahradil, Zvítězíl s náskokem 4m za 20,7
což byl nový OR. Druhý byl jeho černý spolubo-
jovník Robinson za 21,ls. Zajímavé je, ře čas
J.0. z r.1936 byl stejný, jako měli druzí na
OH 1956 a 1960.

Pak nastoupil k finalovému MENU DOIKICHA
boji ve skoku dalekém, Po prvním |
skoku byl v čele se 774cm.Při s
druhém skoku tuto délku vyrovnal

Lutz Long z Lipska, ale 0.se zlepšíl na 787cm /to byl
OR/.Long se třetím skokem DřiblíŘil na 784cm a čtvrtým

 

 

 

 

  

  

  
  

 

 

vyrovnat 787cm,
Německé publi-
kum šílelo na-
dšením, fůrer
vzkázal, že ví-
těze příjme ve
své loži,Owens
se přikrčil,
Pak vyrazil ja-
ko šíp a - nový
OR v hodnotě
794cm, Závod
vrcholil pos.

1 Lednín skokem;
atlich Postkarierapumaten des 3 % A kterým se pře-
má eaporivciaBera 5W 66 nesl za oba
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dosud platný SR „- rovných 806cm, Fůrer ze své lože rychle odchází,
aby nemusel vítězí podat ruku!! 24 let čekal tento OR na překonání
a povedlo se to až v Římě 1960 R.Bostonovi na 8l2cm, edním z prv-
ních ono vítězi byl právě Jesse Owens,

tvrtou O.soutěží byla štafeta 4 x 100m, Bylo to poprve, kdy
na OH putoval štafetový kolík z černé do bílé dlaně „ konkurence
byla příliš veliká nežli aby se družstvo USA obešlo bez černých po-
sil. Skončilo to podle očekávání: na prvém úseku Owens a na druhém
Metcalfe zajistili takový náskok, že se závod nedal prohrát. Čas
39,88. znamenal jak olympijský, tak 1 světový rekord,

Zanedlouho po OH 1936 se J.Owens rozloučil s amaterstvím i
stipendiem na universitě, Podle smlouvy s manažery zábavních podni-
ků běhal v různých místech USA rose psům, koním a dokonce i proti
klokanoví - ani v těchto "soutěžích“ neprohrál. Prohrála jedině A-
merika,která pro tak obdivuhodného atleta nedovedla najít důstoj-
nější zaměstnání a uplatnění. J.0. k tomu později sám říká:"Nezbylo
mí nic jiného, Měl jsem slávu, medaile, ale neměl jsem penfze abych
užívil manželku a 3 dcerušky. Chtěl jsem zbavít svou rodinu stálého
strachu z budoucnosti. Rozhodl jsem se tedy vydělat si peníze z 0-
lympijské slávy,“

Později se stal J.0. sportovním reportérem, rozhlaso: a te-
levizním komentátorem. Nadále miloval sport. Byl hostem každých po-
válečných Her. Když se v r.1951 dostal do Berlfna řekl:“ V těchto
chvílích si vzpomínám zejména na svého velkého soupeře L.Longa,je-
hož nesmyslné válka vyrvala z našich řad. Zném jeho osud a když
slyčím, že v tomto světě, který tak těžce utrpěl, se opět hovoří o
válce, vyzývám všechny otce i matky: Myslete na to nejdražší, na
své děti, a nedopustte, aby se staly obětmi války! Mír vám všem,
vašim chlapcům a děvčátkům!i“ Kdosi mupak připomněl, že ho tehd
po olympijských vítězstvích nacistický fůrer nepřijal ve své lóži,
aby mu nemusel podat ruku, Owens jen mávl dlaní a chladně řekl:
"Nepřijel jsem tenkrát do Berlína, abych si podával ruku s němec.
kým kancléřem, Přijel jsem, abych zvítězil, A to jsem udělal,"

V r.1975 si jako podnikatel v Arizoně pří výročí 40 let od je.
ho "fantastických 60 minut" v r.1935 vzpoměl jeden z reportérů 1 na
OH 1936. J.Owens na to řekl:"Do konce svého života nezapomenu na
onu morbidní atmosferu. Vůbec jsme raději neopauštěli olympijskou
vesnicí, nečetli noviny, neposlouchalí rozhlas, Na Hitlerovu rasí.
stickou politiku jsme však odpovídali činy, Rozšířiíla se legenda,
že mě nacistický vůdce odmítl podat ruku. To není pravda, On sí se-
děl na tribuně, já dole na hřišti, Měli jsme k sobě daleko. Nikdy
jsem se k tomu netvoru nepřiblížil a ani jsem p to nestál, Stačilo
mi jen, že jsem postavil na hlavu jeho teorii o nadřazenosti ras,
To byl největší zážitek mé sportovní kariéry."

00X0X0X00

Na předcházející stránce je vyobrazena dopisnice od přímého
účastníka Her XI.olympiády 1926 v Berlfně, na které je podepsán i
Jesse Owens. Mimoto je podepsán další černý atlet USA a olympijský
vítěz v běhu na 400m za 46,48. Archie F. W i 1 1 i a ma, Dále pak
je zde podepsán vítěz běhu na 10 km Ilmarí S alminen z Fin-
Ska, Sbírku autogramů pak doplňuje ještě podpis slavného finského
oštěpáře Mátti J A r v i nen a, vítěze na OH 1932 „ v Berlíně
však skončil na 5místě,

K zpracování tohoto příspěvku bylo použito knihy "Od Athen k Tokiu"
od V.Sábla, jakož i vlastních poznámek a ukázek,
©000000000000000000000000000000000000000000000000 JoJustýn 00000000

 



L XIIILZOH LAKE
je A de ke oo kKÁŘÁŘŇ

Pokračujeme v dne-
šním čísle zpravodaje s
uveřejněním dalších ma-
teritálů, které jsou k
naší dispozicí ze XIII.
ZOH 1980.

Začneme tedy mate.
riálem pořádající země.
Dne 1.2.1980 byla vydá-
na serie 4 známek sou-
tiskem, O vydání jsme
Vás již dříve informo- e
vali. Dnes přinášíme vmpicGames
jen ukázku FDC se vše. (£ Štamps
mi čtyřmi známkami a s
razítkem o O 2Orm, kterým
se razítkuje předem. V mís-
tě, ve kterém je ohlášená
emize dávána oficielně do
oběhu / v tomto příp,Lake jee F POju
Placid/ se pak razftkuje Fo NÍ ==
poněkud větším razítkem o ka" o FIRST DA * GRÝSSY
f 25mm. Podle oof pak G4?
dají odlišit FDC zífskam( Zn
v místě a opatřené přímo 19ar
min.pošt pro obchodní úče-
ly. Navíc Je vyobrazená
donisnice opatřena ještě
"slogarovým“ razftkem z La-
ke Placid, o kterých jsme
si psali v posledním čísle
zpravodaje, Tato razítka se sice od mín,pošt dostala do všech míst,

která jsme uvedli, ale z technických
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0p důvodů v některých nebyla používána,
á A3 Zatím máme doklady o použití z Lake
ŠD R Placid, Tupper Lake, Wilmington a
pon R Saranac Lake,
% auzuě su 4 ca 4 ené K přenosu olympijské pochodně

do Lake Placid byla používána stejná
příležitostná razítka v těchto městech: Yorktown, Va. 31.1.80; Was-
Řington, DC. 1.2.80; Wilmington, DR. 2.2.80; Philadelphia, PA. 3.2.80
New fork, Nf. 4.2.80; Hyde Park, NY. 5.2.80; Albany, NY. 6.2.80;
Spectacular, NY. 7.2.80; Ticonderoga, NY. 7.2.80 a Lake Placid, NY.
8.2.80. Ukázku přinášíme,

Konání XIII.ZOH připomněli 1 některé jiné státy, O vydání NDR
jsme Vás informovali minule, stejně jako SSSR. Dnes přinášíme ukázku
razítka na FDC serie SSSR s obrázkem hokejisty a datem vydání 22.1,
1980. Taktéž Mařarsko vydalo serii 6 ks znánek a aršík. Hodnota 40£f
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- skok na lyžích, 60£ - taneční pár, lřt - sjezd na ly-
žích, 2Ft - hokej, 4Ft - dvoubob a 6t - lyžařská "tafety, Na arší-
ku je taneční krasobruslařský pár.

Z rumunska jsme dostali pěknou ukázku obélky s výše vyobraze-
ným razítkem z Timisoary - hokejisté,

Bulharsko se přihlásilo serif 4 známek -2st, biathlon, l3st,
rychlobruslení, 21st. sjezdař, 43st, sáňkař a aršík l Lv slalomář.

Zajímavé razítko připravuje Norská pošta k výstavě
NORWEX 80 k Š1ympijskému dni na této výstavě 17.6.1980,
které můžeme přiřadit k materiélům ze ZOH 80,

 

 

Andora vyda-
la známku a
FDC 9.2.1980.
Na známce v
hodnotě 1,80
Fr.je lyžař
běžec.
Velice pěk-
nou a zdaří-
lou 3 kuso-

vou serii vydalo Lichtensteinsko, kterému jeho reprezentanti souro-
zencí Wenzeloví přivezli 2 zlaté a 2 stříbrné medaile v lyžování. Je
to neobyčejný úspěch reprezentace tohoto malého knížectví. Ukázku z
FDC zaslanou doporučeně z Vaduzu přinášíme,

Také Kanada očekávala
úspěch svých lyžařů-specia.
listů a vydala známku v ho-
dnotě Ž c, s námětem sjez-
daře. Povedlo se a bronzo-
vou medaili ve sjezdu mužů
získal pro Kanadu Podborskí
a páté místo ve sjezdu žen
obsadila Kreinerová,

Nejzajímavější materi-|

Pos ředitelatví v Čraznošt. elství v Grazu
uspořádalo 6,lyžařské ni. L-AERCBS
trovství pošt.zaměstnanců v olympijském roce
ve dnech 7.-8.3.1980 v Sv.Lambrechtu. K této
příležitosti byl na kupon výplatní známky
2,50Sch. přitištěn znak, obrázek lyžaře a
text ve stejné fialové barvě jako známka k
lyž mistrovstvím a na okraj známk,archu pak
St.Lambrecht a datum konání závodů, Současně
bylo používáno přílež.razítko s obrázkem sla-
lomáře s rozličovacími čísly 1 - 4.
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Na předcházejících stránkách jsme Vám přinesli reprodukce mnoha
materiálů z USA, ke kterým není třeba komentáře, Jedná se o některé
přítiskové celiny, které zhotovil SPI a množství příležitostných ra-
zftek k rozličným výstavám. Tyto výstavy jsou vždy zaměřeny nějakým
způsobem na XIII.Z0H,

Závěrem přinášíme reprodukci dopisu, který byl zaslán u příleži.
tosti Odletu čs.olympioníků do Lake Placid speciálem ČSA dne 7.2.1980,
s příletem do Montrealu téhož dne v 16,10 místního času, Z Montrealu
se čs.olympioníci přesunuli do dějiště XIII.ZOH autokary,
Doklady k tomuto letu bylo nutné do 15,1,80 odeslat k odbavení na
Apollofila klub Praha, který je opatříl kruhovým letovým razítkem v
červené barvě a podlouhlým kašetem v barvě modré. Takto bylo odbaveno
cca 2400 ks, Byly přijímány pouze obyčejné letecké dopisy, dopisníce
či aerogramy, Zásilky byly opatřeny na zadní straně příchozím razít.
kem, jehož dva vzory přinášíme. Většina zásilek nese razítko 8 tex-
tem: LAKE PLACID,NY LAKE PLACID CLUB STA a dole USPO. Několik zásilek
se mě vrátilo také s druhým vyobrazeným razítkem,

S příchozím razítkem LAKE PLACID,NY / USPO jsem obdržel také zá-
silku k odletu olympioniků NDR, Tyto zásilky nesou přímo přes známky
otisky příležitostného razítka, které k tomu účelu pošta NDR připra-
vila. Vyobrazení též na předchozí straně,

Příležitostné razítko oválné k sympoziu "Filatelie a olympijské
hry 1980" používala i pošta NSR ve Wissenu 17.2.1980

A úplně závěrem přiná.
šíme reprodukci pozdravu
pro členy a čtenáře našeho
Zpravodaje od člena naší
sekce, autora posledních
tří knihovniček Olympspor-
tu “irky Svobody z Karlo -
vých Varů, který nám pos -
lal přímo z dějiště XIII.
ZOH 1980 v Lake Placid,
Věříme, že na 6.setkánf
členů sekce při výstavě

Som.ora -63 Olympsport 1980 v Českých
Budějovicích v sobotu 31.5.

39904ILEYSKO. 90 od 13.00 hod nám Jirka
GZEMALOMKA -EYROPE| ©řekne mnoho zajímavého ze

své cesty i pobytu

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"UStÝHog000
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Je neprodejný, neperiodický zpravodaj námětové sekce
Olympijská a sportovní filatelie v ČSSR, pracující při
KNF SŮSF v Praze a je určen pro vnitřní potřebu členů

této sekce. Vedoucím sekce a zpravodaje je Jaroslav J u s t ý n,
Sovětské armády 63, 399 01 Milevsko, který zodpovídá ze jeho obsah,
Za odbornou stránku a za původnost Šlánky zodpovídají Jejich autoři,
Text neprochází jazykovou úpravou.
Toto číslo: 2/42/80 má 40 stran textu a vyobrazení, red.uzávěrka

10.4.1980, vyšlo v dubnu 1980,
Na tomto čísle spolupracovali: V.Furman SSSR, J.Gašparovič, B.Halíř,
J.Justýn, J.Krajmer, Ing.J.Kříž, J.M,Lacko USA, M.Levin SSSR, IngeJ.
Novotný, Ing.J.Petrásek, Ing.Zd.Slováček, A.Valo RSR, M.Winternhei.
mer NSR a J Svoboda, ©


