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XIV  AJEGOS CENTROAMERICANOS 
Y DEL CARRIE 

Aerogram  ke XIV.Středoamerickýntbrdm Karibskd ob-
lasti 1982 v Havaně  na 1Cubě.'-15e.známka's obrdzem 
běled a vlevo maskot Her, které Jsou také pořidi-
ny pod patronitem•MOW Ha'Zadai straně  Jsou tři 
obrázky. Mimo:.in6mek-je'llitim'znimaAeětě .leteekii 
dopisnice se 200. " • 
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Na přiložených ukďZkich můžeme 
shlédnout první dvačtyřbloky 
z připravované filatelistické 
žně  ve SVených státech k nad-
cházejícím olympijským hrám v 
Los Angeles 1984.Prvni čtyři 
známky budou vydány v Los  'tinge-
les 8.dubna 1983 a jejich námě-
tem bude vzpirání,vrh kouli mu-
žů,plavání žen a gymnastika 
ŽA.Známky jsou určeny svojí vý-
platní hodnotou 40 c pro letec-
ké zásilky do zámoří. 

Druhý čtyřblok bude dán do 
prodeje 17.června v San Antoniu 
ve stát t Texas a námětem známek 
bude gymnastika a  basketball  
žen a kopaná a lehká atletika 
mužů.Nominále těchtliznámek svo-
ji hodnotou 28 c odpovídá poš-
tovnému pro letecké dopisnice 
pro zámoří. 

Věechny známky i připravo-
vané celiny,které budou postup-
ně v letech 1983-84 vydány jsou 
vypracovány podle návrhu Boba 
Peaka ze  Scottsdale  ve státě  A-
rizona,který patři k nejlepším 
americkým grafikům a ilustritto- 

rům,zabývajicím se 
av. zejména figurální 

kresbou,která vyni-
ká dokonalým ztvár-
něním pohybu a ba- 
revnou dokonalosti. 

USA Nám nezbývá, 
40c než se těěit.Jak xi,poqmp ávv USA běžným zvy- 

kem,lze očekávat i 
vydání většího poč-
tu různých FDC.  
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Ljulius Futik '943' 
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Dne 23.2.1903 se v Praze 
narodil ndrodnf hrdina, 
komunista a neohroženy Člo-
věk Julius F U j,  K. Ce-
lý pokrokový svět vzpóměl 
tohotovýroči. Bojoval za i 
pravdu a právo, za sprave-
dlivý sociáln1 řtid, za pok-
rok. Pro to obětoval ve, 
i svůj život. Byl vězněn i 
gestapem, 25.8.1943 odsou-
zen a 8.9.1943 v Berifně-
PlBtzensee popraven 
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Vlevo přinigime 
nejnovějgf otisk 
gtočku výplatního 
stroje, který od 
prosince 1982Tou-
žívala kancelář  MOV 
na své korespondenci. 

V letech 1934- 1936 byl Julius Fučík dopisovatelem Rudého práva 
5cv;tak4myazu4- V:té_ době  tam pobývali-1: -fotbalisté ---" 

nic nejen psal, ale věnoval se jim, provázel je Moskvou a Leningradem,  
(Mal  tlumočníka. Byl ihned jejich-jedním z nich. 

I když třeba Francie uznala SSSR již v r.1924, čSR toto provedla 
a 1r r.1934. Sovětgtf sportovci si velmi přáli utkat se s nagimi fotba-
listy,,  kteří patřili k nejlepgim na světě  /finalisté MS 1934V. Po 
dlouhých dohadech a dokonce s pohrůžkami od  FIFA,  odjelo do SSSR dne 
1.zářf 1935 sedmnáct hráčů  Středočeské fotbalové župy. V SSSR sehráli 
tři utkání. Prvé se hrálo v Leningradě  dne 5.9.1935 na Leninově  stadio-
nu před nfivgtěvou 40 tis.lidí. Nagi fotbalisti v něm poprvé poznali  si-
lt  sovětské kopané a utkáni skončili 2:2. 

" 0 utkání v Moskvě  byl veliký zájem, svědčila o tom ntivgtěva stadi- 
onu Dynama více jak 100 tis. a dalgf tisíce čekaly na výsledek před 
branou stadionu. Nadgeni obecenstva vyvrcholilo, když se na stadion do-
stavili představitelé politického a kulturního života SSSR, byli to: 
Stalin, Molotov, Vorogilovt  Kalinin  a dalgf. Mezi diváky byl také pří-
tomen A.Zápotocký a ministri V.Kopecký a Zd.Nejedlý. Průběh utkání 
Moskva-Praha znovu přesvědčil nage hráče o vysoké úrovni sovětské kopa-
né. Moskvané byli fyzicky i dugevně  dobře připraveni a proto hráli tech-
nický a rychlý fotbal. Nagim nechyběla bojovnost a vůle bojovat po celou 
dobu zápasu. Diváci byli nadgeni prudkým tempem zápasu a jeho vynikající 
úrovní. Zápas skončil opět nerozhodně  3:3. 

Třetí zápas byl sehrán v Kijevě. Utkání zde skončilo vítězstvím 
Prahy 1:0, když vítěznou branku před 60 tis diváků  vstřelil čech. Hra 
byla slabí, neb hráči byli již unaveni a fotbalisté Kijeva nedosahovali 
techn.drovně  mužstev Moskvy a Leningradu. Vgak i toto utkání bylo zdaři-
lou manifestací přátelství ukrajinského národa s národy čSR za přítomno-
sti ofic.hostf ss.Mikojana, Vorogilova a dal. 

Mužstvo Středočeské župy bylo složeno z hráčů  AFK Bohemians a  SK  
čechie Karlín a byli to hráči: Tichý, Bárta, Kusala, štunpf, Habr, 
černý, Vbtruba, Kols15ý, Holas, Lauhaus, Mráz, čech, Silný, Korea, Junek, 
Bubeníček a Beibl. Výpravu  vedl Fanta, za sbor rozhodčích Bryndač. Kapi-
tánem byl Jožka Silný účastník MS v Římě. 

0 zdar výpravy se velmi zasloužil nezapomenutelný novinář  a uglech-
tilý člověk, Julius Fučík. Očekával výpravu už při jejím příjezdu do 
Minska. Srdečně  a vesele se se vgemi členy výpravy i vedoucími pozdravil 
a oznámil jim, že bude výpravu po celou dobu jejfho pobytu v SSSR dopro-
vázet. A skutečně  pomáhal jak se jen dalo. Dělal tlumočníka, účastníky 
seznamoval s životem a výstvbou SSSR a pomáhal sestavovat a překládat 
projevy vedodpravy s.J.Fantovi do rutiny. Svou 13přímnostf, optimismem 
a stále dobrou a veselou náladou dovedl hráče v zápasech i mimo hřigtě  
vždy povzbudit. 

Na předcházející stránce je pohlednice z tohoto památného zájezdu 
odeslaná z Moskvy 6.9.1935 a nsana kapitánem mužstva J.'Silným po zápase 
v Leningradě  5.9.35. Jsou na ní podepsáni hráči Kusala, Votruba, Mraz, 
čech, BubeníčekaBejbl. Současně  je zde podpisiJulia l'u č ik a. 

Za pomoci publikace "Vznik a vývoj čs.-sovětských vztahů  v tělesné 
výchově  a sportu v letech 1921-1970" upravil Jaroslav Justý n 000000000000000000p000000000000000000000000000000 oo 
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1411 filmier 1983 



D A .0 B "N oreanizačfiripreivy z vedení sekce a zpravodaje- 
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Noví členové 

214-Horváth Ladislav, Clementisov4 sady 905/A, 924 00 Galantm 
sbírá v6e z OH, boxu, lehké atletiky, kopané a 
gymnastiky. Exponát buduje, jetě  nevystavoval. 
Přijat na 2 roky s podmínkou vystavení exponátu. 

Zrugené členství 

69 N e k 
159- K 1 f 
196- J u s 
177- K f i 
180- H e r 
140-Š t o 
200- B O r  

o v á ř  Frantigek -dne 26.12.82 náhle zemřel 
m a Jií -od 1.1.83 na vlastní žádost 
t Miroslav Od 1.1.83 na vlastní žádost 
g ian Jaroslav -od 1.1.83, nezaplacenoipo urgenci 
inek Přemysl -od 1.1.83, dtto 
s Zdenk, -od 1.1.83, nepinění zákl.povinnostf 
e c k ý Jiří -od 1.1.83, dtto 

Z NAŠICH VSTAV 
0000mm000000mm000000000 

3,982 
Oldřich Brůha -OH 1980-Hry přátelství a míru 
Oblastní mládeže WdAZA  1982 
Nikodšm P. fotbal 
gralská výstava  a a  )5m  kraje  VOPPANt 12.82  
Vladimír Kolich -Tanis 
Vladimir  Pazdera -Mistrovství světa ve sportu 
KraJskri výstava  jaaIalada 
Milan  Kromer -Moskva olympijská 
Ján Krajmer -Beh 

MulTIAIDilga=XIOJI_LEME_1212 
E!!!:rjs:: 

SS P41  

A

p

tén po Moskvu 
-Beh 

Ing.Jaraetrések Olympiáda v Moskvě  

Stanislav Strych 
Bedřich Damek 
Karel Hrabčfk 
121:92glmiKala=g-__28.2 
Frantigek Sopko 
Ján Maniaček 

-OH nového typu 
-Moskva olympijská 
-Turistika 
GER_ , 1 

- Od Atén po Moskvu 
- tadový hokej 

MB 

PS 

• MS 
• MPS 

MPS 
S 

+ e• 
.S - 

MPS 

MPS' 
MPS 
MB 

MPZ 
S 

Vgem dspěgným vystavovatelům upřinině  blahopřejeme a jsme rádi, že 
na uvedených výstavách jsoU exponáty n0ich členů  vidět. Zvlágtě  upřim. 
ně  blahopřejeme členům J.Krajmeroviia Fr.Sopkovi k yysokýM oceněnfO43eš 
'opravilujf k dčasti na výstavách v zahraničí i pod patronátem FIP. 



Před několika  day  se mi dostalo do rukou 
třetí číslo zpravodaje Olympsport. Ani zde na 
vojně, při pinění vojenské zákl.služby na fila-
telii nezapomínám, přestože času a moznostf mám 
podstatně  méně  než v "civilu". 

Se zájmem jsem si celé číslo Olympsportu 
přečetl a velmi bych chtěl poděkovat Vám a  item  
spoluautorům, kteří toto číslo připravili. Podě-
lili se s ostatními čtenáři o množství informací 
ze světa olympijské a sportovní filatelie. 

Velmi mě  mrzí, že jsem se nemohl zúčastnit 
jubilejního setkání sekce v 6eském Brodě. Urči-

tě  bych tam se dozvěděl mnoho nového a mnoho zajímavého tak, jako na 
předcházejících setkáních. 

Přestože •Oechny zpravodaje a knihovničky dostávám s minimálním 
zpožděním, přesto měputikemnoho zajímavého filatelistického materiá-
lu. Ale to už je asi 061 vgech vojínů, že po dobu své služby přijdou 
o mnoho věci, o které by měli zájem. 

Přeji  Vim  a věem členům naěf sekce mnoho sběratelských úspěchů  
✓ roce 1983 a těgim se už nyní na dalěf číslo zpravodaje. 

_ -Tato upřimná-slova nám napsal- mladý člen naěí sekce Vláďa Hrách, 
t.č. vojín, PS 10/L,  PP  27, 272 00 Kladno. My za ně  vřele děkujeme a 
přejeme Vláďovi aby se mu i tam líbilo a je sympatické, že na svojí 
zálibu nezapomíná ani v "zeleném suknu". 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
KOUP Ě  PRODEJ NABÍDKA VÝM Ě NA 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

člen Č. 92-SOPKO Frant., švermova 3/728, 083 01 Sabinov žádá o pomoc 
při opatření materiálu k OH 1904 a 1912 /razítka a celist-
vost; 

člen Č. 39--JUSTIT Jaroslav, sov.armády 63, 199 01 Milevsko hledá  PR  
dle seznamu v tomto zpravodaji Č. 1, 2 a 6. Potřebuji pro 
sb rku a reprodukci do zpravodaje. Pomůže někdo ze členů? 

Člen 6.195 CH Vladimir,  Sidligtě  386, 385 01 Vimperk hledé. věechny  
FM  na téma MS kopaná 1982, OH 1984 a aJH 1984. Vgechna  PR,  
celiny, OVS, celistvosti a FDC na téma kopaná, která budou 
používána po dobu mé vojenské služby /1982-84/. Vgechny 
dopisy doručené na mojí adresu dostanu s min.zpožděním a 
odpovím obratem. Prosím cenu a popis nabízeného materiálu. 

n e č le n:VEJSKAL Petr Dolní u1.585, 582 91 Světlá nad Sázavou nabf.  
zí  FDC, známky a arěfky k OH Moskva, totéž k OH  Montreal  a 
dalěí zajímavosti OH. Prodej pouze v celku, osobní návětěva 
při koupi je nutná. 

Člen 6.106 ŠLECHTA Vítězslav, Stamicova 1, 623 00 Brno hledá otisky 
OVS: PARDUBICE li,Výstava těl.výchovy a sportu 1911 

PRAHA 74. Navftivte IX. slet věesokolský 1912-Waldesove 
museum 

hled6:pěkné celistvosti a památky na Středoevr.pohár kopané, 
hledi:FDC Monako k sera fotbal-100 let angl.fotbal.asociace 

1963 
hledli:FDC k MS 1966 Anglie vlevo z historickou kresbou 

fotbalového utkání z minulého století. 
Případná výměna za jiný materiál tématu kopaná, ev.jiný je 
možná po předchozí dohodě. 

ó'000000000000mm0000000000000000000000w00000000000000000000000000000000 



•'KATALOG 'ITALSKÝCH kÁZtlik 
V posledních dnech se mi 
dostala do rukou zajimavi 

annuliaMenti sportivi italianť  příručka, která jistě  mate 
potěšit každého sběratele 
sportovních razítek. Jednit 
se o vydání italské spor-
tovní ročenky, její 5,  rill,  
nazvaný Míčové sporty z r. 

, 5 1982. Vydávání této spor- 
tovní ročenky fícif Maurizio  

SPORTS DELL  A F2'ALL Tecardi, 
Tento 5. díl obsahuje 

italská  PR  a SR v těchto 
druzích sportu: basebal 
/a siftbal -  a cura Maurizio Tecard 20 ks/, bi- 
liard /1 ks/, kutelky /12 

M2. J ks!, kopaná 76 ks, golf• 
1 ks/, pozemní hokej /17 ks!, 

11.44LZI: 

košíková /32 ks!, hizeni 
/3 ksí, odbíjená /22  kid,  
ragby /1 ks!, tenis /43 ks!, 
stolní tenis 4 ks/. Celkem 
tedy 232 vyobrazení razítek 
ze 13 druhů  sportu. 

Kagdé vobrazen6 r&ztke 
obsahuje udaj kdy a keis s)ylo 
používáno, k jaké příleži-
tosti pořadové číslo a také 
stupen obtížnosti získání 
/1-12/. Každý stupeň  je v  I- 

s , nančnf hodnotou, ktert se 
vodu přfručky vymezen 

ovšem jévf v přepočtu jako 
poněkud neredlná. 

Ke kladfim této příručky patří bezesporu její vkusná dprava, cel-
ková přehlednost, jednoduchá manipulace a také to,-že obsahuje i ra-
zítka ks kongresam v :jednotlivých druzích sportu. 

.Sro upinost dodivám, že této příručce předchizelo  jig  dallich 
pět.  Jeans'  se o; 
1. MoSolemus /aAto moto sport/ - vydáno 1978 

horcs.szectv1 a zimní sporty /lyžování/ vydáno 1979 
3. 013mpijsk,4; hnutí a olympijské hry - vydáno 1980 
3a. Sportovní hry  juniors  - mimořádné vydání - 1980 
47. CYklistihs vydána 1981 

nivěrem  le  konstatovat, že tyto ročenky jsou pro  nets  vítaným 
pomocnIkem prs: z/skávání mataridla do našich sbírek a exponita 
a 'q neposlední řad.11 tak4 pro sestavování knihovniček ulympsportu. 
unravdu se Ome těšit na další vydání této zajímavě  publikace.  

mailer   

POZ OR ! ! 
Vlevo vvobrazujeme razítko, v jeho g spodním mezi-

krulf je název poNtov4ho Ořadu SPARTA.  Jae  zřejmě  o 
razítko Turecké a Vás se tážeme,  sae,  byste a něm vědě  
ii  nějaké.bliggí.podrobnostijnejen'o razítku, ale i- 

mfstěll.Pigte n4 adresu vedoucího sekce.- 
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LEDNÍ HOKEJ 
V dnenfm příspěvku mentIGLER 

se JeNtě  vracíme ukázkou Dpsvoi\  U? OVS do závěru loňského 
roku, kdy Dukla Jihlava  zvítězila v tradičním 

OVAlk, turnaji Spengler  Cup.  
DeplAujeme tak ddaje z 
minulého zpravodaje. 

Dne 18.kv6tna 1971 byla slavnostně  otevřena hala SCANDINAVIUM v 
Oteborguihrálo se tam v r.1981 MS Liv. K této přflegitosti byla vydá. 
na  barevna pohledice a pouŽívalo se  PR.  

Dalí ukázka je cpět z Oteborgu a jedni se o OVS, který používal 
v loňském roce ,?.védsky hokejový svaz. Otisk je v barvě  červené a nese 
propagační text: "LEDNÍ HOKEJ - SPORT MLIDEtE" 

NO a do třetice ukázka dvou dopisnic které byly vydány ke Dni 
hokeje v Alt ve Švédsku. V minulém roce 

dopisnic, 
23.10. se tamtéž používalo 

příležitostné razítko, které vidíme na prvé z těchto dopisnic s kresbou 
otevřeného kluziOtě  v Altě. 

Druhá pohlednice zachycuje reprodukci kanadské známky v.č.286. 
Pod vyobrazenim známky je text:"Lednf hokej zobrazený na kanadské zná-
mce z r.1956--100,výroči ledního hokeje, kanadského národního sportu." 
Tato pohlednice byla vytiftěna 1.réciskou potovnf tiskárnou Tryckeri se 
souhlasem kanadské pogt.sprévy. 



PO ST"  CANADAPOSTAGE  

Vpravo pak přin,9$Ime vyobrazeni OVS z NSR. Jedná se o prvou vlag-
tovku k chystanému MS "A" v letognim roce v NSR. Otisk tohoto OVS,kte-
rý pounvá Německý hokejový svaz v Mnichově, doel na obálce org.výbo-
ru MS 1981, který má právě  zde své sfdlo. Na obálce je také přitigt6n 
znak MS iqe1 Ve v• modré barvě, která je pro nás nereprodukovatelnáli. 
c00000000000000000c000000000ect0000000000000c000000000000p0000000000000f 

NAJDE SE -  někdo z naich členů, 
kdo by mohl pro potřeby zpral;odaje. , DOLE ŽITÉ UPOZOIN-  Mt  ''-- zpracovávat materiál ke XIV. ZOH - 
1984 v Sarajevu? Pifte vedoucímu!!!  
cooc0000000mm00000c0000000000000 
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Zlaté olympijsk6 
medaile za 
HOROLEZECTVÍ 
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Před časem jsem dostal od člena nazí sekce FrantMa Anděla z Přl-
brami dopis a v něm krátké pojednání o tom, že se na ZOH a OH přidělo-
valy zlaté olympijské medaile i za horolezectví. Doslova 
pfe: 

Podle původního programu olympijských her, byly udělovány olympij-
sk6 medaile za vynikajlef horolezecké výkony. Zlatá olympijská medaile 
byla do dnOnf doby udělena celkem třikrát a to pěti horolezcům. Mezi 
nimi byla i jedna žena. 

Dále pfel Při I.ZOH 1924 v Chamonix byla na dpatí  Mont  Blancu 
udělena angličanu Ch.Brucemu, vedoucímu anglické expedice na  Mount Eve-
rest  r.1922 a 1924. Jeho expedice dosáhly na svou dobu mimořádných vý-
konů. Tři horolezci, mezi nimi i slavný G.L.Mallory, dosáhli na sever. 
nfch srázech Everestu bez kyslíkových přístrojů  výncy 8225 m. 

Tyto ddaje nemám nikde cvěřeny a zatím jsem o nich v olympijské li-
teratuře nic nečetl. Pomohou nai členové, zejména ing.Hetlek, vyjasnit 
definitivně  tuto skutečnost p které př.Anděl pfe? 

ERS78ESTEi9iNG DETS tArť,TtSPORN.';.  
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Poněkud lepí je situace při udělení druhých  zlatých olympijských 
medailí. Před závěrečným ,ceremoniálem Her X.olympiady,  1932 V Los Angeles 

7  yystoupil na stupně  vítězů  pro zlatou medaili německy horolezec Franz 



Sehmi,t za výstup na  Matterhorn  severni stěnou v roce 191. Se svým„,:a 
trem Tonim /ten Vak na stupních se svým bratrem nebyl, heb se. dva, 
sice  pd  touto slavnosti zřítil ze sevestěny Wiesbachhornu/. 

Tento výsledek a udělerí je zapsán do protokolu OH 1932 ,ťviz.J., 
kol: Olympijskif hry novověku výsledky, str'. 139/, kde je'naVío uveden 
že Medaile byla udělena podle usnesení pařížtkého mezinárodního kangre 
pro tělesnou výchovu 1894.  Tim  se zřejm vysvětluje Andělovo "podlé 16„ 
vodního probramu OH". Na předen.či stra: 

-4-T -,,Yebrazujeme.FX 
.i. ,4 yydání .2 známek *, :ff 
1 'výearska 14.7.-6 

-s 'pohledem na  Ma  
0511 arte terhorn včetně  r 

, -,,..addirla pos.,. , ie. 
. 
1  zitka,prvéhe dne 

Vlevo je stejný 
,.•- .- .... f  . 0E0 rázek vrcholku a 

nad nim faksimil 
i ,1--i‘i 

 
-podpisu prvého p , 

',(1.1-U -f.r,,,4 . .  
- možitele a datum 

i . 14.7.1865 -tedy : 
'VýroČI. 100 let o 

 .r44;4.-: jeho dobytí. - 
V italtině  se p: 
Matterhorn:Mont 
Cervin. Vpravo o,  
Fit •vyobrazujeme 
2  PR  Iteilie•k  US  

-'.- 1 jízdě  na bobech, 
- které se v r1971 
a 1975 konalo  pr  

zde na. avazfch této 4.478.m vysoké  Lary.-  Pod.tim vidire dvě  jednptisko% 
strojova. propagač výcarská razitka z p.O.%Zermatt. Tato obec je viol 
zim místem Oech výprav,  na tuto známou a pověstnou. horu, Tato razítka 
IWtim, že prvé a starí je dvojkruh a druhé souČasně .peuŽívané je s ( 
tovým můstkeM. Obě  xaz-rtka mají v domicilu  jÍ  Ž PO a zřejmě  budou odtuA 
existovat jOtě  jiná starf razítka bez ps?L která k dispozici nemime. 
Výa pak jetě, dobovou oelinu.z 20.1et s obrázkem Zermattu a v pozadí i 
Matterhornem  /Mont  Cervin. ' ' 

Potřetí byly zlaté olympijské medaile uděleny při Hréch.Zi.olympii 
dy 1936 v Berl,:ně  Prof.dr.Os1iaru Dxhrenfurthovi a jeho :ženě  Hettii za 
pion;rekou práci ve východním Himaiaji a v polloT7i-Xarakerum„ Rovněž tE 
za zdol4ní 7.499 m vysokého  Jong-song  Peak,  .což.tyl tehdy.nejvyggi  dose  
žený vrchol na světě. 

Ani tyto údaje nemám ověřeuy z literatury, ale zdají se pravděpodo 
né.. Je to velice zajímavý Osek olympijsk6 filatelieS:Aehež doložehim 
se nesetkáváme ani v nejlep:qch sbf.kgich na toto téma. Děkujeme proto 
tAfito i příteli Pr.Andělovl za to, že nás vyprovokoval k narsánf tohoto 
, 6neěku, -kde jsme se snažili Vám 'ukázat moznost dokumentace k druhému 
prI 'iu.. udělenf těchto Dedailf. Doložehl Drvého a třetfho případU bude „ 
: 7116 obtlněPi, ale ne nemožné. -, 

.. „ 
J s 1, 1. obtonoc000cc0000p000coop000cc0000c00000000poocc000co u ' u • ,. 7 oc00000 

Dne 16.března vyd4v6  FMS  1,-KčSznámku k přileži-
tostikonánf VII.mistrovr,tVf světa V'-letech na 1yŽfch. 
které se kond ve dnécll 17.-20.března 1981 v NarrashoA 
ZnAmka má ronměry'Wx23 mm, navrhl 4'.LKarel tapka a v-i 
ryl Ladislav Jirka, Proveden f je rotační OcelotiskOwm 
binel,Ianý s ttfbarevn-ým hlubotiskem. Společně  vy3a6.1 F: 

(C) 
\Z- 

Lza, 
'ČESKOSLOVENSKO 

..V4SVArtsefteM 



 

Nová razítka: 

Aldf: ved.sekceazpravodaje Jar.Justý n 
0000000mm00000000000m0000l00000000000000000  

Stejně, jako i v minulých létech, také v prvém letogním_čfsle 
nageho zpravodaje přinágíme přehled lonskti produkce nagich příležito-
stných razítek - tedy za uplynulý rok 1982. Seznam je opět sestaven 
chronologicky, nemůžeme vak zaručit jeho kompletnost protože chybí 
pravidelná rubrika časopisu Filatelie, která nam slouzila jako kontro.  
la.  Ve 3 případech jsme se o  PR  s nagí tématikou dozvěděli až dodateč-
ně  po lhůtě, ve které byla v platnosti a z nich 2 dosud itemime k dis-
pozici pro vyobrazení. Stejně  tak chybí u nich i přesná data orážení. 

Znovu zde apeluji na nage členy, pokud se v jejich okolí používá 
nějaké  PR  se sportovní tematikou, aby je zaslili s čistým otiskem na 
mojí adresu a pokud možno připojili i dobu, místo a způsob orážení. 
Vždy I je to minimální služba, kterou mohou takto vgem členům a Čtená-
lAm nageho zpravodaje poskytnout. 

Seznam  PR  za rok 1982 obsahuje zatím 13 ručních a 2 razítka pro 
FDC. Zařazujeme také jeden kaget, který byl používán k odletu mužstva 
USSR na MS ve fotbale do Španělska. 

1 Štrbské Pleso 
2 Trnava 1 

3. Praha 1 
4 POděbrady 

5 prno 1 
6 Cadca 1 

7 Lučenec 
8 Mártin 1 
9 P6prad 1 

10 Považská Bystrica 
11 Pregov 1 

12 Pregov 1 

13 Kogice 1 

XVII.Tatranský pohár  World Cup 3.82 
Medzindrodný velmajstrovský gachový 
turnaj TIRNAVIA 3.82 
35.PBW Mezinárodní závod míru 1982 9.5.82 
50.ročník chodeckého závodu Praha- 
Poděbrady 12.6.82 
Mistrovství světa v kuželkách 4.-11.6.82 
XXIX.zraz turistov SNP KYSUCE 
XVI.ročník MTZP-Vadičovski dolina 11.7.82 
XVI.majstrovstvá sveta v paxagutizme 6.-20.8.82 
Beh k Srdcu SNP 17,23.8.82 
Rallye Tatry 1.-11.9.82 
57.I.S.D.E. Cestidennf/ 20.-25.9.82 

25.medzinárodne dukelské jazdeoké 
preteky  CSI 1.-30.10.82 
Krajská výstava pogtových známek 
"HIPOFIIW /jezdec nad překážkou/ 1.-10.10.82 
52.medzinirodný maratan mieru 2e-3.10.82 

1 Praha 
2 Praha 

Kaget:  

Espatia 82 Mk/ 
Espana 82 /leg 

29.1.82 
29.1.82  

Mistrovství světa ve fotbalu / Copa Muhdial de Futbol 11.6.82 
OK/IB 616 PRAHA - MADRID ESPAAA 82 
razítku 6.7 byla vydána a při  ms  použivána letecká obálka 5 

loriginálni známkou v hodnotě  6 Kěs intrrhodná, pro reprodukci v OS/. 

o 
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ESPANA 

121.04,11 

k razítku 6.1482 
Přesto, že jeho používání nebylo včas oznámeno, byl o ně  na pogt.dř. 
PRAHA 1 značný zájem. V používání bylo  die  9.5.82 od 6,30 do 24,00 hod. 
a oraženo bylo více jak 1000 zásilek. V ranních hodinách byly potíže s 
orážecf barvou, během dopoledne byl polgtářek napugtěn a tak tyto otis-
ky jsou již kvalitní-, ranní jsou slabé. Za informace děkujeme členu 
6.195 Vi.Hritchovi. 

k razítku 6.4/82 
Toto razítko bylo používáno pouze dne 12.6.82 od 9,00 do 1.,00 hod ve 
vstupní hale Společenského střediska letních lázní na lázenské koloná-
dě. R zásilky bylo nutné odbavit na potě  Poděbrady 1. 
Na start v Praze-Karlíně  přigel rekordní počet závodníků: 84, z toho 
35 ze zahraničí. Mezi nimi i legendární Josef Doležal, který zvítězil 
v r.1946 a pak jegtg 7x v letech 1949-55. Celkově  mi na svém kontě  již 
30 startů. 
Zvítězil  Ernesto Canto  z Mexika za 3:51:10 hod před Gomezem a Bravem 
oba Mexiko před nagím Podroužkempas 4:07:29 hod/.Závod byl současně  
utkáním 6SSR-MLR, v němž nagi zvítězili 16:6. V ligové soutěži získal 
Jablonec 32, RH Praha 19 a D.B.Bystrica.13 bodů. Za vyčerpávající in-
formace děkujeme členu č.93 Jaroslavu Soukupovi. 
k razf.tku 6,5taz 
Příležitostná přepážka byla zřízena v jednom rohu ochóZu nové haly pro 
kuželkářský sport /MS se. musí vždy konat v nové hale!/. Dle programu 
byla v provozu: dne 4/6 od 9-12 hod., 5/6 od 16-20 had, od 
7-10 a 14-20 hod, 10/6 od 9 12 hod a poslední den MS 11/6'od 10-18 hod. 
Přepážka přijímala i doporučené zásilky. ' tomuto MS'yydali'pořadatelé_ 
barevnou pohlednici 21ox105 mm se znakem MS a organizační výbor použí-
val obálky form.220 x 110 mm se zAhliavimi/znak MS, ofic.bizev a adres, 
černé barvě. Za informace děkujeme členu 6.106 VITOvi šlechtovi.j 



Icravítku 6.11/62 
člen 6.126 ing.Jar.Novotný nám každoročně  zasílá informace o pou-

žívání tohoto  PR. Jame  za tuto službu velicé vděčni a ten, kdo bude 
po čase zpracovávat filatelisticky historii MMM v Kogicfch jí obzvlei-
gtě  oceni. 
Autopogta byla umfstněna na hlavní tepně  Kogic v Leninově  ulici pob-
lf* sochy K.Gottwalda v sobotu 2.10. po celý den, v neděli tamtéž 
do cca 12,00 hod. Pak se přesunula na stadion Lokomotivy Kogice, kde 
ve 13.00 hod byl odstartován 52.roč. MMM. 

K osIatním razítkům jsme žádné podobné zprávy neobdrželi a tak 
nám prominte že  Ws  s nimi neseznámíme- zdstávajf nám neznáma a asi 
se o nich uevícekrát nic nedozvíme. Je to opravdu veliká gkoda. 

pokud mohu nagim členům, kteří se zabývají sbíráním  PR,  které 
chtějí použít např. pro budování sbírek a exponátů  o historii čs.tě-
lovýchovy, poradit, tak tedy toto: 
dozvíte-li se o tom,že k některé sportovní příležitosti v SSR konané 
bude použito  PR,  néváhejte a pořiďte si výstřižky z denního tisku s 
výsledky a ost.zajimavostmi z těchto soutěží. Později se pak již ve-
lice těžko získávají a každý nemáme možnost:.hledat a chodit do archivu. 
Mě  alespoři se tato praxe vyplatila.'  

PR  z  roku 1983 

1 Praha 1 VI.mezin4rodni gachový turnaj  BOHEMIANS  8.-22.1.83 
2 Praha 7 18.olympilida pogtovmích holubů  P.C.!. 28.-30.1.83 
3 Kremnica Biela stopa SNP / Kremnica- B. Bystrica 5.- 6.2.83 

5A • 
• 15V - 1940, 

313 

— 

cOt co 

4 

pOš/ • CAL; . oco 

X razítku  
Toto  PR  bylo používáno u filatel•přepižky/informace/ p.dř•PRAHA 1-
po celou dobu turnaje, t.j. od 6. do 22.1.83. Doporučené i zásilky do 
ciziny bylo možno podat přímo zde. 0 razítko byl značný zájem zvligtě  
mezi fanougky pražských  "klokanů". 
Stejně  jako je silný současný fotbalový oddíl Bohemians, je jirněko-
lik let na čele na« gachové nejvyggí soutěže prvé družstvo tohoto od-
dílu. Celkem 6 gachistů  pořádajícího oddílu se turnaje mičastnilo a 
z nich Milog Možný skončil bez porážky na 2.místě  se 7 body z 12. Spl-
nil tak jednu z norem pro získání titulu mez.mistra. Tento turnaj byl  
FIDE  zařazen do turna!J, kde se tyto normy mohly spinit a byl to po 
dlouhém čase opět podobný turnaj v USSR. Norma pro mez.valmistra zde 
byla 9 bodů  z 12 a nespinil jí ani vítěz turnaje Cejtlin z SSSR. Nut-
no jegtě  napsat, že turnaj se hrál v Obvodním kulturním středisku 
Homolka v Praze 5. Za informace o používání  PR  děkujeme nagemu spolu-
pracovníku V11,Elitigovi z Prahy. 

s m 4-6\y, STON C 
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sloužit jako jedna z  east  k dorozumění mezi lidmi: 
Někoho z naěich členů  by při tvorbě  exponátu mohla tato eeutěl zajf,  
mat, pokud by zpracovával exponát o MOV, hho činnosti a pod: 
Kde a jak a kdy bylo toto  PR  používáno není mě  zatím známo. Byla 
vak vydána celinová obálka s natiětěnou orig. známkou v hodnotě  
6 Kčs u které v první části nákladu  /idle  inf.prodáno v  Pons  Praha 
dne 26.1. cca 200-250 ks/  don°  kyýraznému chybotisku v  slaw  stitu. 
Místo teskoskovensko bylo vyryto CeskosEovensko. Po thlau byl  din  do 
prodejen Poffs a na vystaviětě  v PKOJF nový náklad. 
k razítku 4.1,11  
Kde, kdy a jak bylo toto  PR  pougivAno zatím nevím a věřím,  Ea  mě  to 
přátelé ze Slovenska sdělf.  Vim  vak,,  že se jednalo již o jubilejní 10.ročnfk tohoto Masového běhu, kterého se zdčastnilo přes 6.000 ly-
žař'. Vprvém ročníku to bylo 473. Na startu tohoto běhu se veliké 
pozornosti těěí vždy přímf děastníci SNP, kteří soutěži v samostatné 
kategorii. Letos jich bylo přes 100. 
00000000m00000000000000c0000000000000000000p0000000000000000000000 

PROGRAM MS a  ME  yr. 1 9 8 3 -dokončeníz ě.1/48/82 
0000000000s0000000000mmoom000000000000  
April  1_983-  dopinění 

1.-4. 
11.-17. 
15.-19. 

.EP  skoky  do  vody  
ME benminkton 
ME ěp.strelbasvelk.zbrane 
SP modern'  gymnastika  
ME  kulturistika  
SP  jezdectvo  

Brno tSSR  
Helsinki Finsko 
Oslo Norsko 
Belehrad SFRJ 
1111.03 tvedsko 
ViedeA Rakdsko 

N4:1 1981 • 
2.- 8. MS benminkton  Kodari Dánsko 
4.-16. ME  box  Varna Bulharsko 
6.- 8. ME report.  gymnastika- ženy  atebórg Švédsko 
7.-14. SP  vodné polo , Los Angeles USA 
7.-15. MM vspieranie San Marino 
8.-22. preteky mieru W-B-P Polska, NDR, USSR 
11. futbal finále PVP  atebZrg Svédsko 
12.-15. ME judo-muži Parif Francuzko 

LIT.,J "18" futbal Anglicko  
15.-19. mE ěportová strerba-broková Istanbul Turecko 
20.-28. USJ kolky Poreč SFRJ 
2. PEN futbal finále  Atheny Grécko 
26.-4.VI. ME  basketbal-muži  Caen,Limoges,Nantes, 
28.-29. ME  korte gymnastika  Varna Bulharsko 

!Din 1981 
1. Usti  tretra Europy Ostrava tSSR 
1.-20. HEJ basketbal Pescara, Rosetto Taliaa  
5.-20. MS vivesné lietanie NSR  
3.-19. MSJ futbal Toluca, Pueblo, Guadell 

352-a, Monterrey, Leon, 
Mexico City Mexike 

k az 
Ulouho jsem v  .al,  2d6  Wm  41 10001114  tee°  rasitke 
seznamu.  Pre  koneěnd 0.0 jsrem 60 110t4o411,  al  1r4I 
naěf sekce Frant:AW01 masla2 ylatfifiek z Lit.d0m 
kde je psáno /posuďte  emit loge:  Olympiády porto 
pořádány se souhlasem Mezinároftfho olympijského 



[ 8. 

14.-20. 
14.-19. 
17. 
18.-20. 
20.-30. 
21.-26. 24.-26. 
30.-3.7. 
6.-12. 
Jel 1981 
1.-11. 
6.-10. 
16.-21. 
9.-16. 

16.-24. 
20.-30. 
20.-30. 
21.-30. 
23.-5.8. 
23.-31. 
24.-6.8. 
25.-5.8. 
28.-31. 
28.-31. 
29.-31. 

3.-7 5.-8. 
7.-11. 
8,13. 

10.-19. 

18„210 
16.-21. 
18.-21. 
19.-28. 
18.-24. 
20.-21. 
20.-30. 
20.-27 

23.-28. 
23.-28. 
25.-28. 
26..30. 
26.-4.9. 
28.-6.9. 
31J-4.9. 

L_ 

Olympijský deA - 
mE jachting "470" 
MS gport.strelta _broková 
basketbal-turnaj MS- muži  
US  plochá dritha-finile dvojic  
ME  karate 
IE  germ 
ME  jazdectvo-drezura 
predolympijské preteky  
ME  bezmotorové lietanie 
MSJ zipasenie-klasické 
MS kanoistika- slalom a zjazd 

Univerziada letni 
MEJ vodné polo 
MS jachting "Windlinger 
MEJ basketbal 
MEJ stolný tenis 
MS  germ  
MSJ vzpieranie 
MEJ basketbal 
Spartakiáda národov SSSR 
MEJ tenis 
MS basketbal- ženy  
ME  xport.strelba-muži i ženy 
MS kanoistika-rychlostn4 
tifE jazdectvo- skoky  
ME  letecká akrobacia 

MSJ veslovanie  
ME  plávanie  
US  Lahk4 atletika 
MS bezmot. lietanie-muži 
MS jachting  "Finn"  
MEJ lukostreita  
ME  tenis-amateri 
MEJ kanoistika  
ME  plutv.plavanie a gportové pot.  
ME  jaadectvo militari  
ME  pozemný hokej 
MEJ /14f tenis 
EP Latlatika  finale  "0 
MSJ "18" basketbal  
ME  plAvanie 
Psaallericket hry 
MS cyklistika-dršha 
PEM  finale  tadový hokej 
fahk& atletika juniori 
MSJ modentý patboj 
MS veslovanie  
ME  gp.strelba brok.i .discipl. 
MS cyklistika cestna  

Berlin  NDR 1 
Weymoth V.Britania .  
Edmonton Kanada  
Sao  Paulo 15razilie 
Ullevi Ffnsko 
Mnf chov NSR 
ViedeA Rakdsko 
Aachen NSR 
Los Angeles USA 

Belgicko 
Kristiansund Norsko 
Merdno Taliansko 

Edmonton Kanada  
Istanbul  Turecko 

SSSR  
Pescara  Taliansko 
Malmó Švédsko 
ViedeA Rakdsko 
Káhira Egypt  
Pescara  Taliansko 
Moskva sasR  
Nueva  Švajčiarsko  
Sao  Paulo Brazilia 

NSR 
Tamperre Finsko 
Mickstead V.Britania 

Taliansko 

Káhira Egypt 
Warendorf NSR  
Vichy  Francuzko  
Hillhouse  Francuzko 

Fínsko 
Norsko 
USA 
Portugalsko 

Riga SSSR  
Bydgoszcz  Potsko 
Dunajváros  MLR 
Frauenfeld  Švajčiarsko 
Amsterdam Holandsko  
Blois  Francuzko 
Londýn V.Britšnia 
Palma Malorca  
Rim  Taliansko  
Caracas  Venezuela 
Curych švajčiarsko  
Helsinki  Finsko 
Schwechat Rakusko 
Los Angeles USA 
Buissburg NSR 
BukuregI RSR 
Curych Švajčiarsko 

August 1983 
1.-7. MSJ vzpieranie 
3.-7. MS moderný patboj 



0ktober;1951  
2. MMM marat6n/53.roč./ 

58. Nestdenná 
11.-14 MS lukostretba 
13.-16. MS judo 

MSJ 
MSJ hidzani  /juniorky/  

19.-30. SP box 
21.-1.11. MS a ME vsyieranie 
23.-30. MS Nportova  gymnastika  

PovePke..; 1981 
ME  Aerm 
MS sálová cyklistika 
MS moderná gymnastika 
MS -portovti stretba-haly  
SP - finale  vepieranie 
Vi.zjazd 6STV 

pecember_1913  

vsd. 

:September 1983 

12.- 18. 
15.- 25. 

18. 
22.- 25. 
26.- 27. 
28.- 30. 

MS orientačtlý beh 
Stredomorske hry 
EP viacboje  
ME  basketbal-ženy  

Ms  windsurfing  
ME  volejbal-muži i ženy 

MS plochá dráha- 
MS zépasenie-klasické 
MS sambo 
MS zápasenie-votnýNtýl  

Zalaegerszeg  MLR 
Casablanca  Maroko  
Sofia  Bulharsko 
Zalaegerszeg,  Miskolc,  
BudapeNt  MLR  

Finsko  
Berlin,  Erfurt,Schwerin 
Cottbua,  Rostock,  Suhl ND 
Marianské Lázne USSR 
Kyjev SSSR 
Kyjev SSSR 
Kyjev SSSR 

KoNice gSSR 
Lilandrindod Rugby Wales 
Mexico City  Mexiko  
Moskva  SSSR  
Los Angeles 'USA 

Francuzko 
Rim Taliansko  
Jerevan SSSR  
SudapeNt MLR  

Lisabon Portugalsko 
VledeA Rakusko 
Strasbourg Francuzko  
Innsbruck  Rakusko 
Manila Filipiny 
Praha bSSR • 

MSJ hidzand /juniori/ 
MS hédzani ženy "1" 
zjazd SV1ZARMU 
MSJ krasokorčulovanie 
EP plávanie  
ME  drastvli  judo  
tadový hokej "Cena Izvestiji" 

00000000000000000000000000000000000Wacovao 

Tenis GeeocDoeee 
11111111111111 Nff6onSga46006080;0S0SAu  

7.-15. 
3.-4. 
5.-10. 
9.- 15.- 18. 

16.- 21.  

Finsko 
?otsko 

Praha ČSSR 
Tokio Japonsko 
Ankara Turecko  
Olsztyn  Polsko 
Moskva SSSR 
1: M.Kromer, šala0000004  

Ve zpravodaji 64/46/82 jsme Oinesli ifóiaci Dr.Sobiharda o 
nálezu celiny Belgickeho Konga z r.1922 s námětem Tenis s natiNtěnou 
zn6mkou 30 c v červené barvě. Tato celina je v současné době  považovi 
na za nejstargi celinu tohoto námětu. 

Objevil jsem naprosto stejnou celinu rovněž s 6.77 s vytitěnou 
známkou Yv.6.20, amNak v zelené barvě  a s hodnotou 15 c. Celina je ne 
pedni  strong  taktéž dofrankována a znehodnocena raz.Combari 11.4.193 
Je adresována do Prahy. 
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Na pet:chio, Iof strcni přinPime vyobrazení FDC s vydáním nové 
známky Rakouska přinomfnagcl 60 let trvání tenisového svazu. Jako - 
razítko .nrveiho dne by1 použito  PR  k utkání  DC  Rakousko--Alžír dne .11. 
6.1932. 

DAle rep77odukuSsme FDC s  PR  k finále  DC  mezi Francií a, USA, kteri 
se hrálo v.  Grenoble ve dnech 26e-26.11.1982 a USA zvítězily 4:1. Fran-
couzka nota použlvala taktéž propagační strojové razítko a byly zho- 
toveny př-ftisky dopisnice s naWtěnou známkou 1,60 Fr. 

K pledchozfm utkáním  DC  reprodukujeme  PR  ze dne 24.5.82 a pak z 
5.7.82, kdy se ve člnech 9.-11.7. hrálo na Roland Garos utkání CSSR - 
Francie, v 21610 jsue podlehli po boji 3:2. Toto  PR  vhodně  můžeme vyu-
žít i v exponátech "Be. 
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Dne 4.2.1932 vydalo Maďarsko 
známku V hodnotě  44.2  Ft.  u přfle. 
žitostiME juniorů  v tenise. 
Velice zajímavá,je celina vydaná 
28.4;1981 ke 100.výroči tenisové 

ho sportu v Maďarsku.s nati .cěnou známkou.1  Ft;  
Stejně  tak k lonskému ročníku Wimbledonu byla vydána přilež.obálka a 
tenisové museum používalo příležitostné razftko. 

Sté výročí  oslavila v r. 
1981-  také tenisová organizace v 
USA, jejíž zkratka je USTA se 

v známém  Flushing  v 
oo0000000000000ooV1.Kolich 00000 
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Naposledy jsme se s touto rubrikou setkali ve zpravodaji OLYMP-
SPORT č.,2/47/82 na str.11-4% žádal jsem některého z nagich členů, kte-
rý sbírá OH 1980, zda by se mohl této rubriky ujmout a v nagem zpravo-
daji v ní pokračovat, že  pi  specielně  tyto OH nesbírám. tel, nenagel se 
mezi Vámi nikdo, kdo by se chtěl o své poznatky podělit s ostatními a 
tak nezbývá, nežli abych dokončil to, co zde je připraveno a s nagf 
rubrikou o OH 1980 se rozloučíme. Je to gkoda, protože materiálů  k těm-
to Hrám existuje velice mnoho a jetě  dlouho potrvá, nežli bude zpraco. 
ván alespoň  trochu vyčerpávajícím způsobem. 

Budeme tedy pokračovat příspěvkem,který nám poslal  jig  předloni 
nfig člen dr.J.Sobihard a který se zabývá  problematikou "Oficiálnich 
suvenýrovich obálek". Tyto obálky nejsou mezi naNimi sběrateli moc roz-
gfřené a domníváme se, že informaci o nich uvítáte. My jen dodáváme, 
abyste jejich zařazování do exponátů  prováděli s citem. Existuje daleko  
/doe  a filatelističtějgfeh materiálů  k těmto Hrám. Nyní již dr.Sobihard: 

Okrem oficiálných pogtových materidlov vydávaných Ministerstvom 
spojov ZS'S% vydával oficiálne suvenírové obálky venované olympijskýmL 
hráni aj Organizačný výbor OH 1980 v Moskve. Možno dOvodne predpokladat, 
že tieto obálky boli vydané ku vgetkým oficiálne vydaným známkám. Dolo- 
žit vgak možno zatiat len k niektorým sériam. 

Tieto obálky majd rozmar 190x98mm. Na prednej strane obálky je 
známka, razítko prvého dria, kresba sdvisiaca s motfvom známky a text v 
rugtine a angličtine. lq•esba obálky ji vždy dvojfarebni, pričom sa vyu-
Eva zikladnej farby známky a k tomu jedna farba dopinkova taktieg ze 
*nimky. V iavom rohu obálky je emblém OH /u nagf ukázky není, je to, 
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•YedinYjfmkti -ie-Wěch, -pk0  his  nejvtiodnějn-i-ribrodUkciii a v 
vom . dolnom rohu obálky spravidla obraz gportového objektu, V ktorom' 
prebiehali sdtage v zobrazenom odvetvf. 

Text v hamej časti obálky v rugtine a angličtine zniet "Obálka 
venovaná otvdreniu olympijských hier V r.1980", resp. "1980 Plympie -  
commemorative First Day Cover".  

Text v dolnej časti obálky v rugtine a angličtine sdvisf a kresbeu 
na  °bake.  

Na zadnej strane obálky sa na klape nachádza gttitny znak ZSSR 
v niektorých prípadoch v rUnom prevedenf farebnom v rámci jednej a 

tej istej série/ a ďalej certifikát a autentiěnosti obálky vrátane fak-
similé podpisu viceprezidenta org.výboruVladimfra Kovala. 

Zatial su k dispozfcii tieto oficialne suvenfrové obálky: 
11, sána obálok vydaná k emisii 28.12.1976 

séria obálok vydaná k emisii 21. 6.1977 
0, sána obélok vydaná k emisii 22. 9.1977 
4. sána obálok vydaná k emisii 26.10.197 

série vydaná k emisii obálok 21. 3.1979 

6- Oficiálne suvenfrovti obálky boly vydané aj k sérii "Turistika po 
Zlatom kruhu". Tieto majů  odlignd prednd Čas t obálky. V favej  strain  sa 
nachádza v kruhovom obrazci motív daného mesta s jgho erbom. Text v  rug. 
tine  a angličtina znie: "oficiála obálka prvého dna". V hornej časti 
vedla kruhového obrazeu je egte text  "Olympiads-80/  Olympiad..  80" Zad-
ná  strana obálok je rovnakti ako u obálok  so  gportovými motívmi. Z tejto 
emisie magerne dologiT, prvd sánu z 30.12.1977. 

PosledzIou ukakou olympijského materiálu /na následující straně!/ 
razftko s olympijským emblémom a textóm: MOSKVA 1980- všezvIzový kon-

kurz pracovnfkov spojov.. Moskva 11.12 
1976-pogtový drad, ktoré  bolo  poui-
te na sérii poh/adnic z historie po. 
ty SSSR.  

Vlevo pfintigíme ukázku celinové 
letecké obálky na ní g je vlevo obraz 
Chabarovského institutu tělovýchovy 
na budově  je obraz sportovkyně  majfcl 
zdvigené ruce dosahující na  emblem  
olympijských kruhů. Obálka je z roku 
1979• 

Fr.Anděl z Příbrami nás upozorni 
ne to, ge 'v ffjnu 1979 vydala  austral  
ská pogta vánoční  aerogram,  na kterés 

'je mimo jinich emblémů  vyobrazen, 
emblém pěti olympijských kruhů. Je 
tedy man4 zařadit i tento seregram 4 

0  materiila o OH 1980. 

43.42.1674, 

ZA-12i.457e 

je 
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XXII OLIMPIADE MOSCA  

1980 OLYMPIC GAMES Auto Racing 
Sorts Phnotoihřs international 

Cadet No. BO 

ussi5c 

JtLIY 19 — 
August 3, 

July 19 — 
August 3, 
1980 

riď
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Na pihedchizejlef Min-
ce pfitiOlts vribrasegf  PR  
Rumunska, PLR,  SLR  a Spaněls 
ka k OH 1940. Poněkud zají.. 
mavějn jsou tata  PR  z r.197 
z Itálie, větn.a6u na  taw«  
ticky zajímavých pf/tisefeh 
na dopisnice. 
• 0 koaentif k uvefejně-

ným razítkům Mdáme Via, pro  
togs  jasně  vyplývá s vyobra. 
tenf. 

Vlevo vyobrazujeme opět 
jednu z pfítiskových dopis-
nic italských k OH 1980 spo 
s  PR.  

Nfge pak n4kolik ukézel 
celin USA se soukromými pří 
tisky k OH 1980. Jsou Číslo 

vany a jejich autorem je vedoucí olympijské sekce SPI pan J.ia Porta. 



Poznámky z olympijské Moskvy 
inummususcammincturamomm==mocsammu 

XXII. Letní olympijské hry Moskva 1980 nebyly jen velkým svitkem všech 
sportovců  z celého světa , ale velmi významnou událostí i pro vyznavač, 
olympijské a sportovní filatelie . Moskva i pro filatelisty udělala při  
OR  1980 velmi mnoho • Už to , že každý sportovní objekt , ve 4ter6m pro-' 
bíhal olympijskě  soutěše měl vlastní poštovni úřad nebo  aspen  poštovní 
přepiiku či vůz autopošty , že ke každému sportovnímu odvětvi byly vydá-' 
my calinově  ilustrovaně  poštovní obálky a poušíváno zvláštní příležitostně  
razítko atd. atd. byl velký čin. 
Ilustrovaně  obilkyoeliay,zniaky pod. prodávala kaEdi pošta , ale někdo 
i  stinky  spojů  na ulicích  ragtag,  Razítka se pak dávala na zásilky i prázdné 
obálky a celiny na těchto stadionových poštách a přepážkách i kolem nich 
na stoicích . Razítka zahájení a ukončení  OR  pak měly i různě  pošty po 
měst' v uvedených dnech e  Na př. při zahájení her přímo v chodbách tribun 
v Luinikách bylo velká spousta stolků  a spojových pracovnic , ,ješ prodi-
valy olympijské celinové obálky a jiná zase tu tyto orAžely pralešitostnia 
razítkem, Kromě  toho pochopitelně  se oráželo na zdejší poště  a před ni na 
volném prostranství. 
Pro  *As  Čechoslováky bylo překvapivé vlastní orážení . Razítka jsou v 
SSSR vlastně  trojího druhu • Denní kulaté na dlothé rukojeti na způsobu 
kladívka. Razítkuje se pak poklepem jako ukladívka. Olympijská prileši-
tostai razítka používaná v Moskvě  na stadionech a jejich poštách byla u-' 
dělána na způsob našich číslovaček v menším , ětyeroovém vydání , s kula-
tým oranžovým tlačitkem,na který se položila dlan a po chvilce se razítko 
otisklo, A pak ještě  i razítka ruční našeho druhu kovová takovým bylo 
třeba razítko na pošt' na Gorkého ul. k Všesvazové filatelistická výstavě  
Olympfil 80. 4 
0 prodej olympijských známek, celin,obálek byl všude obrovský zájem stej.• 
ně  jako o razítkování Zvláště  na stadionech a u tamních pošt byly i při 
zvýseném počtu přidaných stoiků  stile frosty  .Nakonec by člověk pomalu ani 
sportovní utkání a zápolení neviděl a proto jsem nakonec třeba už jezdil 
místo hotelovým autobusem Inturistu na stadiony raději soukromě  matron  
abych tam byl vždy před sportovními boji a zavcas si vše dal orazítkovat. 
Některé pošty pouzivaly ( a nejen na stadionech,, ale i normální městské) 
ještš navíc dřevěné podélné přídavné obdélníkové razítko Olympiada 80 , 
o které mezi filatelisty byl pochopitelně  také velký,zijem,, ze nakonec 
na  pi.  v hale Olympijskij na no byla větší fronta než na vse ostatní. 
Pro vlastní filatelisty byla v jedné střední průmyslové škole na ulici 
Pjatnického 44-46 zřízena pak navíc zvláštní razítkovací služba denně  
Od 10 hodin s polední přestávkou,, kde každý den razítkovali celkem osmi 
příležitostnými razítky (večer vždy na tabuli byl program razítek pouši-
vaných na příští den ). I zde byly velké fronty na pořadí., naštěstí ci-
zince zde milice pouštěla samostatně  . Byly zde  stinky  s obálkami i se 
známkami a uvnitř  Vilely  pak asi osm stolků, kde v průvodu za sebou zijemoi 
mohli si dávat své věci orážet. Od každého razítka dávali však jen tři o-
tisky.  Sea  člověk mířil skoro každý druhý den a přece ještě  ani vždy všech-
na razítka nesehnal. 

Pošta olympijská na prospektu Vernadskovo ( Moskva 607 ) zásilky k orážení 
přímo nepřijímala ani neodesílala , ale když si zájemce sem napsal se svým 
jměkam poslal obálku doporučeně, mohl si ji po čase vyzvednout osobně  a měl 
na ni ono olympijské šestihranné razítko červené , které nakonec bylo nim 
dáváno na zásilky k olympijskému letu Praha-Moskva 16.7.1980.Bohužel jsem 
toto zjistil až na závěr olympiády a tak Červeně  razítko mim jen na obálce 
našeho letu. Na zivšr ještě  to , ze všude v Moskvě  pracovnici spojů  
Tall  razítkovali i podávali poštovní služby velmi ochotně  , mile a  bee  
jakikeliv nervozity • A to byl, velmi při3enn4 

šlechta 



Vlevo vyobrazujeme 
kresbu OVS, který pou-
žíval MOV ve svém  sí&-
le it Lausanne it  době  
konání ZOR 'a 011 1980, 

Oiympťade 
tAKE KAM 0  

r móscou 
1i6  

Chtěl bych se pokusit na 
vázat na článek Ing.A.Osjaťin. 
ského,CSc "Antarktické plavby 
Bagkirije a Olympiáda 80", uve 
řejněného ve zpravodaji  2/47ýe  

mém případě  se jedni o 
loď  "ALEXANDR PUgKIN", baltic- 
kého státního loďstva která
byla zvolena  it  období 0H 80 js 
ko oficielní přepravce. Doku-
mentuje to kaget na vlevo oti 
těné obálce, který je umístěn 
uprostřed.Je černé barvy, kula 
tého tvaru a vypiněn je emblě-
mem Her XXII.olympiárly. V  horn 
Usti  je text  "MOSCOW OLYMPIC  
80", v dolní  Usti  je zobrazen 
loď  a text "M.S.ALEXANDR  PUSH- 
KIN". • 

V levé horní části obálky 
je dalí kaget černé barvy, om 
lného tvaru, zobrazující uvede 
nou loď.V horní  Usti  je nápis  
WS  .ALEXANDR PUSHKIN,  it  dolní 
THE'BALTIC  SHIPPING COMPANY.  

A je tu jetě  třetí kaget  
it  pravé dolní  Usti  obálky a jt 
oválného tvaru světle modrá baI 
vy. Je to kaget baltické plavel 
ní společnosti. Po obvodě  je 
nápis  BALTIC SHIPPING COMPANY)  
LENINGRAD. Uvnitř  jsou zobraze.  
fly  na podkladě  zeměkoule loď  a 
věž s kotvou. - 

Tyto 3 kagety doplrauje 
jetě  razítko kulatého tvaru 
barvy tmavě  modré přes známku. 
Po obvodě  je nápis MS ALEXANDR 
PUSHKIN  FROM HIGH SEAS  UBSS, 
značící, že se loď  vydala na 
moře 16.10.1980. 

VŠechny kagety a razítko 
mají texty  it  angličtině. Na 
zadní  Usti  obálky je obyčejné 
příchozí sovětské razítko lenin 
gradsk6 poty s datumem 20.10. 
1980. Z uvedených datum' plyne, 
že příležitostné kaŠety pcužíva 
ly tyto lodě  jetě  ně jaký čas 
po zkončení OH 1980. , JA
'  „
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i;GLIC'a FOTBALOVÁ iliafTKA z let 1974 - 1978 

Nedávno jsme v.Olympsportu psali o anglicých fotbalových raziT.,  
Och z let 1969 - 1973 , kterýžto přehled dopinoval ( případně.  wřes-
nrlval ) seznaM z Č. 20 ze ziřl 1973 . Zhruba mono říci , že do kon,-;e 
roku 1973 vyšlo razítek s námětem kopaná v Anglii necelá stovka 

Dnee tedy potraěujeme ve výětu něm známých anglických po6tovnIch 
razítek z námětu kopaná z danlho obdobl , t.j. let 1974 - 1978 . Po- 
alopitelně že přehled nebude opět hned napoprve kompletní Proto 
uvítámo každou čteniřSkon přIpomínku nebo dopiněk od našich sberatelq. 

• "vp 2 1  197,1 - kulaté v 
The League cup final 
2 Mar 74 / Wembley / 

(  finále ligového poháru  
1974  ve  Wembley ) 

2.3.1971, 7 obd6lnlkově  
The 70 ťh League meeting 
Nottingham Forest/versus/ 
.Notts County/ 3 March 74/ 

- Nottingham -• 

4.5..19/4 - kulatě  
The  F.A. /  Cup Final  / 
4.  May  74 /  Wembley  • 

( finále poháru asociace 
1974 - nejetargf fotbalové 
soutěže světa ; na kresbě  
pohár Anglický pohár) 

• ) 

.• l7,8.1.974 obdélníkové  
YORK  CITY P.C. /  First ever  

- match in  division two  / 
17.Aug 74 LYORK 

(vlevo kresba fotbalisty 
první zápas v 2.divisi ) 

24.8.1974 obdlníkov 

"DY,TERBOR0L(1 UNITED F.0 / 
Division four ehar4pions 1974 
fiist home match / Back in 
division 3 / 24.Aug 74 / - 
Peterborough  
(vítěz  4.divize první 
utkáni návratu  do.3.divise .  
kopaně_  



tTagIR  
FIRST EVER 14gME 

MATO 
DIYISJ OKF 
24 AUGliSr 74 
CA RusLE  

CHESTER E G. e  

(P EVER -1̀Q  
OMSION 114RE 

AUQ 7S 
NSW 

(11 MANCHESTER MUD 11 
I

. 

DIVISION 2 CRAMpioNs 1975 

FIRST HOME MMĺ%1
aRCK IN DIVISION 1 

23AUGUST 75 
MANCIIESTER 

MANSFIELDTOWN Dmsřot44 
cHAmplogs 

VERSUS 19 • i5 

CARDIFF CAW 

13 SEPT 1975 
MANSFIELD %MS 

e 

k  
IAť II MOW AND U.E.F.k. Ca` 
.727,1 SOBS 17 

KICK OFF IN WROPE 

L_ 14  SEP n mom. 

4.811924  obdélníkové  

CARLISLE UNITED P.C. / 
First ever home / 
home in / division one / 
24.August 74 / Carlisle 
(  první zápas  v  první  di-
visi - ale  opět  z  ni  tent  
klub pak hned vypadl  ) 

23.8.1975 -  obdélníkové  

• CHESTER F.C. / First home 
match / ever / in divisio, 
three / 23.Aug 75 / 
Chester 

23.8.1975 -obdélníkové 

MANCHESTER  UNITED  / 
tivision 2  Champions  1975  
First home  match / 
back in  division  1 / 
23.August 75 / Manchester 

( návrat Manchesteru UnitE 
do první divise 

vlevo znázorněn pohár drni 
anglické divise ) 

13.9.1275  -  obdélníkové  
MANSFIELD TOWN 
"ivision 4 champións 1975i 
Versus / Cardiff City / 
13.sept.1975 / Mansfield 
Notts  

vpravo znázorněn pohár  
4. angl. divise  kopané  ) 

17.9.1975 - kulaté 

EVERTON KICK OFF IN UEFA C 
/ 17.sep 75/ Liverpool /  
(uprostřed kresba Poháru  
UEFA ) 

11j.8.1976 obdélníkové  

LIVERPOQL F.C. 
League L'hampions and UEFA 
cup / Winners 1976..! Kick 
off in Europe / 14.sep 76/ 
Liverpool 



2112:1221 - 

15.8.1276 - kulaté 

Manchester City versus 
Juventus  UEFA cup  / 
15 sep 76 / 
Manchester // 

( kresba uprostřed - mapa 
západní Evropy a pohár  
UEFA  ) . 

13.10.1976- kulaté  

England  v  Finland  /  
World cup  i 
13.oct 76  /WEMBLEY  

( kvalifikační utkání pro 
mistrosvtví svě ta na sta-
dionu ve  Wembley  - 
výsledek 2:1 ) 
obdélníkové 
razítko k závěrečnému utká-
ní anglické fotbalové ligy 
( 1.divise ) 

Text :  
British Football  / ChamionshipE 
/ 31  MAY  1977 /  Wembley  
( na kresbě  po stranách dvě  
věže stadionu ve  Wembley  a 
dva fotbalisté , datum ve 
znázorněné brance ) 

14.9:1977  - obdélníkové 
Manchester City F.C.  into 
Europe  /  UEFA cup  i 14.sep 
1977 / Manchester // 
Poznámka 
zvláštni poštovní přepážka 
byla umístěna v klubové pro-
dejně  FC Manchester City na 
adrese  Main Road  v Manches-
teru 

RIMER CO/ C.INTO EUROPE 

1 4 SEP 1977 

 VI 
ODA CUP 

tr; teCIESTER N1:4 

28.9.1377  - obdélníkové 
MANCHESTER  UNITED  F.A.  Cup 
Winners Into Europe / 
anchester 

Poznámka 
toto ručni razítko pe užívalo 
i později při kadé 1),i1eii-
tosti kdy klub hrál doma , 
ale vždy jen po úspěšném 
výsledku utkáni 
( datum na razítku je nasta-
vováno samostatně  ) 



WIGAN AllilEriC EG. 
FIRST NOME CAME IN 

DIE FOOTBALL ISAGUE 
blISSION POOR 

AUG 18 MOAN LAWS / 

22.10.1917  - obd6InIkové 
-•Tolivn 'Division 3' Cmploiuť  

29.10.1977 
i'rersuiA6Tt —ccvan—ty) 

22.10.1277..- kulaté 
text: Crystal Palace " Promotion " year. versus Charlton 
A 29.Uct 77 Selharst 

16L11.12/7 kulaté 
text :  England  v Italy  World cup  16 il ov 77  Wembley  
pozn.: speciální pošt. schránka byla umístěna v restau-

raci na stadionu  Wembley  

6.12.1977 -  obdélníkové  

text : Liverpool FC League and Europan Champions Into 
Europe 6.dec.1977 Liverpool 

15.3.1978 -  obdélníkové  
text : " Liverpool PC League and European Champions 
Into Europe 15 Marcg 1978 Liverpool " 
Poznámka  :  Jelikož 
poštovní schránce  ,  
dujících poštovních  
Victoria Street BO 
Corn Exchange BO 
Yount Pleasant BO 
Wallasey BO 
Birkenhead BO 
Boothle BO  

nebyly udány podrobné informace o 
bylo možnď  zásilky podávat na nisle 
úřadech : 

- 1822.1218 

6.211278  

ZAsilky pro zpětné odeslání se měly posílat na 
poštu vliiverpoolu /  Head Postmaster Liverpool  

Razítko se užívalo na oslavu  
Liverpool  FC ligový mistr a mistr Evropy - cesta do 
Evropy ! 

- kulaté 
finále ligového poháru 78  
THE LEAGUE CUP FINAL  
18  MAR  78 -  WEMBLEY  

• kulaté 
Text:  The FA cup Final Wembley  

6  May  78 

Hlavni 
I .  

210.12 IQ obdélníkové  

WIGAN ATHLETIC P.C. 
First home came in / 
the football League / 
D:.vicion pour / 
23 Aug 78/Wigan Lancs/  

2C7 
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VERSUS 
q;:.:?‚  CARDIFF CITY 

SP 78 
\4F1  WREXNAM  CLYIrť_  

27.8.1978  - kUlaté 
Liverpool v Nottingham Forest/ 
European cup / 27-sep 78 / 
Liverpool 

r • 

ooliikei,_ 

S EUROPEAN OP  74 
ink e 

$4078  

 

30.8.1978 - kulaté 

Manchester United Centenary 
Season / versus Manchester 
City / 30 sep 78 / 
Manchester 

30.8.1978 - obdélníkově  

WREXHAM  F.C. /  Division  '  
champions and  / Welsn  cup 
winners  - 1976 / versus  
Cardiff  City / 30 sep 78 /  
Wrexham  

(známý waleský klub hrající 
v anglických fotbalových 
soutěžích a mnohonásobný 
vítěz walesského pchL'u ) 

25.11.1978- obdélníkové  

Bolton Wanderers / ersus / 
Nottingham Forest // 
MEETING OF CHAMPIONS. // 
25.N0 78 Bolton 

20.10.1978- kulaté 

Everton FC Centenary / 
(  stě  výročí  Everton FC ) 
29. oct 78.- Liverpool . 

/ 61e / 

Vpravo přintigfme jetě  
jeden otisk výplatnfho 
stroje s fotbalovou te 
matikou, tentokrát z 
Holandska. Může někdo 
určit uživatele tohoto 
OVS ? Napitei 

šlechta 

D INFER001 - 

*40 
k(INtR. 

FR9643 



GOIťhe$ of the XXII1rd Olympiad Los Angeles July 28 to AUgust 12, 1984 

Games of the XXI/rd Olympiad Los Angeles July 28 to August 12, 1984 

_ • Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles July 28 to August 12, 1984 * * * * * * * * * * * 
Nastává čas, abychom se i v naěem zpravodaji poněkud blfže zají  

mall  o materiály, případně  o dalěí potřebné informace související s 
přiětfmi Hrami XXIII.olympiddy 1984 v Los Angeles. Dnes poprve -tedy 
pod záhlavím nové rubriky se s těmito informacemi budete shledávat 
tak, jak i ndm budou známé. V poslední době  k OH vychází ohromná a 
pro jediného sběratele naprosto "nevysbiratelne, ba ani nezaregis-
trovatelná, spousta rozlichého filatelistického materiálu. vemůžeme 
proto ani zde zaznamenat vgechno. Věříme vak, že to podstatné se nám 
pfecejen podaří zachytit tak, jako v předcházejících případech. 

V záhlaví této rubriky /ve větěim provedení na přebalu č.3/44/82 
naěeho zpravodaje/ vidíte oficielni  emblem  Her XXIII.olympiády 1984, 
který navrhl výtvarník Robert Miles  Runyan.  Maskota těchto Her,ktere-
ho najdete na zadní straně  přebalu dneěnfho čísla zpravodaje navrhly 
ateliéry Walta Disneye. Uvádíme tyto informace proto, že při značné 
komercionalizaci těchto Her se určitě  s oběma emblemy setkáte nejen 
na  FM,  ale i jiných propagačních a suvenýrových předmětech. 

Prvým případem a navíc i 
filatelisticky dokumentovatelr . ibou4,40," 
ntm je vpravo zobrazený otisk , fm40,rwkom, 
OVS, který pougivá tzv.ofic. Lampors 
patron /ručiteli, v tomto pří- • 
padě  United Airlines.  Těchto 
patronů  je zatím, podle posledních informací od org.výboru Her, 24 a 
je mezi nimi větgina velkých a známých firem jako: ABC, Canon,  General 
Motors, Coca-Cola, Fuji, Levi  Strauss, Sanyo7a dalěf. Lze tedy pžedpo-
kládat opět záplavu otisků  s emblemem Her od těchto firem a jejich fia 
lidlek, jako tornu bylo při OH 1976, odkud je známo  vie  jak 2.500 ks 
těchto OVS. Nedělejte si proto žádnou starost, když do svých sbírek ne 
seženete zrovna ten OVS, který  my zde vyobrazíme. Tento prvý námi zde 
uvedený je v modré barvě  a používán je již od 1032-. 

ook Významnou akci v rámci Her 
bylo Valné shromáždění asociace 

* JAN národních olympijských výborů,které 
se konalo od 14.1.21.1.1984 právě  v 
Los Angeles. Více jak 100 členských 

01983 ANOV si prohlédlo sportovigtě  a 
 spolu a exekutivou MOV a LA000 /Los 

-Angeles Org.Olympic Comitél probra  
lo  řadu důležitých otázek okolo • 
ubytování, stravování „ dopravy ap.- 

sportovců  a Jejich doprovodů. Jak jsme Vás informovali v 5.1/44,82 na. 
Aeho zpravodaje na str.77-79, .byly dne 18.1.1984 při'zaseddnf exekutivy,  
MOVpřediny pleds.MOV J.M.Samaranchemliesti šijícím dětem dvojnisobného 
olympijskiho vítěze 1912  Jima  Thorpeho kopie medailf, něž byl neopretv 
něně-svého času připraven. Bude nám' tedy toto razítko s.tfmto'datem g - 
Plipomfnat i tuto událost a vhodně  If=  můžeme dopinit eVei sbfrky.--' 

1 



Star in Motion: 1980 L.A. Olympic Committee 
Pictograms: @ 1481 L.A. Olympic Committee Copyright @11182 LA. Olympic Committee 

Games of the XXI//rd alympiad 
July 28-August 12, 1984 

Q99 NEWPORT BEACŇ  

PASADENA 

:ANTA 
MONICA 

Vpropagačních materiálech jsme také obdrželi výge uvedenný plá, 
flek olympijského města Los Angeles spolu se zakreslenými místy; jedno-
tlivých sportovia a jejich piktogramy. Věříme, že Vám uvedeny plánek 
přijde opět vhod a že jej nage tisková technika dobře přenese. Pokud 
se nám podaří získat včas mapku s trasou přenosu olympijské pochodně  
a diagram jednotlivých soutěží Her, opět  Wm  jej zde otiskneme.: 

Na dalgf straně  přinágíme ve dvou sloupcích přehled a ukázku 
jednotlivých používaných piktogramů  olympijských sportů  a jejich 
umistngni. 



........... 
. CSPU Pomona 

/31 Archery ,  y„.. ......... ....El Dorado Park . 
'.... :... 

121  Athletics.... ...-. L.A. Memorial Coliseum 

ei Baseball......... ............. ....Doelger Stadium - 

0  Basketball The Forum 

Boxing....... LA. Memorial Sports Arena 

a Canoeing....... ...... . ..... . ....... . Lake Casitas 

Cycling... .... ..... ..CSU Dominguez Hills 

Anita Park 

gm Fencing ... ..... .LB. Convention Center 

Fa Football  Rose Bowl 

Gymnastics.......— Pauley Pavilion, UCLA 

gi Handball.... 
CSU Fullerton 

'1 
, 

I WPC 

o 

E? At 1.. !!. 
.?
.*ng.  

CSU Les Ants , Jud 

lal Modern Pentathlon..., .... Core De Cale 

rol Rowing  Lain etasitai 

1112  Shooting.... ............. ...To Re Deternened 

El Swimming...Univ & Southern California 

el Water Polo ,Pepperdine University 

gill Tennis To Be Determined 

Volleyball Long Beach Arena 

la Weightlifting.-- Loyola Marymount Univ. 

firA Wrestling-. Anaheim Convention Center 

IS Yachting Long Beech Marina  

Jetě  jsme Vám chtěli sdělit, že maskot se jmenuje "Sam" a je 
to orel. V barevném provedení je sedmibarevný. Oficielni  emblem  Her 
je třfbarevný Červeno, modro a bílý. 

ZajimavějAi ale pro Vás jistě  bude informace U.S.pogtovni služby 
o emisnim plánu pro rok 1983 k propagaci Her. Plán je pestrý a také 
cenově  "na úrovni", což posuate  semi:  
8.4.1983 vyjde v Los Angeles čtyfblok 40 cent.známek leteckých s 

vyobrazením střelby, vzpírání, gymnastika muži a plavání 
ženy • 

17.6.1983 vyjde v San  Antonio  v Texasu čtyřblok 28 cent.leteckých 
známek s vyobrazením gymnastiky žen, kopané, koAfkové žen 
a překážkový běh. Vydáni bude spojeni s výstavou poAtov. 
známek TEXANEX-TOPEX. 

28.7.1983 vyjde v  South Bend  v Indianě  čtyřblok 13 cent.známek s 
vyobrazením diskaře, skoku vysokého žen, lukostřelby žen 
a boxu. Toto vydáni bude spojeno s probihajicimi juniorský. 
mi olympijskými hrami  Notre  Damskě  university. 

5. 8.1983 vyjde v  Long Beach  v Kalifornii 13 cent.dopisnice s vytig-
těnou známkou jachting. 

14.10.83 vyjde v Los Angeles 30 cent.aerogram v montáži charakteris-
tických sportů  /zřejmě  piktogramy?V. Vydání bude spojeno 
s filatelistickou výstavou SESCAL 83. 

4.11.1983 vyjde v  Colorado Springs  v Coloradu čtyřblok 35 cent.let. 
známek s vyobrazením Aermu žen, cyklistiky, odbíjené žen 
a vodního pole. Vydání bude spojeno s filatelistickou výs-
tavou SOCOPEX 83. V  Colorado Springs  je také sídlo olymp. 
výboru A. 

29.12.83 vyjde v  Milwaukee  ve Wisconsinu 28 cent.letecká dopisnice 
s vyobrazením ryýchlobruslaře. Den vydáni bude spojen se zdel probíhajícími závody olympijského trojboje rychlobruslařů. 
lořadatelská země  Her XXIII.olympiády tak připomene konání 
XIV.Z0H 1984 v Sarajevu. 

Máme se tedy vAichni na co těžit. olustýn 0000000000000000000000:J0000000000000000000000000000J 0000000000 
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-0d naeho spolupnovnfka z USA. J.M.Lao1.71 
000000000000000000000000000000000000000G0  

třetí znám:ta z ohiaovaně, serie 
"Slaimf sportovci USA" bude vydána :1; 
letoního roku. Oznámil to náměstek gene-
rálního pogmistra 15A M,S.CxiE;hlin v Bal-
tjyne Bude to 20c_ "příleitostná zntia 
oslavuj  íoí  největgfha baseballového hráče 
USA George Hermana  "Babe  R u.t 11_ a 
který se narodil v Baltimore. 6.2.1895 a 
zemřel. 16.-8.1948. 

Vlevo vyobrazený 'návrh z-.0mky je. 
fotografickým záběrem s klasickým postave. 
ním tohoto hr66e. Jej-f_m autorem je opět 
nchard Gangel z- Westonu, tak jako u dvou , 4 předchozích známek s  Bobby  Jonesem a  Babe  
Didricksonovou9  vydaných v r.1981 /viz 

Olympsport g‚47182 str. .-5 ľ.  Dalí známku toto  eerie  s-význačnýM - hrdi-
nou  Roberto  Clementem vyjde v r.1984.-  Barva známky, datum vydání a ostat- 
ní objednacf podmínky 'budou oznámeny dodatečně  . J.M.Lacko 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000c 

' člen 6.191- J 4 s e k' Radek , 281 21 6ervené Pečky 271,  'hledá vgechen 
filatelistický materiál na téma  TENTS  a LEDA HO- 

. kej /TDOv PR, SR,,celiny-  a celistvástii. 

.POZOR!!! Sběratelé čs.příležitestnych razítek, je Vám známa něco o 
 poufv6af těchto gachových  PR  v r.1982: 

flandlová 1982-Majstrovstvá SSR miAov '0.0111 Kl.lbfn 1982.1vIajstrovstvá SSR 
ien; Starý Smokovec 1982,  XXX.Tatransic-§,pohiorivěimaístrovn turnaW. 

Pokud ano, pigte do redakce a naglete ukázky!!! 



ého spole č.e..n s••-t, vt 1.9 
-0000000000C00000000000000p0000000600000p00000000000000000dtóoO00000ad, 

Tyto tzv.regionální Hry, ktere se•ve vgtging případů  konají pod 
patronací MOVínapř. Asijské hry, Panamerické hry, Jihopacificke hry, 
Středoamericke hry, Africké hry, Středomořské hry atd./4  nim přintigejf 
řadu zajímavých a vhodných materiáliVk rozgířeni nagich olympijských 
sbírek. Konají se zpravidla v neolympijském roce a.jSou jistou formou 
kvalifikace a měřením výkonnósti té které. oblasti  pled  samotnými.OH:- 

XII.hry britského společenství nirodů.probfhaly,, ve dnech 30. 9.a 
9.10.1982 v australském městě  Brisbane.  Střediskem bylo  sportovní cen-
trum královny  Elizabeth.  II. Tyto Hry jsou pořádány'pOuze pro amaterskě  
sportovce a zpravidla ve vgech olympijských druzích spartu. Prvé tyto. 
Hry se konaly v kanadsk4m.Hamiltonu v r.1930 a mají svojí dlouhou tra-

dici.V6tgina z nich je dokumentována itilateliStic4m materiálemp'kU  
rý  nám vhodně  zpestřuje a rozgiřuje nage sbírky., " . • 

• Nejinak tomu bylo i v Austrálii, kde ministerstvo pogt tyto Hry  
jig  řadu měsíců  propagovalo strojovými razítky a organizační výbor Her 
v  Brisbane  pougíval zajímavý OVS se znakem Her. K vlastním Hrám pak 
dne 22.9.82 vygla 4 kusová  aerie  známek.v hodnotách 27 caukostřelec v 
zelené barvě, 27 c. boxer v červené barvě, 27 c. vzpěrač  v hnědé barvě  
a 75 c. skokan o tyči,v modré běrvg.: Na vgech známkách je pohyb .porto• 
co rozfliZován do třech poloh. K serii vygla FDC 6.171.7  Tři 27 c.hodnoti. 
známek vygly pak v původních barvách i v argíkové '.pravě  a FDC č.172.- f 
Autorem známek a argfku  la  grafik Richard COrhieljd Zegydney a autore( 
kreseb na FDC pak Brian  Clinton  z  Melbourne.:.  Současně. byl Nrydán•i aera 
gram,  s originální 360. známkou ke Hrát, vlevo -s mnohobarevným Obrázkem 
ze souboje bggců  na pásce. Ve dnech konání Her .pak bylo používáno  calk  

-16  PR  s piktogramy sportův jejichg obrázkrpřinfigime /vigným zájamdAti. 
pak mohu tato razítka na FDC přenechaved.sekce/. oomm4 • 
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OloYMPS'PCIRT 
oc00000000000000000000000000 
je neprodejný, neperiodický ppravoclaj némětové sekce 01 ij- 

-- ské a sportovní filatelie V CSSR, pracující při S C $ 
Praze a je určen výhradně  pro vnitřuf potřebu členů  této sekce. 

NtedOucfm sekce a zpravodaje je Jaroslav J  us  ti n, Sowarmidy 63, 
399 01 MILIVSKO, který zodpovídá za: jeho obsah. Za odbornou stránku a 
za původnost článků  zodpovídají jejich autoři.' Text neprochází jazy.ko- 
vou Opravou. Toto čfslo: 1 / 47 / 83 
atti 36  strays  textů  aAryobrazinf, red.uzávěrka 25.2.1903, vylo v y1983 
Na tomto čísle spolupracovalit: Prant.Andě3., Vil.Eliég, 111.11rich, Radek 
Jisek, V1.Kolich, Mil.Kromer, X.Maixer, Ing.J.Novotni, Ing.J.Petrések, 
'Ing.Zd.Sloviček, Dr.Joz.Sobihard, Jar.Soukup, Vita 1-echta. 
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