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Čs.olyapiské hnutí a sport
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ST,olupořadatelem této výstavy
byla nate nelm'étové sekce
OUMPSPORT.Výstava . se uskute5—
nila v muzeu SNB.Je.lim gest-re
byl 61en nag.): sekce,dipl.tech..
BedtiCh rolg.k.Při této výstaz,'1
. se uskutečnilo další setkial
Člen naší sekce.

Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní filatells při Komisi námětové filatelie S tSF
Ročník ZVI

2/ 50/198 3

Jubilejni 5 0. Ofslo zpravodaje OLYMP-S P•oRT
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Když jsem si opět se zájmem přečetl poslední číslo zpravodaje
OLYMPSPORT, uvědomil jsem si, Ns to příští bude již jubilejní padesitd. Bývá zvykem, při takové příležitosti, zhodnotit dosavadní vykonanou práci a oslavenci popřát do dalgího života mnoho
Ospěcht.
Necítím se zcela povolaným hodnotit obsah zpravodaje odborně,
přestože jako bývalý aktiva sportovec se rid seznamuji s jeho obsaheM„_chci však poděkovat vgem obětavým pracovníkům takes Olympsport,
kteff s obrovskym nadšením překonávají vgechny obtíže, aby mohli
připravit další vydání. Každý, kdo oboe filatelii dělat alespoi doopravdy,. ocenuje pomoc, kterou mu poskytuje odborná literatura. Viiohni tito Sběratelé také snag ceny této literatury v zahraničí,
které jsou dosti vysoké. Pokud, mmaji dlouhodobé partnery v zemích,
.1te je vydávána, ví také, že je většinou těžko dosažitelná. Vedení
sekce Olympsport dává svým. členům zpravodaj takřka zdarma, Vyžaduje
pouze Od nich aktivní prici-v sekci a přípravu exponátů. Jistě by
rádo vyhovělo i dalgím zájemcům o zpravodaj, kdyby bylo- možno náklad

několikanásobně

• Domnívámasile význam Vgech zpravodajů, které vydávají, at už
svazové či krajské sekce, pracovní skupiny, není u nás patřičně doceněn. le jsme dosud neudělali. vše pro to, abychom společně pomohli
zlepšit podmínky těm, kteří je připravují. Věřím však, le tato situace se Matti a proto svémU Often Justýnovi a jeho spolupracovníkům
přeji, aby se v piném zdraví a pracovním elánu dočkali lepších zitřků, aby ve svém nadšení vytrvali. Přeji jim také další, stejně xaloti.
lend pomocníky. Budu se vilely těšit na dale zásilku s tímto zpravodajem či s dalším Číslem knihovničky.
RSDr.Vladimír Bulíček Most
mistopf.Sě,KV a člen iN SČF

.DR OBNÉ orunizačni zprivyzVedeni sekceazpravodaj-el
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členové

215 -Galajda JI

Ins.,A.A,tdanova 49, 160 oo Praha 6.

téma KOŠIKOVA, exponát nemá a buduje jej..
Přilat na 2 roky s podmínkou vystaveni exponátu
216--Dvorský r'......slav,Bubeneěská 27/188, 160 00 Praha 6.
tSSR, olympijské hnutí, LH a Kopaná.
na 3 roky s:podmínkou vystaveni exponitu.
:an, Sverdlovská 880, 142 01 Sušice. Sbírá
217-Vachouše
saponát nemá. Přijat na 3 roky s podmínkou
exponátu.
škxoupova 430, 344 91 Domažlice. Sbírá
218-Heyduk
01'; MS. Exponát budujerPfljat na 3 roky.,
•
SSD 932/17, 017.01 Povážská-Bystrica. Sbírá
219-K rá l' Jozef,
exponát nemá. Přijat - na 2 roky a podmínkou
avenf
exponátu.
7.
Havlíčkova 19, 602 00 .Brno, Sbírá OH 1896220-P e t r Ivo
19) .ěs.sport.. Exponát nemá, buduje. A• do 2 let
jej vystaví.
•221-Sfkor.a JUliU3 MUDr, Strachotova 23, , 841 02 'Bratislava,
sbíri TENIS a STOLNÍ TENIS. Zpracovává, exponát
'Světový tenis".a do .2 let jej• vystavf.. Na.tuto
dobu je přijat do sakes.
Dloozorňujeme nage členy, ktaři byli v-letech 1979 až - 1981 přijati s
podmínkou vybudování a vystavení exponátu, aby zvážili své dalgf
možnosti a dali vedenf. sekce znrivu o tom, jak svůj závazek: chtě jí
spinit. Přehled o výstavní Činnosti za posledních 5 let máme k dis
pozici.
.

Zrušené a zaniklé členství
8- laha Josef - dne 10.10.83 zemřel
13-Cech Bohumil-dne 20.10.81 náhle zemřel
28-H a 1 f ř Bohuslav-dne 14.7.83 zemřel
58-Kuhn Ivan MUDr- dne 18.3,83 náhle zemřel
122-Vavrous tiroslav-dne 15.6.81 požádal ze zdrav.dAyodů o
zrugeni Členství
Změna adresy
1-Ado1f Andělim, změna PSt na 562 06
38-Jí1ek Jiff, změna PSt na 679 74
50-Kra3mer Ján, změna ulicea čísla domu na Dibravova 10/25
73- Ondriška Pavol, tukovova 27/105, 851 01 Bratislava
89-S 1 o ne k Vlast.,změna ulice na Gottwaldova 211

CUIFSLINEIRM

RUBR1
VaigtiřNf'
OZNÁMENI 'UPOMÍNEK
Jelikoi poslední číslo našeho zpravodaje jsme vydali již ve 3/8ti
prominou aim naši členové, že se s . přinim zdraví a pohody, jakož i
..pot ěšení nad naší společnou zálibou hlásíme trochu opožděně.
I

140-se dne 3.6.83 dolil mig aktivní člen Antonin Zajíček z Jablon-Ce
nad Nisou.
dne 10.10.83 toto Jubileum oslavil Bohumil Štoček z. Brandýsa
• 50 - abrahamoVin se ve draví dne 5,6.83 dolil jeden se zaklidagoich
členAVnagf sekce a dspěgný vystavovatel Jiff' Pazdera z Vodnan
stejného jubilea dosdhl dne 21.11.83 Miroslav liěman z Jaroměře
55-tohoto jubilea se dočkali ve zdraví čtyři členovi.nagf sekce 17.6.
83 zaklidajfcf člen Otto:Kudelka z Nichoda, 5.8.83 Ivan Krajěir
ze $pigské NoVi Vsi, a'24.9.83 Pak Stanislav Strych z Bruntiliz.
čtvrtfm jubilantem 'je nig jednatel a distributor zpravodaje lag.
Zdengk Sloviěek v den 16.11.83, jemuž přejeme pevné zdraví a aby
nim dlouhi léta jetě rozesílal nig zpravodaj.
60 -tohoto jubilea s 21.9,83 dolil Josef Martin z Prahy a zaklidajfcf
glen sekce i dspěgný vystavovatel Frantigek Frině z•Borovan u C.
•
Budějovic
70 - dne 11.8.83 se tohoto výročí dožil Frantigek Alex z Holegova
80 - tfmto jubilantem, je jeden z nagich nejstargích člene Ing.Pavel
Charvit z Ostarvy, bývalý krasobruslařský rozhodčí a dspěgný vye, tavovateltgchto tiMatů.
Z.NAŠICH VSTAV
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Frantigek Sopko

Od Athén po Moskva

MPZ

Kraj ski vAlošsxt mszIAM 1983
Jaroslav Justýn
Ing.Zd.Beran

československo a olympijské hnutí
Příprava a dspgchy evropských
spOrtovoiCna OH 64, 68 a 72

PZ a cena
MB

Nirodni SLOVENSKO '83 Bratislava

Jin Habro*stý
B.T.Joz.Sobihard
Frant.Sopko„
JizvManiaček

StOlný tenis
Tenis
Od Athén po Moskva
tadový hokej

Metinirodni 2EMBAL'8
.

BASILEJ

Jih Kialmer

Beh

lehki atletika

MS
S
MPZ
MS
MPS

Oblastní OLOMOUC '1983

Jar. Palgi
Vlad. Kolich
.
Ing.Josef.Koč
f -

Olympijské sporty
Tenis
Olympijské sporty

S a cena
MPS

Medtigtitna SSR USSR Š$A 1983
i Milan Kromer

Moskva olympijski

MS

iOblastní tERVENÝ KOSTELEC

Jiff Bono&

1983

Lyžovinf- sport milionů

16

Všem dspěgným vystavovatelům upfimně blahopřejeme a děkujeme
jim za dobrou reprezentaci naší sekce. Z dnegniho přehledu za druhou
polovinu rokli 1983 je vidět, še exponáty našich témat dosahují dosti
pěkného ohodnocení.
V 64/47/82 našeho zpravodaje jsme blahopřáli našemu členu č.32
Jiřímu Honců ke 40.narozeninám a vyslovili nadě ji, že se s. jeho exponátem shledáme co nejdříve na některé výstavě.
Jirka si vzal tuto nagf výzvu opravdult srdci a na Oblastní výst.
pogt.snimek východo a severočeského kraje červenf Kostelec 1983 jsme
se s jeho exponátem opravdu poprve setkali. Našepřekvapenf bylo upfimnd a o to milejší. Stává se totiž málokdy, aby napoprve exponát
získal tak vysoké hodnocení, jako se to povedlo v tomto případě -malá
stříbrná medaile /h/. Jirkovi upřimně blahopřejeme a věříme, že neustrne a nespokojí se s dosaženým.
Představil v exponátu celou řadu velice zajímavých dobových mate.
r141ů z počátků nageho lyžování a dobře je spojil s novějgim, i známkovým materiálem. Název exponátu "Lyžovini- sport milionů' vyj ‚dřu
dobře jak titulním a dvodním listem, tak i dobrým - libretem a.leho doložením. - Zlepšení je možné v dpravě /zmengeni textů, překrývání celistvosti/, v zdženi tématu a dopinění ještě .o další vhodný filat.materiál.
Určitě se pak dostaví další úspěch a také hodnocení může jít nahoru,
co/ při swim' autorově pin a cílevědomosti lze předpokládat.
Ještě jednou upflmtě blahopřejeme k dosaženému výsledku a dobré
reprezentaci naší sekce. škoda jen, .še této.přiležitosti nevyužilo
vice členů naší sekce, zejména "skoro domácí' z Náchoda.

Na tomto místě Vás ještě jednou upozorňujeme na mimořádnou příležitost -pro nové exponáty budované na téma 40 let mírového života v

USSR 1945 - 1985. S podrobnostmi a s možnostf-vystavenf na•vgech výsta-

vách v CSR v r.1984 jsme Via seznámili v našich INFORMACI CR č.10,'
které jsme Vim rozeslali před konáním 12.setkáni.
Znovu uposornujeme, še vedení sekce ochotně poradí všem začínají
cim vystavovatelům při volbě i tvorbě exponátů.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000090000

KOUPt- PRODEJ- NABIDKA- VSUtNA
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člen Č. 1 -ADOLF Andělfn, Na plini 1285, 562 06 Ďst i nad Orlicí

bledá veškerý olympijský materiál vgech dob k námětu BĎH,
zejména R-dopisy, dopisy, FDC- poštou prošlé
bledá veškerou filatelistickou dokumentaci ke všem 12.setkinfm alert sekce OLYMPSPORT /dopisy, FDC, pohledy, celiny
s přitisky z mist setkání/
6.199-Frantaikodém
Partyzánská 3, 052 01 Spišská Nová Ves hIadi
člen
všetok neznámkový materiál na tému basketbal, box,vspierlinie a stipasenie. Ďalej biadi.prfl.pečiatky:
-75.zasadanie MOV vo Vledni 1974
--Konkurs pracovoikov pegt k OR 80 Moskva 1978
-80 10t ěs.fotbalu na rovnakej dopisnici
-OVS olymp.organizaě.výboru v Moskve
Možnosivýmeny za fil.materiil eatnych bortov a OR

6.212 MAUER Karel, šmeralova 39, 625 00 Brno hledá materiály
na téma lední hokej, dopisnice ISR i USSR, razítka k Zit
dle chyběnky. Nabízím větní množství fil.materidlA ze
vgech druhů sportu.
0000000000000000000000000000000000000000000000000p000000000000000p000
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z 11. setkinf
Členů námětové sekce OLIMPSPORT, konaného v
sobotu dne 30.4.1983 od 9.00 do 14.00 hod v Praze, hotel Belveder
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Přítomno: 37 členů sekce a 2 hosté dle pres.listiny
11 členů omluveno písemně
Program : V Zahijení
gř Organizační záležitosti sekce
3/ Beseda se s.Kolichem, autorem knihovničky 6.11
4/ Diskuze
51 Zakončení pracovní ?Asti
6/ Vyhligení 2.pisemné nabídkové soutěže
7/ Výměna filatelistiokých materiálů
311

7dAbt(le_ni provedl ved.Sekce s.J.Justin uvítáním přítomných, kteří

povstiním a minutou ticha uctili památku zemřelého člena sekce MUDr
I.KUhna. Současně seznámil přítomné s navrženým programem.

g/ Organizačni záležitosti sekce:

_ved.SelcCe J.JuStin poděkoval Členu 6.1 A.Adolfovi za Význačnou -

. ;

pomoc při tisku knihovničky6.11 TENIS i za pracovní a finanční
přispěnf na její vydání
- seznámil přítomné se změnou dosavadního znaku sekce kde napřigtě
budou používány pouze 3 kruhy namísto 5 kruhů jchreněný znak 110V/
- stručně informoval o založení IFOP dne 7.12.1982 v Lausanne při
MOV/IFOP je mezinár.sdruženf olympijské filatelie/
- informoval o způsobů schvalování záměrů pro vydání knihovniček
sekce v publikační komisi StSF
- na r.1983 byl podán - záměr na vydání těchto knihovniček:
6.10 - 2.část "Ni zisk, ni slávu " /bylo zamítnuto! 1/
12 7 2.66st "Tenis ve filatelii" /schváleno a v tisku/
13 - 2.6ist "0 hokejový primát" /schváleno a bude pod 6.10t
- pro r.1984 so připravuje a záměr bude předložen no- vydání těchto'
knihovniček: "Pogta v Olympii", 'Sportovní a olympijské celiny
•
tSR-1.část do r.1953" a "OH 1980 Moskva"
- pro r.1985 se připravuje dalgí s pracov.nizvem:" tsispartakiidy
ve filatelii", "Sportovní strojová prop.razftka tSR' a je rozpracováno několik dalgich dseků.
- při oborové výstavg 'Umění a Hudba" Nroměříg 1983 budou opět probíhat Dny NF ve dnech 31 až 4.9.83. Nebudeme zde pořádat setkání,
ale zveme vgechny nage členy k přátelskému posezení.
- navrhl upoládat 12.setkáni Členů při celostátní výstavě BRNO 84
- informoval o vyhligení Celostátní soutěže o nejlepgi támaticld
exponát věnovaný 40 lettm mírového života v tSSR 1945 až 1985
/podrobnosti viz Informace 6.10/
- informoval o zájmu KF 02-1 .t.Budějovice' uspořádat výstavu OLYMP8F0RT 1984 /podrobnosti viz též Informace 6.2qt.
dotázal se, kdo by mohl předložit PR PRAHA 77 k 79.zasedéni mpv
v modré barvě, které mělo být ddajně také používáno!

o

, dottzal se, kdo by mohl vypomoci s reprodukčními filmy FU5 84
-vednf KNF uskutečEuje zeměr vydat tematicky Zpracovand PR z r.82:
a obrací se na sekce se fddostf o pomoc v jelith tematice. Budeme
se snažit vyhovět a ved.sekce se bude obracet o pomoc v tomto st"
ru na jednotlivé členy /Publikace bude v nejbližAf době vydAnae
podobni se připravuje i na r.19831/
vedckolovinf aane.keVdsek informoval, že v těchto dnech končí
poslední kolo koldvdof dublet. Stalo se, že některi část se ;pos.,
dila vinou nedbalosti - dčastnika. V těchto případech vyloučíme prd;
vinildho z da14f dčasti.

-předběžně se jrnff dspěgnost tohoto•kola stejná jako v. loilekém
kole /cca 500 Kčs na dčastnfka/ •
-seznémil s výs3edkem 1.pfsemn4 nabídkové soutěže. Po odečtení
nákladů na tisk a pogtovné je čistý zůstatek 109,30 Kčs, který
byl předin hospodáři KF Nský Brod, který je garantem této akce.
-informoval o dobře zaběhnuté službě zájemcům o PR. Co bylo odesláno, to přiglo. Podobné zkugenostl máme i•s PR z USA, kde se o.
nick včas dovídáme a zásilky docházejí

.1/

AftalgA,§8 LaNdchein
-v krairinformaci seznámil přítomné s problémy, které měl při
reprodukcí, textů
sestavování uvedených materiálů, se získáváním
apod
taktéž poděkoval s.A.Adolfovi•ze. spolupráci m vyslovil. naději, že
2.66st knihovničky bude moci bÝt - tigtěna stejným způsobem. l'oděkoval taktéfL.Kyselovi za fotografickou spo1qpr6:A
Přítomní se pochvalně vyslovili o této knihovničce a bylo konstatováno, že v podobné dprnvě by měly být provedeny i dalgf segity,
které jsou a budou připraveny
i 5,X 4
e
:z,lechta, poukázal na hodnocenf naAcho zpravodaje za 'rok 1982 vede.
nfm. KNF. V tomto hodnocení jsme skončili na 2.mfst ě a je
nás. V'ytýkána slati6f 6iteinoet textů i reprodukcí /Cog je
pravda ale fled4 se ovlivnit,/.Rodná bodů jsme ztratili -•i
za články o teorii tématick4'filatelie idiskutabiinti/ a

pak za malou propagaci čsailatelistického materiálu/jak
to možné,když knihovnička 6.9 byla věnována cold -rozsah 44

stran- ěs.filatel.materiállit

- členové Bekaa OS z Brna udělají vge pro zdárný průběh setkání
Členů při výstavě BRNO 84 a těgf se jig dnes na toto setkání
- navrhl, že by se neměly slučovat výstavy několika krajů, ale
aby se pořádaly výstavy začátečnfků, kde by se mohly tyto exponáty kvalifikovat

-vyslovil poděkovint celé filatelistické rodině Petrásk6 za
za organizaci kolování sekce i obou ptsemných nabídkových soutěží, Jedině takto lze získat hodnotný filatelistický materiál
do nagich témat
Domorid- rádi přivítAme'v r.1984 v Brně nage členy nejen na Celost&04 18461 Aana na 12 setkání sekce, pro jehoš zdar udělána
,
Anděl- rád obstará zájemcům kvalitní PR ze MI z etapového města Příbram, když si poglou připravené zásilky

Nekvasil- byl vyzván org.výborem etapového města Příbram, aby zde
.
v době příjezdu a odjezdu ZM vystavil svůj exponát "e5 let
Závodu míru". Je to záslužná propagační práce, za kterou
mu vedení sekce děkuje
Ing.Petrisek- vzhledem knepřítomnosti omluveného jedantele sekce
s.ing.Slovička rozdal přítomným zpravodaj sekce 1/49/83.
Zbytek zašle jednateli sekce k rozeslání.
•
-informoval o tom, že předseda MOV převzal patronát nad
jubilejním 50.roč.Velké Kunratické a přislíbil i svojf.
asst. Bylo by vhodné při jeho návštěvě v Praze uspořádat
propagační výstavku našich vybraných exponátů', Předseda
•MOV J.A.Samaxanch je filatelista a založil při MOV
7A:de toto sledóvát a včas by zařídil potřebné vlzvinf
..fstavevatelů a Ve spolupráci s gestorem MěNV SCSF Praha
NF /a našim ěleneml, s.Polákem zajistil vhodné prostory.
Nekvasil .:upozornil ha rozpory. V. tom,- že StSF.vyzývá KF, aby výsta.
y..pořádal, ale nedostatečně je dotuje,: dochází k nepochoFitelnému. slučoviní krajských výstav až pro 4 kraje /41z
Val.Mezifíčí a•plánovani výstava Č.Budějovice 1984/, omezování ostatních výstav,. kde by 'nové exponáty mohly získat
•
potřebnou kvalifikaci • - • •.
.upozornil také na pisemné . nabidkové soutěže KF 00-16
Praha, kde .se objevuje řada hodnotných filatel.materidlů našich témat. Taktéž. oceňuje práci rodiny Petrásků s 0/pravou a realizací kolování a - nabídkových soutěží.
Sopko- nabízí pomoc splín.zajištěním PA k volejbalu 83 a Pionýra .
v Prešově, .kde mají tyto akce proběhnout
viti Setkinf v.Brně i neformální setkání v.Kroměříži na
Dnech NF •
-5/ yakončentpxacovnt Usti provedl s.Justýn. Poděkoval přítomným za
1100u-114st' plodnou ditakuzi•a.p9přil liM úspěch i mnoho
. .novfch materiálů v připravované výměně i v 2.nabídkové
soutěži
.
.
.
•
60/yhlišentApIspon6nabldkovi sout44: provedl Ing.J.Petrásek se
svym otcem- a synet0.-Bylo..dosaženo téměř 100% úspěšnosti
v nabízených poloikách••
7/ Vfměna filatel1stlaiOno-materi4n. probíhala během oběda a hlavně
něm. A bylo z čeho vybirat.- -UkonČením výměny ve 14,00
hod. bylo ukončeno i•11.setkiní členů sekce OlYmpsport v
•.
- • Praze 1983
Aldil a-sapsal: .J.Justýn'
. 00000000000000000000000000000000000000000000

j8V111 velmi rid, le jsem se dostal na 11.setkinf'sekce- Olympsport V Praze. Nejvíce jsem si
odnesl z vystoupení.př.Nekvasila a Kolieha a pak
z nahlížení do bohatého materiálu př.Anděla z
.
Příbrami o historii pošty v Olympii. Tivědomiljsem
si totiž, .že člověk musí být odvážnější při získá.
vání materiálů a nesmí se ani bát navázat kontakty
s přáteli v řteeku-kolébee novodobých OR.
Je node, že na našem setkání nevystoupili další
členové sekee, kteří mají. nejen bohaté zkušenosti
se získáváním i.zahraničaCh materiálů, ale i ze
•
stavby výstavních exponátů.•
Přesto toto setkání bylo pro mne velkým přínosem i poučením. Přinesl jsem si také na 40 dalších dobrých materiálů pro své sbírky.
•
00000000000000000000000000000000000000000
,000000kobbo
člen č.1- A.Adolr-

,

Na adresu jednatele sekce Ing.Zd.Slovdčka jsme dostali děkovný
dopis od Krkonoěskiho muzea Sprivy KRNAP v Jilemnici z 27.6.83 tohoto znění:
Krkonoěsk4 muzeum v Jilemnici vyjadřuje tímto dopisem dpf/mné
poděkování za Vdmi darované publikace OLINT-SPORT,MS v lyžování očima filatelie, které jsou významným přírůstkem do odborné knihovny
muzea.
Darované publikace byly zapsány do knihy přírůstků pod těmito
čísly: 278/83, 279/83 a 280/83
Ještě jednou děkujeme a jsme s pozdravem jilemnických lyěařa
"At TO Fli č f"
000000000000000000000000000000000000000Luštinec Jan* ved.muzea000000
člen naší sekce 6.191 Radek Jásek z červených Peček nám napsal:
Ve dnech 31.5. 2.6.1983 zasedal v Lausanne výkonný výbor 110V.
V těchto, ale i v následujících dnech byl na p.tiř. 1000 Lausanne 3
Cour pouilvdn výplatní otisk /červený/ s olympijskými kruhy a textem:
31.mai- 2 juin 1983 / C.I.O. / LAUSANNE.

Mr. Radek JASEK
Cervene Pecky.271
CERVENE PECKY 28121
Czechoslovakia
Ft-MUMMA! INTMATIONALE •
DE PHILATEUE OLYMPIQUE

Všichni, kdo se zúčastnili 1I.setkání sakes v Praze vědí, že
7.12.1982 byla v Lauaanne založena 01 MOV ' Mezinárodní organizace
olm-lské filatelic
ation Internationale - de Philatilie Olym..
piqw , my. Tat(
zace, v jejímž čele stojí adm ,president
a Antoniinch provedla 25.5.1983 Výběr syých členů,
MC V
fah se o.14,11
:ou a sportovni ' filatelií.. Pro vlastní ko,
ai pottěfvd,
at, v jelftžleVém.dolnlm rojit je ndzeVv*
obrazení
r. KrOmědbálky používá též Velmi
p ry, rus ruó43walsOu uprostřed hojní Usti tři:
s 1
i olympijskými kruhy. To vše id modrém podkladě, i
představuje zřejmě mapu světa. Pod tím text jako na obilcej

1
V druhém příspěvku nAm Radek JAsek píše, le během června 83používala kancelář MOV se sídlem v Lausanne stejný výplatní otisk
jako předešlý, ale s textem:
23 juin 1894
Creátion du
C.I.0
Tedy připomínal den založeni Mezinárodního olympijského výboru,který nim v příští m roce připomene 90 let od jeho založení a ke kterému
i naše pošta připravuje vydání 7 Kčs známky od Vl.Kovaffka.
Dostali jsme taktéž do rukou tiskovou zprávu, kterou vydala
kancelář MOV dne 7.9.1983 v Lausanne a ve které se praví:
Následkem pozvání od pana J.A.Samaranche presidents MOV, pan
Ladislav Dvořáček, president FIP navšt í vil zámek de Vidy 7.9.1983.
Při tomto prvním setkání PIP a FIPO mezi jejich prezidenty, vyhlašuje se dohoda o zřízení pravidelné spolupráce mezi oběma organizacemi.
Protokol pro ratifikaci oběma organizacemi bude vydán v příštich měsících.
Pracóvni skupina bude studovat koncept pravidel pro soutěže organizované během mezinárodních výstav olympijské a sportovní Matelie. Tato pravidla mohou bit použita na výstavě "OLYMPHILEX 84,
kterou FIPO plánuje na příští rok v Lausanne.
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Tenis

Pimmim

&eeszoo&se

V dnešnim "jubilejním" čísle zpravodaje bychom Vim radi pflnesli
nějaký 'sváteční tenisový bonbónek". Posuďte semi, do jaké miry se
nám to povedno:
Při troše štěstí se Vim
podaří občas získat do
své sbírky či exponátu
zajímavost, kterou najdete stěží v nějakém katalogu, a přece se stane
takový dlovek ozdobou
Vaší sbírky a exponátu.
Dnes otiskujeme ukázky
dvou takových zajímavostí/obě jsou také tak uvedeny v právě vyšlé 2.
Usti autorova Tenisu v
č.12 knihovničky/.Prvii
z nich je oznámení z t.
1853 /Ale předtisku se
oznámení používalo od r.
1850/, že na Midost"gentlemenům bude na londýnském kurtě v Jakubské
ulici ve čtvrti Haymarket v Inert 3.srpna 1853 opakováno subskripční
!utkini v "royaltennisu".

Druhou ukázkou je romantický dopis z pžedznámkovéhó
období z r.1950 z Francie z
depart.Rennes. Pfetigtěno
je ze zahr.aukčnfho katalogu. Pro zajímavost: vyvolávacf cena byla 2.000 gv.Fr.
Bude latka posunutacpět
vige ?
00000000000.00-00000000000
V posledních číslech zgravodaje jsme V6s informovali o objevu dosud nejstar3 •gf znám4 *tenisové" celiny
- Belgické Kongo z r.1920. •
Zdá se vžak,
že tentó objev bude opět
překonán. 0-

tiakujeme Vlevo obrasovoů
část dvou celinových ba,
revných dopisnic, vydanych
u přIleřitosti
sportovní výstavy 1899 v

Mnichově. Na
jejich adres
nfch stranách'
jsou vytitěny
baVorské známky 5 Pfg.-Zu.
61. Tento 15daj je vftk

a
if

neověřen a obracíme se pro„soVt
1
to na čtenife,
sda by vedoucímu hlfdky mohli k tomu aděliti dalgf podrobnosti, což
bychoM v pli*tfm čfsle zveřejnili.
Při tvorbě novd sbírky na tdma "TENTS" jsem se setkal se s ortem,
Prokterý se nejvíce podobá tenitu—s Auash /vyslovujeme skvo
to jsem: se rozhodl'zaslat Vám tento příspěvek a seznámit tak v.echny
čtenéře Olympspottu s tímto sportem, Takto začíná svůj dalgí přispěvek •
Radek Jásek a pokračuje:
SQUA$H 'brag dva hráči na obdélnikoViim kUrtwo rozměrech
9,75 X 6,40 my ohraničeném čtyfmi hladklml stěnaMi. Hra se zahajuje
Aderem proti přednf stěně. Miček se od ní musí odrazit nad vodorovnou
stfedovou čarou a odskoČit dhlopfíčně do soupeřóva pole vyznačeného na
po4laze. Soupeř Odpálf míček PO jednom odskoku ze země, nebo přímo ze
Vzduchu. Protože ae V prtběhu hry mphou -poušívat vgechny čtyli stěny,
vsniki biliároVý efekt, ktetý hriče ptoháhí bleskurychle sem a tam.
Vftězstvi v 4etu zajistf 9 bodů, Vítězstvf v zipase stejně jakols.:
-tenisu 3 sety.

Kdy a kde tento sport vznikl, je pro samotné historiky
Stopy vedou Zpět do středověku. Jedni věží, Ne prva míček squashe
byl odpálen na anglických zámcích, druzí se domnivali, še to bylo ve
francouzských vězeních, kde byl proti stěně odpalován rychlostí až
200 km za hod. V Anglii a Austrálii Se hraje squash od počátku tohoto
století, v Evropě teprve asi 10 let.
•
Dříve pěstovali tento sport pouze snobové, dnes lej vak provozuje kdekdo. Squash je totiž ve srovnáni s jinými druhy sportu cenově
daleko pfistupnějMi. Je potřeba jen jedna nebo dvě rakety a pir mičků,
které dobře skáčí.
Squash mš proti jiným drUhůmsportuleNtě jednu přednost: nevyžaduje atilt treniak a beta stanoveny, Aida věkové hranice, ani jiná
dalAf omezeni.

Dalgfm z:m.taketoirých" épOrtA, kterého vidíte N/Ae ukázku je
b.adminton. Je kozgifen hlavně vasijsktch zemích, kde najdeme
převážnou část světových mistrů v tomto sportovním odvětví. Razí si
vak vítězně cestu i v jiných kontinentech, zvliAtě v Evropě a je oblibeniunds.Kpropageoi badmintonu plispěloiletoAní
mistrovství Světa,které prObihalo v dnoru v dinském hlavnim městě
Kodani a které dáski poAte připoměla vydáním poAt.znAmXY•
Najde se někdo z členů naAí sekce, kdo ostatní seznámí s dosud
vydanými materiály na toto téma ve světě a poví nám něco o vzniku a
oblibě tohoto sportu?
0000000000000000000p00000p00000000p00000000000000p0000000000sc0000000
- P ř ed uzáv ě rkou:
člen č .173. Vladimír Kolich, ZápotoCkiho 1100, 708 00 Ostrava 8 hledi
celistvosti k OH 1904 a 1908, Spartakiádě SSSR 1935 g 1938
/Zu 53_.4 a 654/, tytéž jako čisté známky, dále čisté tetko
ON 18g 19061Zu 137 až 150 a 72 až .83/ i jednotlivě.Koupfm a nebo vyměnim za: celistvost k OH 1896, PR k OE 1912,
celistvosti Rakousko Zu 217-219z, Německo PR esperanta
1923, katalogy Zumstein West 1981, 1983, Michel Westk,
atd.

vedoucí hlídky: Vitšzslav Šlechta
AS ROMA miatrem Italia 1983vkopani
Italská fotbalová liga patří mezi nejstarší TEvropě
Prvním mistrem se stala už r. 1898 Genova PC Za 81 ročniki
byl nejčastějším mistrem Italie Juventus Torino - celkem 20x,
za ním následuje Inter. Milano s 12 mistrovskými tituly , pak
AC Milano s deseti a PC Genoa získavší davit titulů italského
fotbaloviko mistra Delší mistrovské tituly ještě získal
AC Torino (8) , Pr; Vercelli a AC Bologna (7) , Fiorentina
a AS Rona po dvou ; Casale, Novese , Cagliari a Lazio Roma
byli mistry jednou .
LA ROMA
CAMPIONE D'ITALIA

.

Dne 15.5.1983 bylo používáno _v LBO příležitostné razítko
vánovani..vítězstvi-laubU A.S. Roma vitalskó fotbalové lize roč.
1982/83 ljělo text :- "-CAMYIONATI DI mom 82-83 / A.S. ROMA
CAMPIONS:D. ITALIA:" .'Jistě vhodné razítko zobrazující mistrovská fotbalová soUtášal fotbalové dění na eivětě' v.roce 1983 .

Z galerie fotbalových klubů ;
=0!==============================

R C D Espanol Barcelona — jeden z nejpopulárně jtiCh špa

nělských fotbalových kidba , za který svého času chytal jistou
dobu i legendární brankář Ricardo Zamora . Klub byl založen roku
1900 u příležitosti jeho 75.vIroči bylo v Barcelont používáno
75 Aniversario R.C.D.
strojovh propagační razítko s textem

Espanol ".

Je zajimavé ,, že tak v zemi populární klub dosud ani jednou

nezítkal španělsky-mistrovský titul. Pouze dvakrát ve zveS historii
Espanol vyhrál ipanělský fotbalový pohár. Poprve to bylo v race
1929 ( s Raamorom v brance ) , po druhé roku 1940 • Barvy klubu :
modrá a bili .

60 let DYNAMO Moskva

OBRAZOVÁ

SHODA

Přiniěime dvě ukázky shody kresby na poštovaim razítku
s kresbou na fotbalové postovni známce :

pEemkpycbic—,-APWabq GC.BETOL.
i,M1,414(A)

VIEAALUEB)

ItAli4 CAMPION1
Of C4,C10 1,1112

CAFJ
cto BERTASSO G
Corso Locos 31/16 • 01,15 "loon.

galerie svě tových fotbalistů :

Just FONTAINE (Francie )
11•0111.111•111.0

slavný francouzský fotbalový internacionál
Just Fontaine narodil se 18.8.1933
v marockém městě Marrakéš . Uplynulo tedy v
letošním roce 50 let od jeho narození . S kopanou Fontaine začínal v Casablance
tehdy absolvoval střední školu., S mužstvem
Chemise rouges získal i Severoafrický pohár .
V rocs 1953 stal se hráčem OGCN Nice a už v
prosinci ho povolali do representačního celku
Francie,kterei tehdy porazilo 8:0 Lucembursko.
Just Fontaine se v něm uvedl pěknými třemi
-brankami . Pozdě 4i se stal příslušníkem klubu Stade Reims který za tohoto hrice zaplatil deset milionů starých franků. I přes
zranění a operaci v rocs 1957 se brzy zase Fontaine dostal do
formy. Nejlepší výkon na MS 1958 podal v utkáni o třetí místo ,
v němš Francie porazila zkušený celek NSR přesvědčivě 6:3 (3:1),
když- sám Fontaine zatížil konto svého soupeře čtyřmi brankami
a celkem na MS 1958 dosáhl rekordu 13 vstrelených branek I
Dne 20.března 1960 v utkáni Stade Reims - PC
Soohaux po srážce utrp§1 dvojnásobnou zlomeninu holenní kosti.
třebaže se velkou villí a usilovným treninkem znovu vrátil na
ligovi hřiště i do své'bývalé formy , musel po nové zlomenině
téze nohy se sportem zcela skončiti . Začala pak jeho nová dráha
- kariéra zpěváka šansonů . Pozdě ji se stal i sportovním noviniřem.
Ve svá fotbalové kariéře byl Just Fontaine T
letech 1958 - 1960 nejlepším francouzským ligovým střeleem dvacetkrát representoval Francii a v r. 1958 byl vyhlášen třetím
nejlepším fotbalistou Evropy • Jeho střelecký rekord na mistrovství světa z roku 1958 zůstal dodnes nepřekonán . Just Fontaine
je vyobrazen na známce Rovníkové Guineje hodnoty 9,65 peseta
vydané k MS 1974 . Tato známka by pak neměla chybět v záda' tematické sbtrce zobrazující mistrovství světa v kopané, zvláště MS
1958 ve Svédsku .
( šle
... 0 ...
INFORMUJEME.....
o tématickd literatuře
000000000000000000000000000poomm0000000000000000000000

Opět "MURDIAL 1982"
Koncem dnora 1983 vyšel v Itálii nový katalog s názvem Známky
k 1Mundialu" 1982. Katalog byl vydán S. C. 0. T. Torino. Jedná se
o skutečně malé dílko, čítající pouhých 15 stránek textu a vyobrazení.
Katalog obsahuje vydání všech známek a aršiků z celého světai
k této významné sportovní události minulého roku. Je formátu 15
a reprodukce jsou černobílé, zřetelné. Z ddajtt lze zjistit, že ce"
ken 99 zemí světa vydalo k fotbalovému MS známky. Známkové země
jsou seřazeny v katalogu abecedně. Pod názvem státu je v závorce

uveden světadíl, do kterého země patři. Dále následuje vyobrazení
jedné známky ze série a datum vydání. Následuje seznam vydaných
známek a aršikt dle hodnot /ne dle čísel světových katalogů/. Nechybí 4daje o zoubkováni, rozměrech a dalších zvláštnostech známek
a aršiků. U některých vydání je uveden i náklad. Pokud země zasáhla do bojů o Španělsko, je uvedena i skupina kvalifikace, případně
účast nebo umístění na šampionátu.
Přestože se jednd o skutečně malé dílko, je třeba je hodnotit
velmi kladně. Určitě se stane vítaným pomocníkem při shromažaováni
materiálů s touto tematikou, tak rozšířenou a oblíbenou mezi naši7
mi sběrateli.
KATALOG CYKLISTICKSCH RAZITEK

Pravděpodobně koncem minulého roku byl vydán v edici Philoffset katalog cyklistických razítek Francie a Monaka. Autorem katalogu je René Geslin. Toto malé díl. mi 41 stran textu a vyobrazeVšechna příležitostní Et-štrójóVti - razitka jsou zobrazena ve
skutečné velikosti.
.
Katalog je značně zajímavý. Seznamuje Tuts s razítky ke všem možným cyklistickým příležitostem. Razítka jsou seřazena tak, jak byla postupně ve Francii a Monaku používána. Katalog nám postupně
představuje razítka, která se používala již v roce 1904 na tzv.
'Zimním" velodromu v Paříži, chile razítka k založení francouzského cyklistického svazu, k cyklistickým výstavám, obsahuje razítka
dalších velodromů z celé Francie, samozřejmě nechybí razítka ke
slavnému závodu Tour. de France, která byla poprvé používána v roce 1948. Pokud byla používána, potom jsou většinou ke všem etapám.
Nechybí ani razítka výrobců kol, razítka k Mistrovství Francie,
ke stejným šampionátům juniorů a k dalším velkým závodům a kriterifm. Své místo mají také razítka ke všem Mistrovstvím světa v cyklistice, která se konala ve Francii. Katalog obsahuje také razítka prvního dne k různým příležitostem
Závěr francouzské části katalogu tvoří 69. ročník Tour de France v roce 1982 a nepoužitá razítka.
Monacká část katalogu je značně jednodušší. Obsahuje pouze dvě
razítka k Tour de France z roku 1953 a 19554
Katalog je velmi přehledně Sestaven, vyniká detailni popisná
část. U některých razítek je uveden i autor návrhu. Každé razítko
,
je také patřičně oceněno ve Fr.
V každém směru lze říci, že toto skutečně vydařené dílo .se
může stát naším dobrým pomocníkem..
K. Mauer
XIOCXXXXXXXXXICCXXXX XX
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LEDNÍ HOKEJ

•K.

MAUER

V dnežním pokračování navazujeme na první vlOtovku z MS 1983 v podotbě OVS hokejového svazu NSR, se kterým jsme Vás seznámili minule. MS
v. NSR již dávno tkončilo, naft reprezentanti zfskali stříbrnou medaili
a ztstali opět Za mužstvem SSSR.. Kéž: by ale zopakovali tento dspěch i
na xrvan 1984 v jugoslávském Sarajevu. To bychom si vftchni
-ne ii spfXe ty "zlaté", které se nám na ZOR stále vyhýbají.

Dortmund • Düsseldorf • Mnichov
Co přineslo toto MS nim filatelistům? Pogta
RSR dala do poušivinf pouze 2.PR v anchen 2 a
• Dortmund 1. Do- oběhu byly dány i 3 barevné poh-'

lednieeolympijského stadionu a haly se znakem MS.
• maskotem MS Pucki. Dále byly vydány 2 suvenýrové
karty se znakem MS a maskotem. Orgivýbor použf-

val
obálku se záhlavfm společně s otis.
ket výplatnfho stroje hokejového svazu NSR. V době .konánf MS používalo feditelstvf olympijské 116.1y OVS, jehož otisk nimpfipomfni 10.výrodf otev-•
fenf této haly, kde se hrály závěrečně finalové
.zipasy MS .
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rit v Dtaseldorfu Hušivino nebylo, existuje pouze OVS městské
pojištovny/jako v r.1 5/ a dle zpráv a& existovat asi v 5 variantách, podle způsobu po itf. To madam ověfeno!

Deutscher Eissport-Verband
Organisationskomitee ,
Eishockey-Weltmeisterschaft 1983
Setzenweg 34
8000 München 60

Herrn

8 5 6spc
MOO MOnchen 2

VA C.k

Karel Mauer
Smera.lova 39

CS- 625 oo BRNO

Czechoslovakia

Samostatná známka k MS vydina.nebyla,•pouse s každoroční eel%
'Ar den Sport'. u vydání pro Z.Berlín připomíná jednO známka toto .
Je v hodnotě 1,204.60 Pf a obraz je záběr-z hokeje. Bylo vydáno mnohodruhů FDC a razítko FDC•mi hokejový charakter.
Toto. MS je nazýváno 'mistrovství obohodnikW a proto je nutné
divot dobrý pozor při výběru a zařazování materiálů do sbírky. Zde •
se totiž objevilo-ještě mnoho suvenýrů z MS 1975 nesmyslně frankova.
latch vPemožnými známkami Oejchitů, afrických států a dokonce i starími známkami SSSR. •Ceny za tento materiál byly nehorázné a pohybova.
]y se od 5 do 20. DM. Jedna, z Wain je. ta, že. v Mnichově byla poš—
tovní přepážka otevřena pouze 1 den a- to pouze 1.května a navíc jen
asi 2 hodiny. Proto toto razítko s jiným datem neuvidíme a je to vysvětlovino prý i tim - . že - v NSR neplatí známky Z.Berlina a požta-tedy
povolila jejioh užívání jen Vyjimečně na- tuto dobu. Stejné to bylozřejmě i y Dortmundu • odkud je převážná část otisků PR s datem zahájení MS z 16.4.83. Známe však i otisky , ze•17.4. a dokonce i na známcc Z.Berlina.
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se konalo 21.4-31.3.81 v Tokiu. Zvítězilo
LetoPni MS skupiny
mužstvo DSA před Polskem a Rakouskem. Připomíná nim je dopisnice s
pfltiskern a příležitostné razítko s Vyobrazením kryté holy Yoyogi v
na se MS konalo. Organizační výbor používal obálky s plítiskem k MS.
MS skupiny *C" se konalo ve dnech 11.-20.3.83 v Budapešti.Palmu
vítězství si odneslo Mužstvo Holandska a zajistilo si postup do 'B''
skupiny, kde nahradí sestupující Jugoslávii. K tomuto MS Vydalo ma: ďarsko velice vkusnou dopisnici se tvlištni gawk-au v- hodnotě 1)'t s
emblemem MS. Na dopisnicích s 11.3. je používáno razítko 1.dne vydání
v kombinaci s příležitostným razítkem. Příležitostné razítko je mimo
•Černé barvy známo i v barvě Červené:
Dneěni:přispěvek doplujeme jetě ukázkami z Japonska, kde bylo
používáno příležitostné 'razítko ke 38.ndrodnimu at.
letickému mítinku v Ikaho, který se konal v začátku ;
letošntho roku. Barva im je tradiční hnědi až hnědo.
Červeni. Poslední ukázkou je přitisk na dopisnici,
kde levý obrázek představuje hokejistu. Jedni se o
58.národni hry:
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Leden
25.12.83-3.1.84
9.-14.1.84
14e-15.1.84
14.-20.1.84
21.-22.1.84
28.-29.1.84
29.1.84

MS LH junioři "A"

Švédsko

ME krasobruslení
ME rychlobruslea-ženy

III.2SH těles.postiených
ME rychlobruslenf-muži
MS rychlobruslenf-ženy
Zapálen! olymp.ohně

Budapegt
Alma.Ata
Innsbruck
Larvik
Deventer
Olympia

MS házená muži "C"
Stolní tenis "TOP 12"
XIV. Z 0 H
MS rychlobruslenf.muli

pine
Bratislava CSSR
Sarajevo
SFTJ
GótebBrg
Švédsko

MLR

SSSR
Rakousko
Norsko
Holandsko
Řecko

tnor
2.-11.2.84
3.-5.2.84
7.-19.2.84
25v-26.2.84

Bfezen
Chamonix
Francis
MS biathlon-ženy
Budapegt
ME sport.stfelba vzd.zbr.
MLR
GlitebZrg
ME LA- halové
Svédsko
8.1.84
FEM kogíková-feny
DUsseldorf NSR
MS krasobruslení
Ottawa
Kanada
19v-24.3.84
Grenoble
LH "THAYER TUTTA"-turnaj
Francis
"B" a "C",které se nezdčastní olympijského turnaje
Tento přehled pro nás opět připravil Milan Kromer ze Šaly, a
máme přislíbeno pokračování pro 6.1/51/81
0000000e00000000000000p000p0000000000000000000000000000000000000poo

29.2.-4.3.84
2.-3.3.84
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Jelikož se nikdo z členů nag! sekce nepřihlásil na nagí výzvu
ve zpravodaji 6.1/49/83 na str.7, zda by se chtěl ujmout řízení této
nově zavedené rubriky, pokvsíme se Vás informovat o novinkách ze XIV.
ZOH 1984 v Sarajevu alespon o tom co je nám do dnegní doby o konání
a vydaném filatelistickém materiálu známo. Je to koda, neb si myslíme, že je mezi Vámi více a lépe informovaných členů.
Bezmála 5 let žije hlavní město Bosny a Hercegoviny, jedné z
gesti jugoslávských republik, zavazujícím vědomím, že bylo pověřeno
uspořádáním XIV.zimnfch olympijských her. Těžko posoudit, JAY se kde
✓ minulosti připravovali na vgechny jejich předcházející ročniky,ale
Sarajevo se zcela ztotožnilo se svou hostitelskou rolí. Olympiáda je
✓ něm vgudypřítomneL Kromě jiného dostalo město jedinečnou příležitost
lke svému zvelebení. pro ZOB je přímo stvořen', rozkládá se v kotlině
ýobklopen4 v okruhu30 km vysokohorskými terény Jahoriny, Igmanu,

•Anice a Trebeviče, kde bývi.snth od listopadu až do•květoa...
- •XIV.Z0H v Sarajevu Se budou konat ód • 8. do 19.dnora 1984. K pr•vému'měřeni sil vAak dojde jig •0 den dříve vladnird- hokeji a téhož
dne Večer dojde i k soutěži v•-jfzdě na - tantch.
0 prvním vítězi XIV.Z0H se rozhodlo před
rokem a stal se Jim "vučko" jvičeki, který zvítězil 'nazi- 81$ výtvarnými návrhy na figurku ZOR "pro Atěstiyaerii kreseb vučka jsme reprodukovali na zadní st.přebalu zpravodaje 1,48/82/ a
najdete jí na vAemožných suvenýrech, kterými •
jsou v.Sarajevui v Jugoslávii zaplaveny vAech- ny obchody.
V:záhlaví této rubriky jsme použili začátečnf-slovapfsně sarajevského komponisty Muha-.
i meds Hrenovici, která získala v Jugoslávii. na
popularitě a jeAaeoficielnf hymnou- ZOH. Aš 8.2.•
•
odpeledne. zaplane na stadionu KoAevo olympijský .
- ohen, který bude 29.1.84 slavnostně zapálen v •
Olympii A nesen do Sarajevo přes celou Jugoslávii
-dvěma větvemi, nebude zahájen' jen velký svátek
- sportovní mládeže světa, ale i. svátek toho nejdrahoceněj.Alho.co lidstvo must střežit— •M 1 R U. •
Podle prOstorového plánu ZOR Se budou alpské
lyžařskéZoutěžejsjez4, obří slalom a slalom žen/
konat na Jahorině, vzdalen4.- 30 km od města. - TytéžsoutěŽe pro muže se uskuteční ha svazích hory .
BjelaAnica..DějiAtěm.závodů v běhu na lyžích, bia.
•
tlonu a skocích na lyžích budou terény a můstky
na Igmanu. Pro soutěže v jízdě na saních a bobech jsou připraveny
• tratě na Trebeviči.
.
V městském centru
•7
na levém břehu Miljacky
byl rozAffen sportovní
areál Skenderija jetě
o. jednu halu pro hokej
a krasobruslení. Ve druhém halovém stadionovém
komplexu KoNevo přibyla
nová lední halo Zetra.
-C"
Zde jsou připraveny 1- tratě pro rychobruslaře.
kttle
--- V této době v Sara,
jevu- jig odpočitdvaji .
-ďEIN
jen dny, které je dělí
od zahájení ZOB a-podleSarajevo '84
techn.feditele -.A.Takače •
můžavAe začit již zítral
.P.;(jOSLAN.,11A
.
• • • VAeChny-•drihy, tereny a
' ---- • zařízení jsou schváleny
...•dle požadovaných•norem•a poslední zkouAka ůeki jen haly areálu Sken—
H derija, kde. proběhne hokejový turnaj, Stavbaři odevzdali do 'provozu •
5 .hotel, olymp.vesnici "0 V Dobrinji a "Be na Inmanu.- Připravena je .
.rovněž olympijská vesnice pro novináře,-kterých - se zde očekává 5.500.
- Předběžně se na WE přihlásilo přea'40-zemf, col by byl rekord. •
Nemáme -k• dispozici mitts) - Ani Časový harmonogram, ani plánek rcznifstněnt sportovig a olymp.vesnicv stejně tat neznáme mapu trasy obou
. - :větvt - Atafety s ',Noose)* olymp.pochoda. Poku.někdo
Pokud někdo z naAich 61
--Ektyto. informace, šáddme ozaptijčent-jinak sledujte
. , v denním tat.

Dne 20611.1982 vydalo ministerstvo pot SFRJ předolympijskou
čtyřkusoVou serii známek "Sarajevo 1984" podle návrhu bělehradského
umělce Andrea Milenkovice. '
Námětem aerie jsou architektonické památky Sarajeva a je to
jakási pozvánka k náligtěvě města XIV.Z0H. Tigtěna byla v malých blocích po 9 kusech $ potigtěnými horními a dolními okraji /Znak ZOH, město a země/.
Je známo několik druhů FDC a v
hlavních městech republik se
používala razítka FDC, větginou
se znakem ZOH. Známe je zatím z
Bělehradu, Sarajevo a Záhřebu.
Na známce v hodnotě 4 Din je
most přes řeku Miljacku, na hodnotě 6.10 Din je minaret Mosche,
na hodnotě 8,80 Din evangelický
kostel v Sarajevu a na hodnotě
15 Din pak ulice Starého města.
Razítko FDC ze Záhřeba je dle
informací nejhledanějgí a bylo
málo používáno.
G S
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V Zihřebě také probíhala
Od 15.10.82 olympijská
výstava a ten den bylo po-.
užíváno nahoře vyobrazeni
příležitostné razítko.
POI.00AO..."6.4
Raseos::
aorms
Od 15. do 25.11.82 byla
04501 $chwaornhp.m
3, ,
w
požádána v Mariboru fila• telisticki a numismatická
výstava, k niž bylo používáno po celou dobu výstavy příležitostné
razítko a místní klub filatelistů vydal vkusnou př/lež.výstavni obálku, kterou zaslanou doporučeně nahoře otiskujeme.
Dle sdělení jugoslávské PTT vyjde koncem letogního roku daigf
aerie olympijskýoh známek. Svědčí to o docela střízlivé emisní politide pořadatelské země.
Nig člen Radek Jások nás informoval, že organizační výbor používá na své korespondenclOVS v červen' barvě zobrazujicf:ofic.emblem
ZOH. Vlevo od znaku je jugoslávský a vpravo anglický text XIV. ZOH
Sarajevo 1984. Reprodukci otiskujeme na dalgí straně - na dopise je
zajímavé i to, že je poslán doporučeně s provizorní R nálepkou.
OVS, ale ne olympijský používá také redakce VjESNIK, která na
svých obálkách, ve kterých odesílá vegkeré tiskové a fotografické
LMateridly používá vlevo velký oficielní znak ZON s označením, že Jo

puficrielni-tiskevou a foto agenturou pro XIV.ZOR 1984 V Sarajevu.-1)
Itento materiál Si můšeme zařadit do materiálů dokumentejicf tyto 1317.
Nereprodukujeme, technicky nelze!
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Pcslednfm nám dosud známým dokledem, kterým tyto Hit bUdeme moci
A4kladovat je obálka form.A5 vpravo nahože pfitištěnými dvěma
známkami 30 a 80 Pi. a vlevo s pf/tiskem 5 záběrů na Sarajevo, znakem
ZOE a nápisem Olympijské město Sarajevo. V této obálce rozesflala
západoněmecká skupina imos svůj zpravodaj.
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Games of the XXIlkd Olympiad Las Angeles July 28 to August 12, 1984
Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles July 28 to August 12, 1984
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Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles July 28 to August 12, 1984

***********
. • V posledním čísle zpravodaje jsme si otevřeli tuto rubriku a
dnes tedy budeme 7 informací oh pokračovat.
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0 komercionalizaci Her XXIII.olyMpieidy 1984 v Los Angeles svědčí
i nová slufta kterou zavedl organizační výbor pro filatelisty. Bude
• dodávat vgechňy vydané olympijské* známky 'jednotlivš na samostatných
tzv,"oficielnich" FDC, které sám vydává a které si zájemce nemůše nikde jinde obstarat. Nahoře pfinigime ilustraci prvé serie FDC takto
nabízených, cena za kus - je maličkost- jen 3,755.
Radek JAsek ném k FDC této prvé olympijské serie 4x40 0, ze dne
8.4.83 napsal, še zjistil dvš různé velikosti razítka FDC. PrAměr
mengího je 20mm a větgího 24mm. Není to U PDC razítek USA nic mimořtidab°, jsou takto vesměs pouffvána. Vyobrazení této aerie a 28 c.serie
gajdeté na přebalu zpravodaje 3/49/83 str.2, proto je dnes neuvefejnujeme a seznámíme Vás s dalšími vydáními, které jsme posledně v kártel
rubriky oznámili.'
V pořadí třetí čtveřicí známek byla hodnota 13 0., která je výplatným za leteckou dopisnici do zámoří. Vydána byla 28.7.1983 a FDC
mnoha drusfch nesou razítko South Bend v Indianě.
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Vpravo nahoře přind,
Aisle reprodukci 13 c. dopisnice pro letecké zásilky do zámoří. Vydána byla
a razítko FDC nese z Long
Beach v Kalifornii. Je to
velice pěkně barevně provedeni znáMka.
Dalí celinou v této
olympijské řadě vydání je
vlevo vyobrazený 30
rogram. Vyděna byla a razítko FDC mi z Los Ange.!
les v Cal.Druhě Strata mi
vyobrazení některých
mpijských i neolympijskýc
sportA. Dominantním vaobrazením je tenistka. Zatím, co známka aerogram'
je Žegena černou barvou,
obrázek vlevo a nedruhé
Straně je mnohobarevný.
Zatím poslední, v
pořadí Čtvrti čtveřice
známek, která dosud vyšla, je letecká o 35 C. a
nese FDC z Colorado Spri-

ngsie dne 4.11.1983. Známky germ cyklistika, skok o tyči a házená
fen přintiAíme v reprodukci bez názvu státu, hodnoty a účelu vydání.
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(Postal Card)
Poslední letošnf novinkou v táto gigantické a na kapsu sběratelů vypočítané
terie'bude letecká dopisnice v hodnotě 280.
vydaná dne 29.12.83 v Milwaukee, Wisconsin.
Nahoře reprodukovaná ukázka známky je bez
označení hodnoty. Vydání bude spojeno se
zde probíhajícím závodem rychlobruslafa.
•Na dnor 1984 je Oichystáno vydáni jig
páté čtveřice známek, tentokráte s náměty ze zimních sportů: hokejo
krasobruslení dvojic, běh na lyžích a obří slalom. Mist= vydání bude
dějiště posledních XIII.Z0H Lake Placid a bude to pozdrav i•pfedání
štafety jugoslávskému Sarajevu: Vyobrazený čtyřblok je opět bez udání
hodnoty.
Na květen 1984 plánuje pošta USA s vydáním dopisnice ke štafetě
s olympijským ohněm. Zatím nemáme informace o místě vydání, ani výše
nominále známky, ani o jejím obrazu. Budeme Vás informovat později.
No a úpiným vyvrcholením této řady olympijských materiálů bude
vydání šestého čtyřbloku známek jig přímo ke Brim IIIII.olympiády v
místě jejího konání Los Angeles Neznáme zatím datum vydání a výši
nominale známek. Víme z vyobrazeni, še to budou tyto sporty: skoky do
vody, zápas, kajak žen a skok do dálky gen. Podrobnosti opět pfinese
v některém z dalších zpravodaja.

(299
Reprodukce a informace Vám přinášíme bud potvrzené z vlastní
4 sbírky a nebo používáme informaci a reprodukci, které máme od služby
NEWS z 'BA, která je oficiela informátor min.pošt USA:
Opozornujeme ještě nage členy, kteří tento materiál sbírají a
Zařazují do svých sbírek, na to, Ne známky vydávané ve čtveřicích si
můžete do sbírky zařadit ve čtyřech variantách těchtO čtveřic a nebo
celé horní či dolní dvoupisy. To ponecháváme na Vašich možnostech.
Informovat Via budeme dále o nám dosud známých otiscích výplat
imích strojů, kterých jistě bude daleko více tak, jako tomu bylo při
L4OH 1980, a nakonec i u OH 1976. Co budeme vědět, rádi přetlumo4f4e.

Los Angeles Olympic Organizing Committee
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Mt. Joseph K. Lacko
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nám Zaslal xerokopie dvou OVS, která ušivoi
organizační výbor LA000 1984. Prvý 014 P.B.
6311754 a druhý pak 2503148. Dan oys pou104 firma FUJI FILM s PB 164952 . v - New 'York.

tA
2104

PB 2500286. Samostatnou kapitolou pak budou

st4

Firma ATARI v Snmnyvala vOtt. používá OVS s

tri

4fejmě OVS firmTUNITED AIRLINE. 11'4 lame přinesli v minulém -USIA
zpravodaje a měl PB699746. Tato společnost mi filiálky a kanceláře

Po celém území USA 4 tak je předpoklad, .10 v nich buds užívat 1 tuto
draze zaplacenou propagaci. K rozligenf odkud Určitý OW je, bude zapotřebí zřejmě identifikačních celistvostí. Dnes reprodukujeme něko111 otisků 4 sice a PB 653904 a 617023,'. které navíc mezi známkou a
propagaci mají text "PreSsorted First Class", upozornujfa:pogtu, že
zásilka pro první třídu dopravy je prověřena 4 nemusí se jí déle zabl%.
vat. OVS 6 PB 617023 existuje i bez tohoto upozornění, stejně jako s
PB 393901. Tyto OVS jsou V používání jig Od r.1981 a v domicilu mají
uveden p.a. AF CHARE, ILL. Stejnou propagaci s PB 749647 používá
tato společnost i v MARINA DEL Ma' v Kalifornii.
NeW,p

CRRISTENING OF
THE USS
OLYMPIA

30

`1 7948

XXIII OLYMPIAD 1994 WE ANGELES

ROWING CANOTING EVENTS
ON LAKE CASITAS, CALIFORNIA

wmcoňloss *HE

19e4 OLYMPIC GAMO

Nahoře a vlevo přindgfme - jegtě
ukázky tří příležitostných razítek majících vztah k připravovaným Brim XIIII.olympitidy.
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Poslední ukázkou je pak vyobrazení 13 0. dopisnice zaslané do ČSSR.
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Vlevo jetě jedno z příležitost-

ných razítek USA z 10.6.83 k
letni olympiádě tělesně postiže-

ných ve Stevens Pointu, Wiscon-

sin.
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z 12.stretnutia nimetovej sekcie OLYMPSPORT pri KBF ZtSF
Ditum stretnutia: 12.novembra 1981 o 11.00 hod
Miesto konania: spoločanská miestnost Mdzea ZNN a vojsk MV Praha
Prftomnf: 38 členov
Ospravedlnenf: 4 členova
Program: 1.0tvorenie st-:etnutia, privftanie dčastnikov
2. Správa o čirnosti BS Olympsport v roku 1983
3. Plán činnosi. US Olympsport na rok 1984
4. Diskusia
5. Ponukovi sif1 dubletov-vyhodnotenie
6. Prehliadka vjztavy "Olympijské hnutie a gport v tSSR"
7. Beseda s čs.portovcami-olympionikmi
8. Ukončenie
11 Otvorenie
v mene vedenia BS Olympsp9rt uskutočnil vedda NS sa Justýn. Privftal zdčastnených a zároven ospravedlnil neprftotnost 4 členov z
dovodov nemoci a služebných povinností. Ptítomnf si uctili minutou ticha zosnulých členov. Potom sa poaakoval s.Polikovia ing.
Petráskovi za prfpravu a organizáciu stretnutia, ako aj propagač.
nej výstavky, uskutodnenej v priestoroch Mdzea ZNB a vojsk MV pri
prflešitosti 50.ročnfka Veikej Kutratickej.
gt Správa o činnosti NS OLYMPSPORT v r.1983
comns
A- "" u A INTkANATIONAL
▪ stay členskej základne k 1.11.83 je 141 ''""
OLYIdPIQUZ
členov, z toho 1 Mena a 9 mládež
- niektorf členovia si nepinia najziklad,
999
nejAie povinnosti, ako napr.platenie člen.
,es
skdho prispevku, zas/anie ofrankovaných
Obálok; bude namieste sa s nimi rozfst
- v priebehU r.1983 as uskutočnili dye stteinutie, 11. a 12. okrem
toho sa vedenie sekcie zdčastnilo Dim,* númetovej filatelie 81 v
Kromeřfži a vAetkých akcií tam usporiadaných
- vysoko možno hodnotit spoluusporiadatefstvo pri výstave "Olympij.
skd hnutí a sport v SSR" která bola usporiadani i na počest
gtevy prezidenta MOV v Prithe pod ziAtitou predsedu tSTV a tSOV s.
Dvaja členovia vystavovali svoje exponáty na VI.zjaz.
de CSZTV ako propagáciu nagej činnosti
- v roku 1983 sa uskutočnili dve kolovania/v sdčasnosti probieha
druhá/ a boli*us,poriadand dye ponukové pfsomné sdiaže dubletov,
spojené ich výstavkou na 11. a 12.stretnuti členov sekcie
- v roku 1983 bol vydaný spravodai 6.1/49/83 v rozsahu 36 stran,
knihovnička 6.11 "Tanis no filatelii" Vl.Kolicha v rozsahu 48
strán, dye Informácie 6.9 a 10 k stretnutiam členov sekcie s poz.
Ihinkami a napokon boll vydané i potrebné tiskoviny k už spomfnanej propagačnej výstavo. V tomto roku je pripravené k vydaniu to.
to jubilejné číslo Spravodaja 2/50/83 a knihovnička 6.12 ."Tenis
vo filatelii"- 2.čast" Vl.Kolicha
- evidencia exponátov naNich členov na základe hodnoteni na
vach je usk&eaLovani priebežne s.J.Ktajmerom, no opatovne konNtatujeme, že tak nerobia vAetoi vystavovatelia, proto sa musia vypisovat z prehfado KNF •
-vystavovatefski droveň, . čo do kvantity, je dobrá, v kválite ad
vAak značné rezervy, čo sa odriEa na hodnotení.
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Plin činnosti

NS OLYMPSPORT na rok 1984
vydai 5-6 čísel spravodajov sekcie s menšfm rozsahom strán/cca
12/
•
vydat dye knihovničky sekcie/najbliffte Justýn-Mauer:40 hokejovýprimit-2.Časi"
v spravodajoch v knihovničkliyh v maximálnej miere venovat po• zornost tvorbo tematických ezponitov a informovat o
materiáloch
usporiadat 13.stretnutie členov sekcie 414MPSPORT /Brno/
vies T členov sekcie formou konzultácif s vyspelými yystavovatefmi k tvorbo nových expónátov s ciefom dspeAn0J účasti vo finále
sdiele o najlepAf tematický exponát venovaný 40.rokom mierového iivota 1945-85 7 tSSR, ktorý vyhlásila KNF"ZSI?
usporiadat 1-2 kol' členskáho kolovania dubletov
•
usporiadat 1 ponukvd sdiathisomng dubletov
haďalej uskutočňOvai. kontrolu členskej zikIedne s ciefom zvýšenia aktivity; za nových členov sekCie zfekavat predovletkfm mladých členov z radov
•
vies naďalej evidenciuexponátov,.ich hodnotenie na výstavach

OLY M PS PORT
ap;EDA
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ESKOSLOVENSKO

OLYMPIONIKY

2. SETKANI CLENLI SEKCE
PRAHA 12 ',topadu 1981

50

4Č Diskusia
s.gleohta informoval o možnosti 13.stretnutia členov Olympsportu
na jesei'l 1984 v Brno
s.lng.Petrásek informoval a pfsomnom kolovaní, které v čase ko-;
nania 12.stretnutia prebiehalo a informoval zároven a pfsomnej
ponukovej sdtafii keď podal zároven organizačnd informácie o priebehu
5, Ponuková sdiaf dubletov
za opatovne stretla s mimoriadny zAujmom medzi prftomnými členmi
a možno ju hodnotit ako jednu z foriem zfskavania filat.materiálov pre svoje zbierky alebo exponáty •

61 Prehliedka propagačnej výstavy "Olympijské hnutí a sport v tsSIe
na ktorej sa jedenástymi exponátmi Prezentovali nagi členovia,
updtala nielen nagich členov, kterf sa stretnutia zdčastnili, ale
aj oStatných návgtevníkov Mdzea ZNB a vojsk MV, najmi vak členov
kolektívu, ktorý sa s nagimi členmi zúčastnili besedy.
V průběhu 12.setkinf odevzdal gestor NF MěV Praha s.dipl.techn.
B.Polik přítomným vystavovatelům medaile 50.Velk; Kunratické,kterd
dostávali účastníci tohotb běhu, pořádaného pod zágtitou MOV. Obě
strany medaile vidíme v Úvodu tohoto zápisu.

71 Beseda s čs.sportovci- olympioniky
Besedu uvedl a přítomné přivítal za p6adatele S.B.Polik. Besedu pak
řídil a přítomné představil dr.Karel Malina. Byli to zms.Boža Karlík, Václav Kozák, Jan Klaptič, Jiff Kynos předs.-Klubu olympioniků
a tvůrce sportovních známek zas.um.Vlad.Kovářfk.
Po představení se rozproudila bohatá diskuze a přítomní olympijgtf
vítězové i dagí sportovci vyprávěli své zážitky a zkugenosti ze své
bohaté sportovní činnosti. Rádi odpověděli na několik sporých dotazů od přítomných členů sekce. Byla to opravdu milá hodinka a velmi
zajímavé vyprávění, které jsme s těmito lidmi ztrávili.
Po uzavření besedy proběhla neformální a spontánní autogramiáda s
výměnou řady- dotazů mezi dávajícími a žádajícími. Velice děkujeme
jak pořadatelům, tak přítomnym. Opět se ukázalo, jako na podobném
setkání při výstavg OLYMPSPORT 1980, že. takové besedy jsou pro obě
strany užitečné; /21a Předchozí straně př/tisk k setkání A besedě s
autogramy přítomných sportovců/.
zapsali Ján Krajmer a J.Justýn
n0000nnemnono00000000000000000000000000
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Takový byl název propagační filatelistické a soutěžní fotografické výstavy, konané ve dnech 12.-20.11.1983 ve výstavních sálech
Musea SNB a vojsk MV Praha.
S podrobnostmi a programem výstavy jsme this včas seznámili v Informacích č.10. Naga sekce Olympsport byla spolupořadatelem a byli
jsme také dodavateli téměř vgech exponátů. Prostřednictvím dipl.techn.
B.Poláka, nageho člena a gestora NF M5V StSF Praha, který byl hlavním
organizátorem a garantem vgech akci, se na ni i podíleli. Touto cestou
chceme vgem vystavovatelům, kteří pro výstavu zapůjčili výběry ze
svých exponátů poděkovat, neb výstava se líbila a byla i hojně navgtívena. Nág dík patří i B.Pollikovi za vegkerou iniciativu, kterou pro
zdar výstavy a vgech akcí s ní spojených vyvinul.
Zajímavé na výstavě bylo, že vedle známých a již dříve dobře oceněných exponátů, zde byly vystaveny ukázky tři, zcela nových a poprve
vystavených exponátů. Troufám si napsat, že naprosto nezapadly, ba
naopak- byli zcela rovnocenými "soupeři" těch známých.
V prve řadě to byla ukázka z exponátu "Fotbalové vzpomínáni"VIti
Šlechty z Brna, kde byla celá řada kvalitních materiálů a ukázka měla
. i "ducha". Bylo vidět, že autor pečlivě volil a vybíral jednotlivá
-kusy do exponátu tak, aby tvo řily logický celek a korespondovali-

64

:i-libretem i zvoleným názvem. Druhá pak byla ukázka "75 let 66.12WO3e"
jednoho z našich nových členů K.Mauera z Brna. Opět s celou řadou *slice kvalitních materiálů pečlivě .vybranýCh a logicky řazených. Poněkud na závadu bylo příliš textů, v mnoha případech Zbytečných, když
"mluvil materiál".
/škoda, že jen ve 2
Nejpřfjemějším překvapením pak byla - ukázka/škoda
velice
rámec ht Bedi Poláka z Prahy "Praha sportovní" s celou
pěkných 4 hodnotných materiálů. Autor se nebál nového.pojetí a sestavil Ukázku na nové a neotřelé těma, které Jame před časem v našem spi-a.
vodaji doporučovali. Pokud se pro pří ště vyvaruje některých základních
a lehce odstranitelných chyb pohlednice, přepiněné listy/,
list, mi tento
základ budoucího exponátu naději na slušné ocenění. A to by měl současný uchazeč o jurymanství NF co nejdříve na nejbližší výstavě prokázat. Nezajímavá by jistě nebyla v soutěži 40 let mírového života v
čSSR, pojato od r.1945 do současnosti. Upřimně všem třem gratulujeme
a těšíme se, že takto dspěšně budou reprezentovat naší sekci i na dalších výstavách.
K ostatním exponátům se nevyjadřujeme, již vícekrát jsme o nich
psali a autoři prokazují soustavnou a systematickou práci na jejich
doplňování.
Samotná výstava by la zahájena v sobotu 12.11.81 v 10.00 hod kulturní vložkou, ve které vystoupilo kvarteto posluchaček AMU. Pak nássledovaly projevy zástupců pořádajících složek, z nichž zaujal projev
zástupce PLIV SčSF ing.Pavla Pittermanna. Po projevech byla výstava
otevřena pro veřejnost. Odpoledne bylo na programu 12.setkiní členů
sekce OLiMPSPORT s besedou čs.olympioniků, o čemž píšeme v předchozím
.
článku.
V neděli 11.11.1983 Rak došlo pro naší sekci k dosud největší
události, když v rámci své oficiálhí návštěvy čSSR navštívil naší výstavu kolem 11 hod, dopoledne president MOV pan Juan Antonio SAMARANCR
Se syým doprovodem. Provázeli jej také předseda OSTV a NOV dr.Antonín
HIML a fed.ministr spojů ing.Vlastimil CHALUPA. Vzácné hosty přivítal
jmenem pořadatelů dipl.tech. Bedřich Polál, za delegaci SčSF MUDr.V1.
Viklický CSc a za pořadatele fotografické výstavy ing.E.Pospfšil.
Po oficiálním přivítání si vzácný host .prohlédl nejprve fotografickou část výstavy k 50.jubilejní Velké Kunratické, nad kterou převzal MOV svůj patronát. Dlouho se zdržel nad ukázkou ze sbírky olympijských medaill a dčastnických odznaků. Poté pak si. prohlédl exponát
Poštovniho muzea s ukázkami návrhů na olympijské známky 1984, kde jej
informoval o nich autor.V1.Kovářfk a sám FM.'
V doprovodu l'ftomných hostí Se pak odebral do samostatného eau,
kde byla instalována filatelistická: část výstavy. S ohromným zájmem a
s odborným výkladem dr.Viklického prohlédl vystavené exponáty. Z jeho
častých dotazů a uptimného zájmu bylo patrno, že tentokrát prohlíží
naše exponáty opravdový znalec a jejich milovník.
' Po prohlídce výstav pak pres.MOV poděkoval za mild přijetí a za
opravdu příjemné překvapení, které mu pořadatele výstavek připravili.
Uvedl, 5e považuje kulturní hodnoty za zcela rovnocen4 ostatním hodnotám a k nim, že i filatelie patří. Poděkoval také za filatelistický
dar, který mu předal min.tng.Chalupa i za dar od SčSF, gulf byla svázaná čísla všech našich knihovniček.
Velmi milé pak od pres.MOV p.J.A.Samaranche bylo, že všem zijemcům, kteří o to Walt, podepsal předložené suvenyry/ukázku přinášíznej Po jeho odchodu zbyl v nás všech pocit, že jsme mohli vidět i slyšet velmi vzácného člověka, který i v tak vysoké a exponované funkci,
kterou zastává a při velice časově náročném pobytu, si dovedl najít
1 chvilku a potěšit sebe i ostatní nad společnou zálibou-- olympijskc-

Lsportovni filatelií.
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Odesilatel •

JUAN ANTONIO SAMARANCH
PREZIDENT C. I. O.
V PRAZE 13. listopadu 1983

Vyhrozerm pm sluiebni rMlepky, a údoje pot
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DOLEŽITÉ UPOZORNENI

Vážení přite141
Výbor KF -04-12 v Mostě připravuje k příležitosti dojezdu etapy
Závodu míru v květnu 84 v neěem městě "Propagsčni výstavu známek se
sportovní tematikou". Výstava bude uspořádána v novém Kulturním domě,
kde bude probíhat slavnostní rozdílení cen vítězům etapy.
„
Hlavními tématy připravované výstavy bude Závod míru PBW, cyklistika a OH, dále pak spolupráce redakcí Rudé právo, NeUes Deutschland
a Trybuna Ludu. Chc me současně umožnit Vystavovatelům, kteří připravují exponáty k soutěži 40 let mírového givota v čSSR, jejich VyStavení na této výstavce.
Abychom mohli návAtěvnikům a zejména účastníkům mírových etap PBW
předvést vedle začínajících exponátů i ukázky exponátů těch zkugenšj,gfch, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci. Kdo z Ws by se Mohl
a chtěl zúčastnit svým exponátem či jeho Usti, napigtě hám do 15.2.84
předběžnou přlhltigku k účasti s uvedením tématu rozsahu a zda jde o
nový či již vystavený exponát/ten jak by). oceněn/. Na základě Vagich
přihligek budeme moci zajistit rozsah výstavních prostorů.
Věříme, le svou účastí přispějete k propagaci ahgagOván6 čs.filatelie. Pigte a pflhlégky zasílejte na adresu předs.XF 04,22: HNDr.V1.
Bulfček, mikrobiol.ode.OtNZ, 434 64 MOST.
Výbor 1704,22:MOst
Nagf členové, kteří připravují
nové expOnity mají zde další
možnost ověřit si své schopnosti a vystavit alespoň část svých expoLnitt. na této propagační výstavce. Vyzýváme vSechny, *tefť s budoygnim

xiionétu uvažují a stále vihaji, aby se chopily této solidní a zěila
lě
reálné kolegiální nabídky k spolupráci. Zvlágtě Ti, kteří byli s tduto podmínkou ljati do sekce; mají možnost svému závazku dostit:f Přihlásit se můžete i s jinými tenaty olympijsko-sportovními, která odpo..
vídají uvedeným podmínkám pro exponáty ke 40 letům Mt v N$11.'
00000000000000000000000000000000doc000000000000000000000000000000000d

OBJAV- tielen archeologický
0000000000000000000000000000000000000
So svetaznámou•a•slávnou históriou olympijských hier, pOčiatky
ktorých siahajd do antiky, sa uxčite oboznémil každý člen Olympsportu.
Tým, kterým učarila ini tematika ako olympijská, mače byt vak už menej známe, že to neboli jediné ve lká portové slivnosti it staroveiom
ku klasickým olympijským hrám pribddajd ďalgie
Grécku. V r,582
celogz;écke hry- pýthijské v•Delfich,. a neskft aj isthmijské it Isthmii.
štvrtymi celogréckymi hrami boll némejské hry.v NéMei/573
Počndc 6.storočfm p.n.l. nebol tedy ani jeden rok it Grecku bez podobnej udalosti. V Diektorých rokoch sa dokonca uskutočnilo dvoje bier na jar a na jesen.
Juhozépadne, 130 km od Atén, sa nachédza mesto Nemea. Je známa z
mytologie: Herakles tu holými rukami zagkrtil sttagného leva, ktorý
hubil fudi a tvierati it celom kraji. Na pamiatku tohto hrdinského činu
vznikly potom hry, na ktorých sa schédzaliatléti z celého:GXécka..Prvé
ale pravidel.
atletické sdtaže tu boli usporiadanuš roku 1250
ne sa uskutočňovali až od roku 571 p.n.l.
K nepatrným zvygkom gportovisk/ubytovňa pre dčastnikov hier a
rozvaliny Diovho chrimg a malého imdzea, pribudol it toku 1981 objav,
ktorému možno dat privlastok "jedinečný".Vlani ukončili archeolOgovia
v Hemel vykopávky gportového komplert., Teraz odkryli gtadión sO 177 metrovou bežeckou dráhou pre tringst bežcov. Podia odborníkov sa antický gtadiOn it Nemei radí k najzachovalejgím, bneď po gréckych Delfách a maloázijskom Aftodizitide /Turecko/. Do hfadiska sa tmestilo 40
Olympii 45 tis./.
tis.divékov
Vthfadom na to, že Names sa vefkostou prirovndvala Sparta, teda
mala približne 5 tis. obyvatefov, hier sa mohlo zdčastnit prakticky
celé Grécko6 Za nejtaujimaveigi nález považujd ygak odborníci 50 m
vstuPtý tunel, ktorým atléti vehAdzali na gtadion. Je to zatiaI najstargia klenutá stavba it Grécku. Na stark/Soh tUnela sa dokonca zachovaIl-népisy, ktoré tam yyrilintaxtovné honička, či odkaz historii?/
gportovci, čakajdci na gtart adtaii. Medzi nimi objavili aj podpis
Telestasa Messenskeho, Sednu z najvačgich boXérskych hviezd tých ass.
Kolegom Molympionikdo" pripravila takto arCheolOgia - darček, ktorim budd moot po filatelistickom spracovanf, dopinit svoje exponáty.
00000000000p0000000000000000000000000000000000el"1419 m.er00000Ooóooe
Ve dnech 26.-27.5.83 se konala propagační
, výstavka KF 014-68 v Příbrami k propagaci filatelie a Závodu míru PBW při dojezdu a startu etapy
v tomto městě. Byla umistněna v VIII.aš a navgti
vilo jí vice jak 500 névgtěvnikA. Vystaveny byly
pouze dva exponáty: Jiřího Nekvasila z Prahy 'Závod míru PB1m a a.No,
votnětho "teskoslovenske. Výstava udělala výbornou propagační práci
ve prospěch získání nových adeptA filatelie, zejména mezi mládeží. Zijem névgtěvnik6 upoutal zejména exponát nageho členal.Nekvasila, kte.
rámu velice děkujeme za tento přístup. Organizaci výstavy zajigtoval.
,zejména předseda Stč.KV SčSF 0.Vešelý z Příbrami. Bylo používáno PRAt
Ldojezdu a odjezdu etapy a org.výbor výstavy připravil vkusné karI4ki
k této

- 0 B.S A I! XVI.ročnfku :
O00000000000000000000000
Drobné sprivy
: 3, 34-35
Polit.angaž.spailat.
1-2
4,3&17,44 Novi razítka
s 104.3
Koupě, prodej
: 4, 35-36
Dalo na naAí adresu : 4, 40-42 Z naPich Výstav
!Catalog, ital.rasitek . 1 51 48,49 Lední' hokej
t 6-7, 49-52
Panorama olymp.bistor.
8-9
OR Moskva 1980
: 18-23
Tenis
: 15,17,42-44 Kopaná
• 1 24-28,45-48
Program MS a ME 83 a 84: 11 -25, 53 KIV.Z0H 1984
: 53- 56 '
Jub.50.čís.sprav.: 33
Hry IIIII.olympiddy 84 : 29 -31,57-61
11.setkinf
:
III.hry trit.spol.82
Z4pis
s
37-V
.
161ei.uposorněnf-MOst 1 U
zápie s 12.setkiní : 62- i
.výstava OR a 'sport 84. : 64-66
Z redakční paty
1 67-68
Objav nielen archeolog.: 67

Příloha 8.1149/83 - WHOA : I. XII.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Jistě jste si vgimli, že znak naAf sekce mi nyní přes pochodeň
jen 3 kruhy. Bylo nám prostřednictvím sekret, ts0v tlumočeno upozornění řed.MOV mad.Berlieux, že 5 olympijských kruhů je chráněný znak
MOV, a abychom jej nepoužívali. Ire snaze vyhovět tomuto přání a zachovat niN znak I název sekce a zpravodaje v přibližné podobě, xměnili
jsme jej pouze odstraněním dvou postraních kruhů.
DOTAZ:- Nalezl by se někdo mezi členy nagí sekce, kdo by .znak a
oom000000 název sekce převedl do barevné podoby?
torn by kruhy
měly být červeno-modro-bílé! Ozvěte se vedoucímu sekce!
..Kdo z člehů Bekaa by zpracoval pro potřebu zpravodaje
přeblcd o konaných olympijských kongresech a zasedáních
MOV od r.1894 do současnosti? Ziroven by:bylo vhodné zde'
zpracovat i vAechen známý filatelisticky materiál k těmto
udAlosteti. V červnu 1984 si připomeneme 90 let od založe
ní MOV,,nift FRS chystá vydání k této příležitosti a ve
'zpravodaji bychom se s tímto materiálem rádi seznámili.
Ozvěte se vedoucímu sekce I
-.Znovu žádáme někoho, kdo by se ujal vedení hlídky hšACHe
a prostor rádi ve zpravodaji poskytneme 1 vAem ostatním

sportovním odvětvím!
00000000000000000000000mp0000000p000000000000000c00000000000000000000
O
YMPSPOR T
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je neprodejný, neperiodiCký- zpravodaj námětové sekce Olympij,

ski a spOrtovni filatelie-* .SSR, pracující při KNF 5- 0 S F
v Prase a je Určen výhradně pro vnitřní potřebu člent této
sekce.

Vedoucím sekce a zpravodaje je Jaroslav J:u a t
Sov.armidy 63,
399 01 MILEVSKO, který zodpovídá za jeho obsah. Za odbornou stránku a
za původnost článků zodpovídají jejich autoži. Text neprochází jazykovou ůpravou. Toto číslo:
2/ 50/ e 3
mé. 36 stran textů a vyobrazení, red.uzivěrka 1.12.83, vyno 12/83.
Na tomto' díslo spolupracovali: A.Adolf, 41r.V1.Bulf4ek, Radek &Seek,
Vl.Kolich, Ján Krajmer, Milan Kromer, J.M.Lacko, Karel Mauer, Jiff
Nekvasil, ing.Jarda Petrisek a Vfia Sleohta.

6a

mistr Evropy Ji4H
kynos. líčí své
pocity po helsinském vítězství...

Piledstavujf se čs.
olympionici /odleval:Klapéč,KarlIk,
Kozikolynos.Dile
mistr Kovelk,grafik,autor canny
k založení moy a
zcela vpravo Karel
Malina.

Karel Malina uka•
zuje medaili Václava Kozáka z MS

foto. Kysela

