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• Konaly se ve dnech 13. a 14.113na 1984 v  Desk&  Brodě  v hotelu 
• $ lavojstímto programem: 
13.10.1984-sobota— 9-12 hod - velká výměnná schůzka 

14-16 hod -- setkání námětových sekcí 
16-18 hod -- seminář  o  NF  a diskuze nad exponáty 
20-22 hod schůze vedení StSF 

14.10.1984-neděle — 8-14 hod -- plenární zasedání  ;or  sčsF 

CESKOSLOVHISKO 

00.50  

Naft sekce připravila ke Dnům  NF  opět používání OVS na  pone'  
čeeký Brod, jehož otisk vfAe přinišime. Jeho propagace byla využita 
po 4410# s OSTV k propagaci 100 let veslování v OSSR.. V používání byl 
od 10.do 26.10.1984 na potě  český Brod a při. Dnech  NF  pak-po oba dny 
u zvliNtni přepážky 'přímo v recepci hotelu Slavoj. 

Při zkouNce u výrobce byly pořízeny dva otisky /essay/ na stroji 
s domicile= 141 00 Praha 41 s nulovou hodnotou. Dne 10.10.1984 bylo 
omylem pořízeno několik otisků  s tímto točkem v jednotiskovém oriše-
cfm strojku s domicilem 282 01 český Brod v barvě  černé. 

Samotné oslavy 100 let československého veslování probíhaly v Pra-
ze od pitku 14.9. do neděle 16.9.1984. V pitek 14.9.84 byla otevřena v 
Muzeu tělesné výchovy a sportu výstava trofejí a dokumentů  k tomuto vý-
ročí. V sobotu 15.944 se na Císařské louce na Stadionu vodních sportů  
konala jubilejní regata za dčasti více jak 300 lodí. V neděli pak bylo 
na Slovanském ostrově  rozífehé plenární zasedání výboru Svazu veslová-
ní OV STV. Zde byla také vyhliAena anketa "Veslař  stoletíTM, kterým se 
stal zasl.m.s., olympijský vítěz a mistr Evropy Václav Kozák před zms. 
olympijským vítězem a dvojnásobným mistrem Evropy St.Luskem. 



z vedeni sekce a epravadele 
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Noví č lenové 

2260Vincour Zdeněk, Jiráskova nibf.712/54 468 22. le1eanflit44 
Sbírá námět kop' a pfiprevňle exponát Neo •  et  613• 
fotbalu- 80 let boj na mesinšrodmf  sane.  Jde tu. 
zřejmě  o pracovní název budonabo exponátu a chcame 
věřit,  le  se s  aim  do  dim  let aVtdiee  ma Wick  
výstavách.,  na tuto dobu přijímáme eta#Sbn6:tohoto 
naAeho nového Člena. 

ZrUAen Č lenství 

Č. 70, 120, 134 a 178 pro nezaplaceni pfíspěitd na zpravodaj A nazás. 
Ida vyfřankovanývh obálek s adresou i přes ně-
kolikeré upomínání jednatelem sekce 

upozorn ě ní 61eutm 

Č. 104, 128, 169, 203, 221 a 222 touto cestou posledně  upozorijeae, 
že dle ekonom.odď.StSF nemite zaplacen' p spěv. 
ky  sekci na zpravodaj a u jednatele nejsou AI 
u VaAeho jména žádné vyfrankované Obálky! Utych. 
leně  si ve vlastním zájmu dejte tyto povinnosti 
do souladu. Jinak bychom byli nuceni se s Vámi 
rozloučit. 

Kontr,ola Č lenství v KMF 

6.172, 182, 186, 164, 204, 213 jsou podle nOf kontroly proveden' kon-
cem roku 1984 členy KMF a takto je vedeme i i 
evidenci. 

6.206 Maniaček Ján se k dotazu jednatele sekce nevyjádfil a iddéme 
jej tímto o odpověď  mime li jej převést za řado- 

. váho člena sekče se Vsemi  privy  a povinnostmi 

Da14f zprávy 

V minulých dnech jste od nás dostali poslední 6islotnihovniftY  nag  sekce 6.13  "Pone  v Olympii'. Věříme,It se  Vim  v*em  buds  líbit 
tak, jako předcházející Čísla této knihovničky. Tiff0 Číslo je zatím 
svým rozsahem největ4f, jaké jsme vydaly a bilo k tom zapotžebi zna6005 
iniciativy Členi vedení sekoe, aby mohlo vyjít v táto podobě  a rozsahu.: 
Uvědomte si pfl:tom i to, že je to nejen studijní materiál, který v: této 
podobě  získáváte, ale 1 -jedna ze základních prací Ólympijsko..aportovně  
filatelistická literatury, poprvé v této podobě  vycházející. 

ád'me Vás proto, abyste pokud motto v době  do ne3krat4i.  spit=  
jednu ze základních povinností člena  mgt.  tekce.a vyrovnali tak pfilo-
ženou složenkou příspěvek na vydávání zpravodaje a knibovniček. Děku- 
3eme Vám za pochopen'. 

Současně  upozornujeme naft členy, kteří se domňívejf,  le  jim liŠ 
dochází počet  ()Wok  for. A5 na zasílání zpravodaji u jednatele, aby 
si jej dopinili a nečekali na upozornění. ‚rychlí nám to značorě'ezpe 
dici zpravodaji a Usnadni práci, 



aten 1.40.40V.....ŠVarmoÝa 464,537 01. Chrud4a, nitia-'. 
napsal, že 10.ochoten,y4st evidenct.a poskytnout pak•nOim Členům  pet,  
1",01.1114. 1aforaktaa iq.P.P,PlAt.Oldb,tadOPraVu, d0Piaaici..Paaat a pod .:z estat.;', 

: -.4f.Ob'temf-aVětt do SSR flěel je ten, že potřebujeme získat např. 120j04 
-04101.0stnig-:ZiAlté razítko-o;kter4M víme, Ne bude V té či jiné zemi 

určité době  používáno a Sme,jeAtě. Časovou mošnost..ti.jě j objednat. 
.111aznime ,.*Pak,potřebild tarity.k.VyfratkOvinf taslandho Aokladu.•K tomuto 

tYtettaletti.sloužilY • • ' 
ŽadPeklAdd-teAle - ša ,bystaXiegyselovi.tasiali tyto. Informace ze zemí, 

t '*.:-Itarteb-MitapartnerY'A'se kterým si.vyměnujete..Wermaaebydhem pak 
":800tOnit uveřejnili v.Zagem:zpraVedali.a.zasny depluovali Posturte tedy . 
!...preapěAnost'léte .taNf.'tabídky..apelUpréce a..0dajo.-.piAte pf.Kyseloyi. ;.. 

á dost a výpomoc 
- 

-. 01.:401va -Jame se .na Viwebracall a porno° při kopfrování dokladů  
pro tiak.4priVedajů a.ttibovniČekt'-ale:čelkově  bez efektu Znovu Vás 
tedy Udáme,  We  4 čientAyikěT,Wošnost kvglitně  okopírovat materiály: 
lulařot04:.toStaru či•Jiném•zalfzenf, neobt se ozve ved.spravodaje, •• 
který •bymU-petřabné doklady .zadlal. Chtěli bychom itaidále Udržet 
zpravodaj na takové .úrovni,  'Jab 'Jame  zvyklí-aby nebyl Jen textový, 
ale pop4ovaný!deklid'lame•Stmehli také prohlédnout Děkujeme za pocho-

'.,:pstf a věříme, la,s0;teti Vámi najdou ti, kteří majf .  možnost na některém 
:-4 --uvedenýci..zaffzenf. potřebné kopie pořídit,' : 

mmommosainamo  
.:•ousiboira: 

siARciPit4i4; 
cylkpi*ENf:.NtepooioNEK . . • ..... ••-: • • .... 

307tohoto...jubilea..se:. dne . 10.2...85 - dožija . n4$ - dlouholetý Člen Ivo  
bek..4•Nabrevan..Je  členem tan .sekce ed..KMF altnehokrát 110f sekci 
• Ospěftě reprezentoval•na Witavich. DO dalSfeh let mnoho podobných 

-.0ispěChil. a,výsladkŮt •-• • •• -" 
.35-se dne 1.3.85 dožile.jéden ze zaklidajfcfch.členů  sekce, ktertzdě  . 

..46$0bfed mládežnických let,'WDr.Bedřichliellsz když se 77: pbaledlif době  věnuje více aerefilatelii Itratulujeme . k pozlacen4.. 
;-:médaililialRNO•84/4. tůatiVé.věren tématům.-  trpřiMně . přeje- 
"me•koholDodOtýchliapěchil'Ao, dalnth let. .• 
se dna.14.1485"tail:JoSefOil. ' z  Nitry  a:dne 18.10985.  dožije Ivan 

' 'Reme4 -.4.Nevébeittěsta na Moravě,  :Oběma k.jelich Jubileu •Upřimně rg.. 
• .•hopřelame a. věříme, ta e la31oh,v1sledefoh -.brze uslyAfme. 

5.HtotelubileuM oslaví Ane 28.2A514Aarlan Osusk Nitry'  Upřimně  
:blibeplajeme•t,ridi byohom'se.s leho'výaledky .  blíže seznámili na 
některi avýstaiti jak .nám Oznamoval při' vstupu do. sekce 

• '55;:,:se dne26.1.1985v On" sVěžesti.dožívi neúnavný orgatitétor.a ak, 
• .tivnf  'Olen.  naSf•sekceAlpl.technik.Bedřicb TioIák.t.Prahy....Takd  Jemu. 

fttnějAWPtejett'a  WAIN*  tein4 jeho elán a chut  dó  prádě-vydr. 
„ŠI-I0tě  tnahti 1.1W a ve zdraví společně  vykonáme jaAtě  Mnoho užiteč. 

.71412b4rt. 410/-804 :a 'námětovou filatelii0. . 



60--dva z nafich členů  se dožívají tohoto zaslouženého jubilea. Jsou to 
dne 15.2.85 Josef Starf z Karlových  Vert  a Milan šigut•z:Ostravv0.4j 

- Oběma velice srdečně  blahopřejeme a věffme--  ge se s nimi ve zdraví 
budeme shledávat i nadále na vfech nafich Ikcích. 

65 -dne 15.1 .1985 se tohoto  jubilee,  dožil jeden ze zakládajících členů  
-naff sekce frantifek Anděl z Příbrami,  který mnohokrát velice dSpěf-
ně  reprezentoval na« sekci na mnoha výstaviCh - v SSR i v zahraničí. . 
Jeho - zásluhou jste se také mohli seznAmit:v poslední knihovničce s 
mnohaletými výsledky jeho sběratelské .a studijní  price's  oblasti 
poftovnf historie Olympie. Upřímně  blahopřejeme a do dalfich let 
přejeme mnoho zdraví, pohody a úspěchů  v naff společnti - zaibě.-  . 

-Stejného  jubilee  se dne 6.2.85 dožije. člen Rudolf Radou f Tolni,-
kterému přejeme mnoho zdraví a úspěchů. 

00000000000000000000000000000p0000000000p000p0000000p00000000000000pocoo 

PODĚKOVÁNÍ 
V závěru tOku 1984 jsem dostal od mnoha našich členů  a čtenářů  nafe-

ho zpravodaje i Filatelie velké množství blahopřání k mým 50.-naroseni-
nám. Chtěl bych touto cestou vfem velice'upřímně  poděkovat, neb mě  jejich 
projevy velmi potěfily. Současně  pak se chci i omluvit za to, že jsem 

.při nejlepff vůli nemohl všem Osobně  odpovědět. Jeftě  jednou tedy upfimně  
děkuji. ved.  sekce !Jaroslav 00000000poop00000000000p00000000000000000 Justfnot0000 

WERATY1, 
člen č.221-Kobera Josef Malovarská 517, 271 24  Velvety  koupí neb vymě- 

ETTFŘ  k  OR  1912 Stockholm, olympijský let 1916  Hindenburg  
v červené barvě, SR olymp.kongres 1925 Praha, SR k OH 
1924 Paříž a jiné předválečné olympijské doklady. Nabí- 

zí: olympijský let 1916  Hindenburg  ve fialové  beryl,  celist-
vosti s  PR  1924  Pala,  pamětní list esperanto k OH 1928 
Amsterdam a celistvosti k 05 1900  WIN.  Dile nabízí • 
do výměny  katalog Michel Ost A -West  1985 a jiné lepí 
olympijské materiály 

člen Č. 59-KMridn Rudolf,  059 12 letka pri Poptade nabízí zájemcům 
ruční  PR  k MS 1970 v lyžování ve Vysokých Tatrách 

člen Č. 19-- Justýn Jaroslav,  199 01 Milevsko 61 bledá SR kJS 1970v 
lygování v Tatrách a  PR  1950 k Tatranskétu.pobitu, dile pak 
v4echna sportovní  PR  a SR z období  AZ.  

člen 6.191 J6sek Radek,  281 21 tervené  Peaky  6.271 prodá 1.čést kata. 
logu FIPO "POST,  PHILATELY and  OL/MPISM", o kterém pfleme 
tomto zpravodaji na jiném místě , • 

člen 6.188 Kysela Ladislav,  švermova 464, 517 01 Chrudim hledá stále 
vefkeré filatelistické materiály na téma "raketové sporty". 

P 0 Z 0 R !!!  -.velice milo využíváte tuto rubriku insercetl! Je to 
 opravdu koda. Pine na adresu ved.zpravodajet 



INDVEMen NUDraedřich BEIM, tř.Nár.mu-
čednťků  195/IV  ,_ %39 01 KMATOVY nim napsal a nabízí 
pro zájemce z  tad  nagich člent tuto službu: 

V r.1982 vydala pracovní skupina aerofilatelie 
v Jeně  v NflR dva svazky,řcelkem 96  strap/  od autora 
Ctutera  Samara  seznamu "OLYINPIA-  IMPOST".  

Je to velice precizně  a perfektně  zpracovaný 
specializovaný úsek olympijskych lett. Každé 
syvané razítko je zde yyobrazend a podrobně  popa'-. 
no včetně  jeho používání a charakteru. Dile je zde 
vyobrazeno veliké množství dopravených celistvostí 
k těmto příležitostem vč.celin. Zpracování je do 
roku 1980, tedy obsahuje i materiály k XII.ZOB a 

k umum 1980. l'ochopitelnh začíná přehledem materiálů  z prvého.olym. 
pijského letu 19%6 k X1.011  Berlin.  

NO a nynf to nejzajítavějgí pro nás: 
Zájemci o oba svazky uvedené publikace zaglou na adresu dr.Helma částku 
45 Kčs a obdrží tyto katálogy přímo z NDR. Současně  mají zaručeno,  le  
pokud budou chtít, obdrží i svazek 6.3, který je v současné době  v tisku 
a obsahuje jednak dopliky k předchozím dvěma částem a jednak materiály 
vydané k XIII.ZOS a flZII.0R 1984. 

. Vřele tyto publikace doporučujeme, neb jsou nejkompletně jgfm zpra. 
cováním tohoto zajímavého úseku  *taro  i olympijské filatelie. Předčí nim 
dosud známou a před časem /1978/ vydanou publikaci  Fabians Bury.  

Justýn 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000 

Krátce po vyjití posledního  aisle  nageho zpravodaje 
1/51/84,. kde na str.8-12 jsme Vis seznimili s materiály, 
které jednak používá MOV/OVS/ a jednak byly vydány k 90. 
vyfročf založení MOV, jsme dostali dopis od nageho člen 
6.9"i Jar.Soukupa z Poděbrad. Ve svém dopise nás upozornu-
je na jednu velice závažnou chybu v informacích v tomto 
člinku u OVS z MOV. 

Jedni se totiž o chybné vyobrazení razítka u prvých pěti OVS zde 
uvedených.0  těchto byl totiž používán jegtě  předchozí typ tak, jak jej 
vlevo nahoře přinigíme vyobrazan!!! 

Znamená to tedy, že 41 po OVS k XI.olympijskému kongresu 1981 v 
Baden-Badenu byly tyto OVS používány a uvedeným dnes razítkem a dal gí 
pak jsou už. znimy jen s minule uvedeným razítkem. V tom případě  /a je 
to doloženo/ existuje prvý  (WS  s heslem CITIŮS-ALTIDS,FORTIUS a olympij-
skými kruhy ve dvou variantách, lygfcfch se od sebe uvedenými dvěma 
.tYloy razítek v OVS. Tedy 2darixba do konce r.1981 byl používán dnes zde 
uvedený typ a Od r.1982 pak současně  používaný typ. 

My se Vám Čtenáři omlouváme za mylnou informaci v minulém čísle, 
která vznikla tip, želeme použili při psaní tohoto článku oficielnfho 
"Pocurent No.1", kde jisou takto vgechny OVS prezentovány. 

Soukup dile v dopise  avidly le  nesouhlasí ani Časový údaj 0 
poUlfirátf OVS kde uvádíme data použití /opět dle citovaného doku-
msntu FIN/ od 21. do 28.9.81. On  MA  k dispozici tyto OVS s daty 20.11. 
1914. 14.1981 a 22.7.1981. 

.To tedy znameni,  le  i když jsou nim z FIPO prezentovány tyto doku-
menty jako oficielra, že se v některých  případech nekryjí se skutečnos-
tí. Budete proto ne přfltě  muset postupovat opatrněji a snažit se toto 
dle možnosti ověřit. Vyžaduje to ale co největgf epoluprici mezi nagimi 
členy a sběrateli tito timatiky a úseku. Vás pak čtenáři žádáme, abyste 
si nagli des nejen na přečtení nažeho zpravodaje,,  ale i na porovnání se 
zde uviděnými skutědnostmi a pokud zjistíte aake rozdíly proti nimi 
uviděnému a tomu Co  mite  dome a nebo víte, abyste nim napsali1 Děkujeme! 
00000000000000b00000booó000000000000000000000000000000000000000000000000 

0 



POŠ TA,. FILATEXI II 

POST, pXLATELand . OLI.MP ISM P 
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FIPO MeainirOdnť  gedetaoe.  olympijské filatelie, zřfzená. při.. 
se pochlubila koncem lomského Oku prvrif..publikao.t,...Vydointit 1. ěáeti 

• katalogu s názvem filatelie a .olympietpua,  4 ‘nria*,ftoe ihned kon- 
statovat,. že se má ,čf*ohlUbit. , • ' •• _ 

4'6 dvodnf předmluvě  prezidenta 1103/ a '.710PO4 jiltita.: AinansAi_ 
Samarenche, ziťim jednotlivé Čisti katalogu .d'vaji nahl4dnOnt,  do hit:WT.1a  
Olympia  .a lejtho tsapftf a filatelii, Dále je to vmptaidtdca Mg: zakladate-
le: novodobých OH barona .Pierle.. de ,.COilbettica. Pak následuje pžeželed to,*  
mulch  letnIch 'a zibnifoh oiyinpilittých her Od r.1894: de .f.1928 spolu g 
p fip ome  nut  dvou, .fil  at  e)  is  t ioky .  doložitelných plympajakýOh".-:01ngreS.  

, Praze 1925: /letos :jubileiszt a v 134.afzě  1510.." : . --• - • 
Ve je doltilmentoVic0 barevnými reproduk4erni:•Vi.o4n.7.04. -zrii*ekk .:•;razP 

tek, dopisnic, :Ýignět k- jednotlivým 'událostem spolu • se slOvritta:dbprOvOir .  
• dem v.angliátině  a franobuigtině. . : : 

. Rozsah 184 :stran křídového paPfru;:i3. P150q04..přehillok,přiepfté, 
.04.mblidté atraktivnosti katalogu a mtslfzi,  le  se  stars  i  Ogg  -mehtv. 
V 440.1'ra:114 užitečnou pomftoltowebžiateItub olympijské filateliě. Lze 
si jen: přát, aby i afa.n Části, které se připravuj a dovedou  née  touto 

• formou až dsti současnosti, -. si • udržely Vysoký,  standart. :a..flasek 
: P02121. ved. sekeet 
-.Polygraficky .je..;  tato. publikace:  iv&  VSOkiii drovni Nelze 1rak to prohlásit 
.. o její odborné- nipini. • .Některé  Usti  jatiit. zpracovány .:p111:iii4 .:po*r4:00 

dalo by se napsat, že spi $e ..informativně  ...• Naproti tornu . t1,09 část o OK 
1925 pak •  ix, PR  až přehnaně  .podrobně. .1jVédf rozděleni • do tří :  It.  a pak 
jetě  do čtyř  typů  těchto • razítek. Jinak 1ze. tuto publikaci.dgpo•.'iť  : 
Očit,..shěrateltin olympijských • témat.. • -• • •• • , • 
0000  cod  doo o 000 0000 oo oo o 000 o 0000 6o oci ocroogno0o669O00000Ooo.00počtoo.0nootiono. 

.Vlevo vyobrazená, známka 

•tělesně•.•Postišenfok.:sportov04, 
.bude.yydiag 145,bfeiCg - 1.985',4'. 

t y 111k"4)  ...(j• • •zobrazuje kromě  krasobruslařky 
• • ' •a lyžaře sjezdaře :jegt-6::eythol: 

zmíněné 
. • poprvé se tato olympiáda -konala v i-.11603 pod patro... 
'ilsof Josepha P.Kezinedyho 3r. s ličtistt nfes 1000 závodníků.  Mitt  se 
programu .olympiády,jehož nLpl  ea  eklé4i z 'rekreaee • sportovního 
:cviku • soutěží,děititztt  *fob  ..  he  Eljeden milion :*dat.41ně  postižených 
dětí . dospělých. .Hry • se konají každé -4- roky...Autoteni;:znélnkY je  Jeff  
Cornell z •Pairfieldu *.  Con.,  který srovněž : navrhl 1-'5 ,.e.snémkit yydianOU'-' 

• r.'979 při přflež." Speoi.el nf yatpAlide Vyobrazené  PR  je k thes#4.. 
hr6td invalidů  používané p.dř.iliestekti  Nassau,  . ré.  V .četviki 1984,. • 



ROBERTO 
CLEMENTE 

, Rockford '84 

NATIONAL BASSBALL HALL OF FAMT 
O MUSEUM 

WN, 

„to STATION 

• Amerioki pOitovni správa Vydala 
17.arpna 1984 . zn4mku ze sportovní serie 
'vydávané na pokračování a zobrazující a 
pfipomínajfcf aiavn psobnOsti.americk4-
ho sportu.minulosti. 
• Na podeadš vlajky  Puerto Rice  nám 

pfedstavuje tlavu. Vynikagofho  bribe  b.s, 
seballwRobStta 013MENTE. Jeho'vynikagof a vyjimečný talent spojený 

vyspělým hráčským stylem I berním nadftnim jej zařadil mezi nejlepgi 
bafieballové hriče-Wadh dob, ,  

Během 18 let, které profil v klubu Pittsburghských "pIRk ; mu 
bylo uděleno 11 zlatfóh rukavic jako nejlopqmu hráči a stal se 5 x 
vítězem Oročniho ligového pilkového mistrovství. 

- kromě  hraní baseballu věnoval také mnoho Času na pomoc chudým a 
nerovnoprivalmAidsm V  Puerto  Ricu a nejen  tan  /viz  PR  ze San Juan/. 
Jeho fivot skončil předčasně  o silvestrovském večeru 1972 v  Nicaragua,  
kdyf  Ss  stal obětí temAtfesepflitrity 'své Smrti byl zařazen do' base_ 
ballóvé haly slivy V.USA. 

Mimo vyobrazení znimky A s tímto sportovcem einigime jetě  tři 
repródUkOe přilef.razítek'vydaných u přfléfitostf vystav uspořádaných 
ta leho. počest, Radek Zeisek 
00000000000000000000000000000000000000000000000000vO 0000000 

20 Aus,064. 
SAN JUAN, PR 

00918 
MIRADA A LA MEMOINA 
DEL  ATLETA  Y NUMANISTA 

ROBERTO CLEMENTE  



Sportovni kalendiř  1085  
Leden 
5.-6.. TOP 12 juniorů  ve stol. tenisu - San Marino 
6.-13. tenisový Turnaj mistrti- New York 
8.- 21, gaehový.  turnaj Bohemians Praha -  PR  
14.-20. Královský pohár tenistů -Essen  
14.-27. MS bobistů  - Cervinie 

Světové halové hry atl etů  Paříž 
17.- 27. MS v kl asických lyžařských discipl in6.ch  Seefeld 
19.-20,  ME  v fychlobruslenf - Heerenveen 
21.-27. MS stinkařů  - Oberhof 
26.- 27.  ME mutt  v rychlobruslenf-Eskilstuna 

Únor  
1.-10. MS v alpských lyžařských discipl infich Veltelina 
1.- 3. TOP 12 stolnich tenistů  -Barcelona 
2.-25. pásmový turnaj MS gachistů  - Praha 
4.- 9.  ME  v krascbruslenf - ateborg 

• 4.- 9. MS skibobistů  - Itálie 
7.-10. MEJ 9=6 rčnigsee 

10.-18. MS biathlonistú - Ruhpolding 
11.-17. MSJ v klasických 1  Oaf.  disciplintich - Tčsch 
11.-24.  WE  bobistč. - Sv. Mořic 
16.-17. MS v cyklokrosu - Mnichov 
16.-17. MS v rychlobruslenf mužů-Oslo 
17.-27. Světová zimní universitida - Itálie 
18.-24. MS žen a juniorů  v biathlonu -  Egg  
19.-3.3. skup.B házenkářů -Norsko 
23.-24. MS mužů  v rychlobruslařském sprintu - Beerveen 
25.-3.3.. MSJ ve sjezdových discipl in6.ch  -Jasná 
27.-4.3:  ME  ve střelbě  ze vzduchových zbraní - Varna 

B ř ezen  
2. - 3. mS dvojic na ledové ploché dráze 
2.- 3. MSJ v rychlobruslenf - Norsko 
2.-3. halové  ME  v atletice -Atheny 
4.-9.  ms  v krasobruslení -Tokio 
9.-10. MS jednotlivců  na ledové ploché dráze -Assen 

15.-29. gachový turnaj Tirnavia - Trnava 
16.-17.  ME  žen v judu Landskrona 
28.-7.4. MS stolních tenistů  - Gčtellorg 
29.-6.4. MEJ v badmintonu - Viden 

Duben 
l. _7. MEJ do 18 let hokej Francie 
3.— 7. MEJ v ragby —Brusel 

17.-3.5.  ms  v ledním hokeji Praha  
20.-27.  WS  ve střeffiě  ze vzďuchowych zbraní-Mexiko 
23.-25.  ME  v řecko římském-zápase-Lipsko 
25.-28. MSJ v germu Arenham 
26.-28.  ME  ve volném stylu-Lipsko 



Kv ě ten 

18.roč. Závodu míru PBW--Praha-Moskva-Vargava-Berlin 
9e-11.  ME  judistů -Hamar 

11.-12.  ME  žen ve sportovní gymnastice  -Helsinki  
14.-19.  ME  vzpěračů  --Katoyice 
24e-26.  ME  v bozu-Budapegt 

$1 26e-1.6. MS v kuželkách-NSR 
( 27.-9.6. mezinir.mistrovstvf Francie tenistů-Paříž 
' bez term.-MS v letecké akrobacii--Polsko 

6erven  
10- 2.  ME  ve sportovní gymnastice mužů  -Oslo  

ME  kogfkářů  NSR 
6.-16. - MS vodních sialomářtl-Ga-Pa a  Augsburg  
9.- ME  cestovních automobilů -Brno 

15. Světové  finale WS  dvojic na ploché dráze-Rybnik 
24.-7.7. tenisový  Wimbledon  -Londýn 
24.-30. MS a  ME  vzpěračů  -Edinburg  
27.-28. Olympijský den atletů  -Berlin  

č ervenec  
8.-14. tenisový pohár A.Soisbaultové  -Le  Touquet 
9.-13. MEJ v zápase v obou stylech-Itálie 

14. MEJ na ploché dráze-Abensberg 
msvplaclitěnf-Rieti 

22e-28. MS v Xerox - Spanělsko 
24.-28.  finale  Galeova poháru  -Vichy  
25.-28. MSJ v rychlostní kanoistice 
25.-29.* MEJ v plavání teneva 

MEJ tenistů  16-18 let -  Blois  
bez term. -MS v závěsném létání -  Kasen  
0000000000000000000000000000000000000000000000 

tESSOSLOWNssik SPANTAXADA 1985 
0000000000000000000000000000000000  

Hlavní spartakiádní dny budou probíhat v Praze na 
, stadionu Evžena Rogického od středy 26.června do 

neděle 10.6ervna. SMAINUADA 17411 

Okresní spartakiády budou probíhat od května 85 takto: 
9.-10.5: Dunajská Streda 

, 18.5. Praha 3, 5, 7, 9 a Břeclav 
• . 19 5 Levine  

' 21.5. Praha 1 
24.-25.5. Bratislava  MV  
25.5. Praha 2, 4, 6, § a 10, Kutná  Hors,  Praha-západ v Rostivici, 

Domažlice,  Plzen-jih v Blovicfch, Plzeň-sever v Nfřanech, Bo-
kycany, Teplice, Chomutov, Chrudim,  smarms,  Bratislava-venkov 
v Pezinku, Kogice-venkov v tani, 

25e-26.5. B.Bystrica, PreAov, Prievidza, Blansko, Gottwaldov a Ostrava 
26.5. Nakovnfh,soholov, teská Lípa, Děčín, Galanta, Humenné, Komárno, 

Vartin Senica, Pova/ski Bystrica, Trebigov, Trenčín, Zvolen a 
Ziar nad Rronom 

31.5. Most 
Plzei.město a Koftoe  MV  

o 

/pokračováni 
Při"ě/00000 

tyr 



Bardejov,-  Trnava Nové Zámky, BenOov, Kolín, Pelhřimov, Pra-
chatica, Písek, Karlovy Vary, Tachov, fistf nad Labem, Idtomě-
ftce, Jihlava, Znojmo, Karviná, Olomouc, Nový Jičín, Vsetín a 
Louny 

-2.4. Michalovce, Liptovský MikultV, Nitra, Topolčany, Brno-Město, 
Kroměřfg, Hradec Králové, Třebíč, Náchod a Pardubice 
radno, M41nfk v Neratovicích, Mladá Boleslav, Nymburk v Podá. 
bradech, Příbram, Praha-Východ v neské Budějovi.,  
ce, Tábor, Jindřichův Hradec, Liberec, Svitavy, St.!: nad Orli, 

Hodonín, Vygkpv, Brno-venkov, ProstějoV, Uherské gradigtě, 
Frýdek-Místek, Opava, Přerov, Šumperk, Semily v Turnova, Luče-
nec Spigskii Nová Ves, Svidnfk, Vranov, Velky Krtig a  Wiwi  

7e-8.6. Praha 
8.6. Strakonice, Cheb, torár nad Sázavou, Bruntál 

Trutnov 
9.6. teský Krumlov, Havlíčkův Brod, Jičín, Rychnov  tad  Kněžnou,.  

Z!adca, Dolný Kubín, Poprad, Rimavská Sobota, Stará Lubovna 

Je zcela možné, že v některém z okresních mást, či míst kde se 
bude okresní spartakiáda konat, budou vydány k této události  Metal's.  
tick4 materiály /414 SR, obálky či celiny s přitiskeml.-  ládáme protO 
nage členy, aby mém tyto materiály zaslaly na adresu ved.zpravodaje J. 
Justýna. Rádi o nich budeme ve zvavodaji referovat. Někde pak mohou 
být vydány ve spojitosti se 40.vyročím osvobozenfSSR. Napigte nám : 
také krátce kde, kdy a jak byly materiály pogtovně  používány /zda na 
stadioně, v Autopogtě  či u přepážky poty v místě  konání atd. 

Z NAŠICH  VS  TAV 
00000000000000000000000000000 

Předem, nežli Vás seznámíme s výsledky nagich členů  na výstavách, 
Vám chceme sdělit, že zde uveřejňujeme jen výsledky, které dostáváme 
přímo z KNF SnSF v Praze. V některých případech pak, pokud se nám dos-
tane do rukou palmare z některé výstavy. 

Jednou z takových pevinností nageho člena vůči vedení nagí sekce 
je to, že ohlásí vystavení a ocenění svého exponátu. Toto má za nagf 
sekci na starosti člen jejího vedení Ján K±ajmer, sidl.Juh 2700/25, 
911 01 TREAIN 1, kterému je zasílejte! 

Krajská PRAHA-BRATISLAVA 83  
Jaroslav Petrásek ml. MS v kopané MS 

Krajnki HOW. NITRA 83 - Prievidza 
Jozef wohland 
Jozef wobland 

5 bielou holubicoU 
Cs. telovýchova 

MPS 
PS 

IRPINIA 83  Banská Bystrica 
Jozef Wohland ts.telovýchova 

Oblastn6 PREŠOV 81 
Frantigek Nikoděm 

 

Cestami sovětského gportu  

Krajská PIEŠŤANY 83 

 

   

Frantigek  Doppler Vývoj olympijských hier 

sos 

PS 



Medzigtétna SIOVENSKO UKRAJINA gala 83 

Milan Kr6mer Moskva olympijská 
Ján Krajmer Beh-atletika 

Družobn6 KYJEV -BRATISLAVA 81 v Kyjevě  
JUDr.Jozef Sobihard Tenis 

Národni MODERNA Svit 84  

Milan  Kromer Moskva olympijská 

Celotitné MARTIN 84 

Milan Kromer Moskva  olympijská  

01?lalitné GAIANTA 84 
Milan Kromer 
Milan Kromer 

Moskva olympijská 
Zjednotenit telovýchova-cesta 

S 
k slave PS 

Oblastnf TEPTICE 84 
Frantigek Stránský Jen v míru možno radostně  žít, 

budovat a sportovat 

O 

PS 

Celostátnf BRNO 84 
.Jaroslav Justýn 
Vladimír Kol leh 
Frantigek Sopko 
Pavel Kobeta 

Maniaček 
J. Krajmer 
Jiří Svoboda 
Jaroslav Justýn 
Josef Domoréd  
Jiff  Honců  
JUDr.Jozef Sobihard 
Jaroslav Justýn 
Vladimír Kolich 
Větoslav Mraček 

Citlus, Fortius, Altius vo filatelii 
Eurtipy 
Cestami sovietskeho gportu k OH 80 
Zimné olympijské hry 1964-1976 

PS 
?ITS 

U.sportovei na olympijských kolbigtfch 
Tatry a sport 
Od prvopočátku lyžování po současnost 
Od Prahy k Sarajevu 

Uskoslovensko a olympijské hnutí 
Tenis 
Od Atén po Moskvu 
Od Athén po Moskvu 
tádový hokej 
Beh král atletických disciplín 
Od prvopočátků  lyžování po současnost 
Zpravodaj  NS  OIYMPSPORT 6.46-50 
ns.sportovci na olympijských kolbigtích 
Uskoslovenské lyžování 
Tenis 
Knihovnička  NS  OLYMPSPORT č.8, 9 a 10 
Knihovnička Tenis ve Filatelii 
Knihovnička MS v lyžování Č.6 

OblaStai KOŠICE 84 
Ivan Kralčir 

Frantigek Nikodem 
Ing.Jar.Sovotný 

Krajské KOLÍN 84  
Josef Domoréd 
Stanislav Sláma 
Jiří Svoboda 
Pavel Kobera 

PS 
MS 
PS 

PZ 
VIZ 
O 

MS 
VS 
MS 
PS 
FS 
PS 
PS 
FS 

•  

Warn  zde uvedeným.  vystavovatelům 41imně  blahopřejeme k dosaženým 
výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci nagf sekce. Zvlágtě  pak 
•blahopfejeme k vynikajícím výsledkům dosaženým na celost.výstavě  BRNO 
1984, kde Výsledky nagich Vystavovatelů  byly ze vgech  NS  nejlepgí. 



GaMIS of the MOM Olympiad Los Angeles July 28 to August 12, MI 

Games of the XXR1rd Olympiad Las Angeles July 28 to August 12 1884 

• Germs of the 1001kd Olympiad Los Asperse July 28 to August 12, 1984 

***********1  

Naposledy jsme se s touto rubrikou 
setkali ve zpravodaji 6.2150/83 na str.57 
až 61 a o některých zajímavostech jsme Via 
informovali ve zpravodaji 1/51/84 ta str. 
13 a 14 z pera ing.Ptráska. Tyto informa-
ce chceme dnes dopinit a pokračovat pak v 
dalgich nám známých materiálech k těmto 
Hrám. Jegtě  snad to, že mime o nich velice 
mnoho připravených materiálů, avgak nemáme 
možnost přinést kvalitní reprodukce. 

V poslední rubrice jsme Vám vyobrazi-
li vlevo otigtěné známky poslední čtyř... 
blok dlouhé olympijské serie- u kterého 
jsme neznali jegtě  nominální, hodnotu zni-
mek, jež činí 20 C. Místem prvého dne vy-. 
dání pak byl přímo  Ins  Angeles a to dne 
4.května 1984. 

Několik dní před vydáním 
posledního pestého/ čtyřblo-
ku známek byla v Los Angeles 
vydána celina /dopisnice/ o 
nomin.hodnotě  vytigtěné zném-
ky /viz vpravo/ 13 0. s téma-
tikou běžce s olympijskou pochodní. Dnem vydání byl 30,duben 1984 a tato 
Celina sloužila velice vhodně  pro otigtěnf razítek používaných při přeno,  
su této pochodně. 

Dlouhé spory o tom kdy a kde bude olympijský ohell zapálen se skonči-
ly tím, že Řecky OV odmitlorzhledem k neslýchané komercionalizaci s pře-
nosem ohně  ve vlastních USA, uspořádat tradiční běh s olympijskou pochod-
ní z Olympie do Athen. Po zapálení ohně  v neděli 6.5.84 od alUnečních 
paprsků  v posvátném háji ve starořecké Olympii herečkou Kat erine Dida-
skalouovou převzali tři zástupci NOV USA tento ohon, vrtulníkem jej do-
pravili do Athén /existují připravené doklady i celiny s přítiskem k té-
to příležitosti s denními razítky pogty•Olympia i Atheny,letigtě/. Zde 
byl naložen do připraveného letadla a přepraven do New Yorku, kde s  nip)  
přistálo 8.5.1984. 

Ani v den zapálení olympijského symbolu neustaly oprávněné protesty 
Řeků  proti komerčnímu zneužití gtafety. V době  ceremoniálu demonstrovalo 
několik stovek obyvatel Olympie před místní radnicí. Samotný akt se us-
kutečnil s bezprecedentním vyloučením veřejnosti, nebo' MOV se obával 
protestujících Řeků, kteří chtěli znemožnit zažehnutí *ha,. Celý spor 
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Jarda! 

A- :decny potd/iv  
slavnosti  prijazndu 
Olympickeho Ohna, a limy,. 
tuna pred  Budovou  
United Nations zacina 
stASeta do Los Angeles.  
Paláci  Thorpe a Owensa 
ponesiu prvy km. 

Neni pekny den a prsi. 
Celina OH ohen ide" inou 

Pan Jaroslav Justyn  

6ovietske armady c, 63 

399 01 Milevsko 1 

Czechoslovakia 

A 

Ma,  e nnder from  tne Lo's Angeles  Olympic  Organaing Commenee by D ar  raw,  Bod  Greeting  C In, ards.  

Tvoj.  Official Licensee of the 1984 L. A. Olympic Games  

THEng9C4CH. Rule 63 of the Olympic charter: "The 
Olympic web she! / then atťire, brought from Olympia by a 
relay ol runnerS, the last a I which, after circling the track, shall 
light the Olympic flame which shall not be extinguished until 7  es." the close of the 

o olympijský oheň  tak skončil kompromisem MOV, který vážně  pogkozuje 
olympijské hnutí. Hlavni vinu nesou američtí pořadatelé Her, neb se oč.. 
hodlali k prodeji 4000 gtafetových dseka. Stejně  jako v přípravě  celých • 
Her XIIII.olympiidy 1984 postupovali podle svého pravidla " vydělat na 
čemkoliv " a nevihali zneužít ani jeden z nejvýznamně jgích olympijskýph 
symbolů. 

V New Yorku se dne 8.5.84 započala prvým úsekem, který symbolicky 
běželi s ohněm potomci  Jima  Thorpeho a  Jesse  Owense, trasa gtafety dlou,  
IA  9000 mil / t.j. 14.481 km /. Vedla 33 státy USA přes hory, pougtě, 
napříč  řekami, podle oceánů  až do Los Angeles a neslo ji střídavě  10000 

Do Los Angeles dorazila v sobotu 28.července 1984 na stadion  
Coliseum,  kde byl olympijský oheň  slavnostně  zažehnut. 

Pogtovni správa USA připomněla cestu olympijské gtafety příležit. 
razítkem, které bylo používáno ve 41 větgich městech, jimiž gtafeta pro-
cházela. Trasu i seznam  mist,  kde byla používána  PR  jsme uveřejnili v 
minulém zpravodaji. Autorem razítka byl newyorský grafik  Rudolph  de  Ba-
rak  a bylo totožné pro vgechna města s vyjimkou místa použití, data a 
směrovacího čísla. Vgechna razítka jsou v černé barvě  vyjma razítka z 
Pittsburghu, které je v barvě  modré.  

Vie  pohlednice s  PR  New York z 8.5.1984, tedy ze dne, kdy byla za. 
hájena cesta celé této gtafety před budovou  OM  od nageho spolupracov-
níka pana J.M.Macka. 

Na tomto místě  si jetě  musíme připomenout, že se dne 12.5.1984 
rozhodl 6S0V na svém zasedání, že ěs.sportovci se Her XXIII.olympi4dy 
1984.v Los Angeles nezúčastní poprvé v celé historii tOV. Dne 24.5. 
1984 se v Praze konalo setkání představitelů  socialistického sportu, 
kterého se zúčastnili představitelé MOV, ANOV a ALOS. Zde pak bylo 
oficielně  potvrzeno stanovisko zúčastněných představitelů, že se Her 
1984 nezúčastní. 

Jsou to vgeobecně  známé skutečnosti, rekapitulujeme je pouze, aby 
je naší sběratelé nemustlivyhledivatw 
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Toto  le  3.3  PR  která byly po ďobu Ber-používány. Jsou Znimy, tek' 
z :.gtisitiOXifho vyuhtí Isfito  t.g4z společně  to .představuje '66 rIzziýoh  PR. ,  

. :Nfie .:reprodukuleme..0elistvost e  PR  .k '88.:tiaseditaf MOV v Los Angeles4 
Akteré se kollalo v hotelu Baltimore. Novými  členy MOV  tide  byli zvoleni: 
TargUt .000 z Turecka, David.Sikhulumi Sibaďze -ze Svazijska, Zong 

J.Ktreje. princezna Nora Z, Lightengtejnska. Rlavafto bodem 
zasedání byla problematika změny textu Olympijské charty, která se proig  
evils  'jakb:Arižaf . probléia. V závěru pak president svol áMOV oznámfl nf 

Mimbhidn4titi..$9.zasedinf .110V v prosinci 984 v :Laufiatne s jediným bode* 
.prOgrattu; . tuloutinost . Olympijského .12atit 

. 

721'1464f,' 
"4  SEP -.13 Ů6  • 147 
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Honoring the 1984 
Los Angeles Olympic Games 

pr---,..-----1-:-,'.--  .; Na této a _předcha. -  
zí  strince přiztágime re- 

; % ..lif. 4_ ...„ , ... _...."... 4  
0,-!rr-  xra0g: produkce 4 OVS věnovaných ,,, 69"''' tt•-• tif.12.783 7"4-47 bl 
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s 13.setkání členů  ndmětov6 sekce OLYMPSPORT při KNF  Sit?,  

Datum konání 13.f/3na 1985 od 14.00 hod 
Místo konání teský Brod, společenská místnost hotelu Slavoj 
Přítomno : 28 členů  a 5 4costt. 
Omluveno 13 členě  

Toto setkání, které se konalo v rámci programu Dnů  námětové  file.  
telie v eskim Brodě, zahájil vedoucí sekce Jar.Justia a přivítal na 
něm vgechny přítomné. 

Slavním bodem tohoto setkání bylo navázání osobních i výměnných 
kontaktů  mezi přítomnými členy sekce a jejich vyvrcholením pak bylo 
provedení vyhlrižení písemného kolování sekce. Materiál z tohoto kolová-
ní byl v prostorách setkání vystaven a přítomní členové se jej mohli 
jegtě  zdčastnit. Při rovnosti vyvolané ceny a pisemného limitu měl před-
nost odběru přítomný člen.  Nevi°  pak si mohli členové prohlédnout po.  
lofty  z tohoto kolování. Celkem bylo vyvoláno asi 320 pološek, z nichž 
se víc jak 90% odebralo. 

Po ukončení tohoto kolování  podia  vedoucí sekce informaci o FIPO 
a 411:pollidané prvé výstavě  v  Lausanne  1985. Dile informoval o potížích 
s tiskem zpravodaje, diegfch záměrech sekce s tiskem a vydáváním knihov-
niček pro dalgí období. 

Po těchto informacích se rozproudila vzájemná výměna přinesených 
materiálů  a jí bylo zakončeno toto netradiční, ale o to vice přátelské 
setkání nagich členů  
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OLYMPIIILES 

*OLYMPHILEX 135* 
EXPOSITION INTERNATIONALE 

DE PHILATELIE OLYMPIQUE 

INTERNATIONAL OLYMPIC STAMP EXHIBITION 

Adresse: c/o Comité International Olympique 
Chateau de  Vidy,  1007 Lausanne  

OLYMPSPORT 
000.0000000000000000 

je neprodejný, neperiodický zpravodaj námětové 
sekce Olympijská a sportovní filatelie v tSSR, 
pracující při KNF StSY v Praze a je určen výhrad-
ně  pro vnitřní potřebu členů  této sekce. 
Vedoucím sekce a zpravodaje je Jaroslav. Justfn, 
Sov.armidy 63, 399 01 MITEVSKO, který zadpovídi 
za jeho obsah. Za odbornou stránku a za původ-
nost článků  zodpovídají jejich autoři.: Text ne-
prochází jazykovou úpravou. 

Toto číslo / 5  2/  8 3  

mé 20 stran textů  a vyobr44enf. Redakční uzávěrka 
31.12.1984, vylo v 01/85. 

čísle spolupracovali: V1,DraŽan, MODr.B.Helm, Ratisek, J.Kra3-
mer, M.Kromer, L.Kysela, J.M.Lacko, Ing.Ja,etrisek, 
ing.Zd.Sloviček a Jar.Soukup. 

Na tomto 
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