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Úvod

Arbeiter Turn- und Sportbund (ATBS) byl dělnický tělocvičný a sportovní svaz založený
v roce 1893 jako Deutscher Arbeiterturnerbund (ATB) v durynském městě Gera. Od roku
1919 ATBS. V roce 1932 měl 200 000 členů a v roce 1933 byl nacistickým režimem zakázán.
Působil i v Rakousku a Švýcarsku.

Der Sudetendeutsche Arbeiter- Turn- und Sportverband (ATUS) byla německá sportovní
organizace v Čechách (Německý dělnický tělocvičný a sportovní svaz). Byla založena v roce
1909 v Praze. Samotné tělocvičné spolky, které byly z počátku úzce provázány s německou
sociální demokracií, však existovaly již dříve, např. v Jablonci nad Nisou od roku 1896. Své
poslání spatřoval v péči o fyzickou a duševní kondici pracujících.
Po vzniku samostatného Československa působila organizace v Sudetech (Arbeiter- Turnund Sport Union der ČSR). Za svou existenci uspořádala několik tělocvičných slavností
(Sportfest) v Karlových Varech (1924), Ústí nad Labem (1930) a Chomutově (1936).
Pořádány byly také samostatné krajské slavnosti (Kreis Turn und Sportfest), např. v roce 1930
v Liberci. ATUS se účastnil světové spartakiády v Moskvě v roce 1933 (Weltspartakiade
Arbeiterbewegung).
Hlavní

sídlo

měla

organizace v Ústí nad
Labem,

na

republiky

však

několik
nezávislých

území
měla
zčásti
poboček.

Organizace rozšiřovala
šíři svých aktivit a ve
většině

poboček

působily sekce, které se
kromě tělocviku dětí,
mládeže, mužů a žen,
věnovaly

atletice,

zimním sportům, plavání, fotbalu, turistice, výchově pracujících a sportovních soudců.
Speciální byla sekce pro samaritány, kteří se věnovali charitativní práci. Vzhledem

k

omezenému množství finančních prostředků a malému množství členů v některých sekcích

nebylo vždy možné věnovat se všem sportovním odvětvím. Nejsilnější byla pobočka
liberecká. Levicová frakce ATUS spolupracovala s českou Federací dělnických tělocvičných
jednot a usilovala o sjednocení dělnické tělovýchovy v Československu. V roce 1925 měla
organizace 53 000 členů. Po vyloučení libereckého kraje z ústředí ATUS, ustavili vyloučení
členové ve třicátých letech samostatný Arbeitersport- und Kulturverband. Po obsazení Sudet
Německem v roce 1938 byla organizace rozpuštěna a její majetek konfiskován. Po druhé
světové válce již Sudetendeutsche Arbeiter- Turn- und Sportverband nebyl v Československu
obnoven.

Charakteristika sbírky:

S  ATUS vznikla v Archivu tělesné výchovy a sportu sbírkovou činnosti za několik uplynulých desetiletí.
Velkou část tvoří tisky několika poboček této sportovní organizace z německy mluvících zemí.
Součástí sbírky jsou i osobní doklady funkcionáře ATUS v Ústí nad Labem Karla Fistera.
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Feber 1935 in Gablonz - Grünwald (Isergebirge)
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Tschechoslowak Republik, Nr. 2/1928; Nr. 3/1929

1896-1926, tisk
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Leipzig vom 22. bis 25. Juli 1922
EG LMNOPN QPRONSTPN UMWPXOPMY ZRM[Y R[Q \]^MO_PNO` aPX]bXc` dReX HIJJ


k#$%%

         f"
HIJI

H

 





    



  ¡¢¡ £¤¥ ¦¢¡ §¨©¨¥¢¥¦¢¡ª



Eg hijlmnopipq rq sptiulipv wxpyv xyz {|}plmijlq ~npytip r



·¸¹ºº

«¬®¯°± ² ³´µ°¶
» ½¢ ¾¥¿¢¢¥À ÁÂ¥¡À Â¡¦ §ÃÄ¥ªÂ ¢Å ÆÅ ÁÇÈÉ¢ª Ê¢¥Ë Ì¢ÃÍÈ

¼

Î

1930, tisk
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ATUS. 3. Jhrg. 1923/3, 4, 8, 9, 10, 11, 12; 4. Jhrg. 1924/1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11; Jhrg. 5 1925/4
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Wintersport in Oberwiesenthal im Erzgebirge am 13. und 14. März
1926, tisk
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ATUS, N. 6/7, Juni/Juli 1947
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Sportfest, Wien 4. - 11. Juli 1926, tisk
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1923, tisk
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20. - 22. Juli 1934, tisk
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