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Dvě oficielnf dopisnice ke LIMY LiAtalf STATU EVROPY
vydaných organizačním výborem Her. Jsou vydány k zahájenl
a ukončenf Her - podrobně viz na str.12 a 13 zpravodaje.

z vedeni sekce
000000000000000000-00000000000000000000000000000000000000000000

Novi

č l enové
Jaroslav, Sid1.9.května 1237, 362 21 NEJDEK,
sbírá MS v kopané, exponát nemá, připravuje jej.
PROCHÁZKA Karel, Hradebn/ 3, 110 00 PRAHA 1,
sbírá OH a ZOH veobecně, exponát připravuje.

2 3 8 -HLADÍK
2 3

9—

Nabízi pomoc při tisku zpravodaje.

2 4 0- JANTOgOVA Jana, Mlynské Nivy 4, 811 09 BRATISLAVA,
členka,KMF, sbírá Spartakiády, masová sportovní
a turistická podujatie, dspechy čs.sportovcov.
Za exponát "Šport zbližuje národy" získala již

dvakrát velkou bronzovou medaili.
-HOLEilEK
Josef,
Dětská 17, 100 00 PRAHA 10, sb-rrá 1:5
2 4 1
v kopané, exponát nemá a teprve shl-or-.ažfuje materiál.
2 4

2- JOBEK Marian Ing., Jeoorovovo nám. 3/15, 841 05 BRATI-

SLAVA, sbírá námět TENIS, buduje exponát pod ná-

zvem "Tenis očami filatelistu".
Vxechny .zde uvedené nové členy nazIf sekce upřímně vítáme do kolektivu a věříme, že budou jeho platnými členy.

Zrugené

Č lenství

43 -KINKOR řrantigek - zemřel
141 - LIaLUT Miroslav - zruz.leno na v1astn1 žádost od 1.3.87
154 - HORA Josef
zemřel
- pro nepingn1 povinností od 1.1.87
191 - ŠTOilEK Bohumil
pro nepiněnf povinností od 1.1.1987
217 - VOCHOUšEK Jan
238 - HL.4DiK Jaroslav - na vlastní žádost /prý nebude mít čas! i/
to so stává,že?/
'a sotva se přihlásil
Zm ě na
adresy
•
118- KATJOUSEK Jaroslav, Mírové nám.č .6, 564 01 aEBERK
211 - REMEŠ- Ivan, Blážíčkova 831 a ně la, zajímá se o lední hokej11
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000030000
E7 INFORMACE 0 PLACENI

ť;LENSIdCH PlÝSPIhrKa NA ROK 1987
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V tomto čísle zpravodaje naleznete opět přiloženou složenku no
zaplacenípříspěvku na tisk naich zpravodajů a knihovniček. Složenka

je op,
:,';t p ětidIlná a postu-) s evidencí je stejný jako za rok 1986.
Základní poplatek je opět 15 Kčs a kdo chce dostávat i knihovničky,
tedy zapiát-i-30 Kcs.
6bnosu opět vložte do obálky jeden z kontrolních
Po zaplacen1kuponů a zanete jej na adresu jednatele sekce Ingad.Slováček,
Dukla-Hakenova 2257,530 02 PARDUBICE, který provede evluenci zaplacení a 15-6d1e diinosu budete Zóstávatttiskoviny. Kdo nezagle dstřAek,
nebude dostávat zpravodaj a knihovničky.

PLAN čINNCIST/EIM2TOVst SEKCE O LIIIPSPORT při KNFStSFna
rok 1 9 8 7
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1/ v ediční činnosti vydat 1-4 čísla zpravodaje
- vydat 1 čfslo knihovničky
- ve spolupráci $ TURF klubem vydat knihovničku
"Dostihový snort" autora I.Banase
2/ uskutečnit 10.kolo kolován filatel.materiálu členů sekce
V zajixIovat i nadále pro členy. sekce•novinkovou sluLrrbu čs.PR
6hu roku setilní členů sekce
4/ uskutečnit v průb.
5/ podle netřeby uskutečnit dvě schůze vedení sekce
6/ zajistit maxiální počet exponátů členů sekce na celostátní výsta•
vu TE..AFILA
7
87 Kroměřf a připravit nejlepn: expon6ty na PRAGA 88
.7/ uspořádat seminář pro členy sekce jako seznámení s novými výstav-

ními řády a tomihat členům při budování nových exponátů
8/ zajistit důstojnou reprezentaci-na výstavě OLITPHILE1 87 v Afmě
9/ pomáhat ,mladým členům sekce /11-2.:F/ při budování jejich exponátů
107 vypracovat propozice nové soutne pro snortovní exponáty, která
vyvrcholí 'OH spartakiádní výstavě v r.1990
11/ napomáhat ři uzavřen,ť smlouvy o vzájemné spoluprEci mezi SčSF a
čSTV a usilovat o moný'styk, či spolupráci s nově vytvořenou
Olympijskou akademif . v ČSSR
12/ zajistit nronagačn,' výstavku eznonátu vhodného zmn ření D'"-d. LIS ve
vzni'rán'r 1987 v Hav:r=-ově
11/ szolunracovat s komisí /sekcí/ celin a příleito3tr2ých razítek
14/ d'
ůsleani> dodovat a IrYadovat Platebnf. morálku při IIhradě
pvků na rok 1987
za vedení sekce injj.Jare2etrásek
10.1.1987
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IN ERATY
228 B;CLS.s Igor, 1:oyzesova 18, 949 01 Nitra hledá fťratlistický materiál na nár?Pz Jezdecký a•dostihový snort, hlavn
:S, 1,1E a. jiných jezdeckých a dostilioveh akcí.
PR F6'
-t:S7AD-Rennniptz z let 189-1901 a
20.9.-26.10.1906 cHreEt3-zvaDIn-:2;/ =HEL3A2-a
NPLATZ a .PR k 6eskosloensk4mu Derby. Yateriály
uvedenému tétatu mohou být z celého avěta. 1;abízí
dva 16ti bloky Lytle k 1.-S v kopané Eexiko 86 a s
nám ětem vodních s7JortA/vfna i prodej/
ul.Kelska 14 A, 05-840 B.RWINÓW, P:R malo2'_22' za hokejová- raz,
%ka ČSSR s;)ortovn,
' materiály Polska, r. , bo
rakouská oly=ijská- raz-'tka z r.1516. Vymni materiály ZOH a 0:,fMPHILEX 85 Lausanne.

oocccooccoocccoccoocoococcoocooccococc000c000coc00000cc000c000ccoeccoo
Ně jak mě ux1o, a p=Aehlédl jsem mřání z
2/54/86 Olymsportu o krátké vsnomem'atf na první
setkánf naí sekce v r.1970 v čo3urilijovic-rch. 3y1
Jsem take 1.častn?fkem. 11age] jsem tarn panejmen'.42'm
dva přátele, s kterými si dodnes rád dopisuji. Jste
:to Vy, který m.!7! pro mého koníčkapschopení /Justý-nX
radu a pomoc a který male mnou dodnes drž,
' tzv.ochranou ruku. Druhý je V.Deckta z Bran, s kterým taktéž udr4,uji písemný styk. I on mě pomáhal a radil.
S ob ěma Vaimi radami a povzbuzent jsem nakonec
dal dohromady můj exponát. I kdy.'i mE jen ě dost vad,

přesto si mysl/m, e na mě to bylo dost. Jsem na sebe hrdý a mg.m takový radostný pocit, ;5,e jsem to dokázal a dal to. dohromady. Bylo to
nřiáiněnfm Vás obou a já Ve'.m oběma dě kuji. To, že jsem nedokázal vylepit a dopinit svů j exponát /a už se to asi nestane/je tím, že žiji
'e/ně u,Kaplice dost odd6len a ztratil jsem vl'echny kontakzde v Po-1ty, které jsem nl. Také léta - přibývají a 124, nejsem na to cestován/.
•
kreto také jsem se v -ooslem Čase nezLičastnil několika setkán/
na njak4m setkání sejdeme.
sekce. Věřim ale, iese je
Jet ě k tomu prvému setkán v r l70 tehdy jsem se jej zast—
setkén-f- vydaných vě.raztek.
nil a máM n6kolik materiálů k výstav ?é
jsem byl na jednom setkání ve Stra-

Vzpomínám si vak, že jf2:,

kterého jsem tehdy poprvé uviděl. 1ekonicích za života vano
vím, který to byl rok. Vím jen, že tam tehdy ml mnoho diskuzních 'oř/spěvků pan Nekvasil z Prahy. 1-)ak jsem se zaastnil 2.setkán/ ve Zn-ojm 76 i tet/ho v Sez.stl 1977 při Temafi'e. To už jsem byl v p:ř étel_
ském styku se 5.111eehtou a spolu jsme také dávali dohromady ncf. fotbal. To jsem Toyed,do konce a můj exponát jsem pak vystavil na nnr-

SPORTu 1980 v .Budě jovic,'ch. Tehdy jste m;!. tam -gratuloval a byl
mr !-"Iastný 703cit nad ziskem postb řené medaijsem velice s-ookoen
le mezi tolika,krásnmi
, expenát7.
nace za6átky a mé ozdějx začlenní mezi
T o. jsou me .vzf;min,:y
.
'
cestovn,
elán se 7:c77alu
na2-4e v-ystavovatele.
unavuje. Přesto vak se jetě nevzdávám-a ud-ruji si svojí zálibu pokud to jde.
VE5. Jan Ca] '••0000
člen Č.11 30300
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Co tedy dod%: k tomuto m.1.,emu a u-ořimnému doisu jednoho ze zajen to,
-,-r-fteli CalS C .. U
klidajl'e.(ch clen
tovi přejeme horan4 zdraví /na .7,odzim •slav' 66.narozeniny/, životní'
ve sv,4 m snaen,
c-;:oleěneu
ho o*timizmu a .sohodu nad na
na mezistátní výstav6 SPORT 86 SUH1 v
neDolevuje dokázal
ale i čle44.5 ve střelb ě. :byli ::Lde jez na; střelci tak

Kysela pozlacenou,
nové nagf sekce zde získali velice kri.sné.
E !!I
Sopko st říbrnou a J.Calta také!! .G R A.T U L U J•E
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Stadt der
44. Weitmešsterschaft
Sportschieben 1986
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Zde a na p;'-edchozí straně přing?qme.ukázky materiálů vydaných v NDR k 44.US ve
Jsou to 3 známky hodnot 20, 70 •a
c7,
g 85 Pf, které 'Iryly 2.9.86 spolu 6 FDC a'
12-Véhó dne.•DAle byla vydána .- 7vl.
obálka k3 a rdu5íván0 PR, současně byla
vydána k IS dalV D'4,1-ežitostmg, R ná1e7oka,
kterou vidíte nat ředchoz1 stránce 6,-oo*tu s
obdlkouk 1:..$ /PR je k výstavČ SPORT- 86/. K zmíně né výstavč SPORT 86
/37.15 je zakládána 7 NDR nová tradico tchto výstav— viz SPORT 85
k 90.:,, sedání
nám trochu vlak?, bylo pou7H.Ttao příl.
ras-rtko a vydána dc,oisnice s -ociškem.
ai o4'-átelé z :T'R se na tuto výstavu velice reč/1116 pH7.;ravov-,li .a r:rovádčli na ni výb ěr ex7;onátA tak, 5e zájemci své exponáty
zaslal 4
Vybr2n 4 ja,
-y je -oak hodnotila a do-)oručovala
k vystaven,'. Podotýkám, 5e
jednalo o ex7jonHty z ce7.6 NDR, zahro.
niční byly vystaveni tak, jak dory."Tedjurovávání n .probíhalo 14.16.e486
Zen-1.:ehls a stal jsem so jcho konán necht čným svědkem,
zde na r;--u.iebním sr)o,-tovním .,.ájezdu. sl nale exl302 ty tzam doly
o7)0,děně a - i72ravily poadatcim určité
Přesto byly.
vystaveny a hodnoceny. JeJustýn
C0000G0000.0003C3COOCtb00000000000000,00c0000c00000acoo
000ccoo
Vižen :řátold,
7o''..edem se omlouvá7, ž,e jeer, ne-1H6-1. do
kterou
anket' 2O let NS
Jarda Justn, ale zabrinilo ně v to mnoho dalích fi'ate-istických povinností, co.; .by
ovem nemělo být omluvou!
zOkládaj-reír, 61e-

nťm
sekce, nejsem- typickým rX.,-ětářem. Loje
tr 63 letá filatelistickg činnost tkvl v kla—
sických neboli
sběratelských obore.Ch'.
jako jsou 'známky, celiny, razítka. a Dolní. poty.
Již v -oe(lválečne době jsem si pro pot ěchu počal.
shromaovat známkový a ras-ítkářský materiál své sbírky mající
vxtzh k Sokolstvu a -oo zahájoní mezinárodního závodu M-fru jseM !;060.1
tyto materi-ály. Do -e jser7 znal Václava R.Bunca. a .Jardu Jus-•
sb-rrat
týna a volni brzy se mezi námi vytvo řilo pevné a upřilme: kamaridství,
kterého si vážím podnes. O3e sportovn? zaujetí /od lá.d jsem•holdoval mnoha sportům od p10vání , přes fotbal, rugby, box, a5 po lyiiová,,-" a
•-•• •
%,
valmi
brzy přivedly
mezi členy Oly=sportu. Obdivoval jsem hol:21.evnatost a píli, se kterou
byl vytvářen zpravodaj a na svých četných cestgch na šumavu ..jsem navžt ěvoval V.R.3už-ka ve Strakonic.(ch, .7)o jeho smrti i Jaz-J4 j11.4tý4a v
Eilevsku a•byl jsem jeho častým hostem. Byly to .chvíle piné - 'dobré. POhody, legrace a zajímavého "filatelizovini". • •

o

Prato jsem se zúčastnil jako divák prvnl oborové výstavy OI:MP5P0RT 1970 v %Budějovicich i prvého setkánf členů na ěf sekce při této výstavě. Vybudoval jsem pak dva exponIty a hlavně "Závod mIru"
jsem často velmi lispěěně vystavoval. Jedna:: na II.Olympsportu 1980 v
Č.Budě jovic/ch, ale i na pražských výstavách v 1.1uzeu SNB a 1.1V, o které se velmi obětavě a iniciativně postural Bed' ol ák z Prahy. Také
jsem v dřIvějěfch ročnícfch nageho zpravodaje oublikoval nejrůzně j ě-r
příspěvkv z oblasti sportovní a olymviiské filatelie, řadu jsem jich
uveřejnil i ve Filatelii a týdeníku kVnTf, kde jsem skoro 20 let redigoval filatelistickou rubriku idnes je již zrugena/. Také jsem byl
autorem 9.svazku nagl Knihovničky, ale tato nelehká a obti'žná práce
mě pouze vynesla hodně nepochooenf a nevraživosti, takže hotová druhá
Ust již nikdy nevyla.
Zúčastnil jsem se řady setkán-fch sekce od vzoom-rnaného prvého v
r.1 970 v Č.Budělovici'ch, tak i v Praze a v Nském- B,-odě, ktěrá byla
vždy úspě gná, příjeniá poučná: Setkal jsem se zde s mnoha přáteli
a získal jsem dali a to považuji za nejdůležitě jgf !
V posledních 6 letech jsem bohužel prodělal řadu velmi nep=s-rjen4e zotavil,
ných zdravotních potí, z3 kterých jsem se sice dosti dob-'
ale současně jsem vočal pracovat velmi intenzivně v komisi teritoriálnl filatelie S'ÓSF, SZT a řad'.,1. dalělch jejich sekcích a odborných skupinách. V r.1962 jsem se stel redaktorem zyravcda:,e Balkdnshé zr.L.:kové zem, ke hter6mu jseť'si -.;ozvolna -oxibral i redakci daiích: sekce
"P ředzhudeů ěs.,.)otovn-fch zr:Smeh" a o-dborn6 shuoiny "lasizh6 britshe:
:7 zoravod,lj sekce celin
znElmhy". 0C 1 eidna 19E7 jegť6 redi3u31 zcela n9v7
tése komise, tak:ie se v dazhodu onravdu nenudm. To md OV0.7 za n6.sledek, .seise sC3 tah trochu nevrn-j-m OlyuDscrtu, nle zejuč..!. lepí to asi
nikdy nebude. Př.esto7ie m6.7.1 asi 75 ne-jr1zneP3!ch ex.:)cn6.tA, uchu hon.
statovat,«e maj ezponit "7.6ved míru" jo nejfrehventovanim, r_otože vrakticky v po, enicn
3 letech byl vystavovdn /na pozván,'
,„
výbsrůi minir.álně 3x ročně.
Přeji vedoucímu sekce ing.Jaroslavu Petráskovi, redaktoru Jardovi
Justýnovi a jednateli ing.Slováčkovi mnoho zdrav,' a radost 4 z práce,
kterou vykonávaj,
' zcela nezigtně, dobrovolně ahlavně zae.a-mo
ve prosvěch věci saortovs.,' filatel ie a ve-1 áa1íu č1 enůu .czeji tctz.
s podmínkou, e je jejich povinnostf výgejmonovai7:4vjejich
úsili maximalně podoorovat
:Zen totiž vůbec seriozn rouse se
nvéztua nep ř iložit
ruku k dobré-lu dilu!
Vac,
Jiřf .7ekvasil COOL:COO°
00O00000000000000000000000000000O00000000

OD VEDEN1 SEHCE
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Číslech 1, 2 a 3 / 86 naěeho zpravodaje jsme Vás žádali o splněn,' jedné ze z(_kladních povinností čiena naě-' sekce nahlá ě en ,'
nového
6 ísla
č lenského pr ů kasu SSF !!
keři nemají prů]':az.
Lidme k 1.3.87-144 členů sekce, z toho 8 clenů
Z uvedeného počtu 136 člena svojí povinnost spinilo 67 členů a 69 catft
neuznalo za nutné se nijak ozvat. Znamená to tedy:
o/ vůbec asi nečtou ná g zpravodaj a pak je tedy zbytečné jim ho zasílat!
b/ nejsou asi členy SST a oak opravdu nenají v nag,' sek • místo !!!
Z 6 v ě r : kdo z členů sekce nespiní tuto povinnost do l měsl'ce no
obdržení tohoto čísla zpravodaje a nooaěle na adresu ved.
zpravodaje požadovanou informaci,neobdrž f dal/
tiskoviny od nás a ze seznamu Fenů bude vypsán!!!

-6.

4>ew

tsT),!chy nagich členů na výstavách nol-ádaných v roce 1 9 8 6
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Oblastní UJIOV, 24,5.-2.6.1 986
Olympijský kongres 1925
39- Justýri Jaroslav

Su, J,

,

VS

S

J1,1'
7.-15.6.1986
Anton:5.n Ing Historie antických olympijských
her a jejich obnoVa
Ly:iovánl sport milionů
PS
32-Honců Ji"
Oblastní jIHIAVA, 19.-25.6.1 986
3
Ůspchy ve sportu
6 — Bardoun. JarOslav
S a C
iť.:s.s-:ort na olymniádách
208- Domorád Josef _
'LOH a vývoj sport.discip'in
3
211- Novák Josef
:ovodob6 olynpijsk6 hry
EB
83- Radou Rudolf
211- Reme Ivan
Lední hokej
III'S
Bílou stoDou
98- Slonek Vlastimil
_
Llezinárodn1 SOCFILEX KOLL7,
20.,-29.6.1986.
40 let osvobozené 401c77-:-chovy
17.5
79 - Petrisek Jar.
/liter./
4- Fr. And41, J Jus tyn
Pota v Olympii
1:3
'
/liters/MS39- justýn,„ K.Kousal Nskos1ovensk6 spartakiidy

Krajská DVt1R KRAIOVL

17— DvolAél.:

11.- 2o. 9.198 6
Kraj ski
Panorama olym:ijskó historie
2-Slavík Václav
79— Fetráso:c Jar. Ins. 40 let osvobozené tnovIchov7
Kraj ská VGD:".TANY,
25.10.-2.11.1986
e.11:a
Josef
OH Moskva 1980
201 -

SL, Str;
PS
PS
Praha
.11PS

Krajskg.
Svoboda Jií

'
27.9.-5.10.1986
Od prvopočátku lyování
no současnost
tsnchy evropských sportovců
170- Beran Zden Ing.

. PS

na OH
Národní 40 LL I PRAHA,

20.10.-9.11.1986
39 - Justýn.Jaroslav •
Uskoslovenskě partakizidy
19— Justýri Jaroslav .•
Olympijské Ilspohy sjed.tělových.
01-ympijsk6 t1sp6chy social.. zemí
68-• Mraček Vd--oslav
40 let sjednocené tlovýchovy
. 79— Petrásek Jar. Ing.
112-,Va:Yura Frantink
Od ZTV k metám nejvygím
Mezistátn
R-SSR T=SOARA,
Hjen 1986
39- Justýn Jaroslav
Olympijský kongres 1925

PZ

v SSR:
0000000000
Národni POLITFILA TRENMN 1986
Od Atén po Moskvu
92- Sopko Frantigek
Y.PZ
Ziednotená telovýchova_ cesta k sláve 7:5
108 -Kroner Liilan
123- WolDand Jozef
S bielou holubicou
PS
Krajská OfFER 1968
Beh-kre atletických disciplín
50 iťrajmer Ján
S

Zjednotená telovychova-cesta k sláve IS
108 -Kromer
Krajská PM:ŠOV 1 986
S bielou holubicou
128 -71ohl and Jozef
YS
Potud informace 0 vystavovatelských tispěgl'oh nagich členů, které
se nám dostaly do redakce. Vgem, kteří se zas1ou5i1i o dobrou reprezentaci nag sekce upřimně gratulujeme a přejeme si, aby své exponáty

nadále do-..inovali a zdokonalovali. T6m, kteřf se kvalifikovali na celostátní ;fýstavu námětové fi'atelie TEnA.-FITA 87 Kroměřffl pak přejeme
co najlepgf um-rstněnf v opravdu silné kánkurenci.
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Politicky angažovaná sportovní filatelie
Velmi kladný vztah mg. řecká pogtovnf snráva k lehké atletice.
Tento vztah vychází 14.edevgfm z historickýc!.1 kořenů- atletika byla
významnou nápiní starověk4ch olympijských her. Přestoe v ec traje pořádáno více sv'ětových či evropských mistrovství, ma - :
- atletická mistrovství pořádaná v Athenách mimořádnou přednost
an;
filatelistický materiál k 1.72 1969, pořádanému na tehdy nově pcstaveném stadionu Karaiskavi, najdete popsán v'Knihovničce 6.3- A.
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Ve dnech 6.-12.9.1982 se konalo v Attentich na nově Otevřeném:Stadionu Kalogrese, který mát v r.1996 sloužit předpokládaaým "stoletým" olympijským Hrám; již XIII.MEA. fzecká pogta vydala již 4.5.
Předběžnou serii k YEA se známkou 12 Dr zobrazujíoí právě nový
stadi-on se siluetou běžce a. 17- Dr.známku SQ siluetami běžců symboll•
cky směřujícími p celé Evropy do Athen.• Na FDC je emblem 'XIII.MEA.•
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Dne 10.5.1 982 vygla pak vlastní kusová serie známek k XIII.

TEA v hodnoťéch 21, 25 a 40 Dr. Pro nás je celkem zajimavá FDC, na

které jsou vlevo v kruh vlajky států a jmena měst s uvedením roku,
kdy se jednotlivé nEA konaly. Je tče tedy i vlajka t'SSR a PRAHA 78.
Co je pro nás ,
P'
-ak na této serii nejzajleeavějg1 je to; že je na ni
poprve uveden nový název pořádajíci' země.
již používáno tradi,
eni a známé "ELLAS" /pro ilustraci přinágme reprodukci navržených
jak byla v 1..1981
známek se starým názvem a bez uvedení hodnot

na konci roku reprodukována v emisním Plánu 'Řecka na r.1982/, ale
-erojevuje ee zde již Politická změna, he které v Recku doglo v roce
1581. Na známkách vydaných 10.5.82 můžeme již Číst nový název státu
"ELLINIKI DIDDKRATIA". ozorný sbě ratel si Proto víá i takovýchto souvislostí, o kterých vydané známky vypovídají a ve své sbírce
i ex,00názu na ně ul-,ozorni.
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Dostali jane možnost reprodukovat materiály chystané v letogním
roce do užívání franceuzSkou•pogtovn-r správou /PYležitostni razítka,
strojová razítko a propagační strojová razítka/. Vybíráme z nich ta,
která by Vás mohla zaj-rmat a současně u.nich otiskujeme i - data použlvánl,• abyste si_jepříTPadně moh1i i na uvedených pogt.dřadeoh objed.—
nat. U strojo,Krch propagačnch raz,'tek pac jde o dlouhodcbě požívání
i na dobu několika let- . laite tedy u nich možnost dlouhodoběji si jě'zajistit. :omentáře neuvádíme, jsou zřejm4 z vyobrazni i textu.
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SPECTACLE DE FOOTBALL
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28-29-30-MAI 1987.......
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(non Matra)
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TOUR DE FRANCE 87
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RENAZE

TORCE EN VALLEE
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INTERNATIONAL

ANNECY RP
du 29.05 au 28.08.87
(non illusirée/
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
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V roce 1985 uplynulo 30 let od zaloení této
ponulární sout47,e plavidel vgeho drahu poháněných
jen vlastní silou. Závod začal 29.6.85 v Ingolstadtu v 27SR a zkončil po plavbě dlouh6 2.082 km v
Silistri v BLR. Procházel vgemi státy, kterými tento evronský veletok teče. jejich vlajky, znaky a
názvy měst na Dunaji le!-rcí vidíme na 100 Din.arEku, který spolu se známkou 70'Din k. tomuto závodu vydala Jusoslávie 20.6.85. Spoi l: vyly 2 FD0 a
bylo poulváno razítko dna vydáni.
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-.:.,dnci jinycl:
:a startu se scháze32. i
.40h, kterými Dunaj protáká- :DR,
ner-i t'
:7izosem, Polska, Belii.ie, Francie, Finska,
raelc a dalich. Sývá jich 2- 2,5 t,s-'ce a
v:Yichni jsou "vodou posedl!". V Tonto závod
"ne: důležité
ddůležité zv!tězit, ale zdčastnit sea ten,
kdo absolvuje celou trasu závodu, která má 68
etan, z!skává zlatou -edaili "'ID. K závodu se
lze n'Aipojit kdekoliv a v kterémkoliv etapovdm
.-áte1-stv! mezi n6.
mst-4. TIP na ve svém hesle p2-
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rody a ochranu světového mru.
:a a ar
je nAvrhem bělehradského ak,
ZriL=1,
mal]2.e Dimitrije Cudova. Známka je tigtě-na v malých listech po 8
a uprost;'ed kupon se zrn'-rem TIP, argík je nezoubkovaný.
V Bratislavě, kde byla zastávka jedné z etap_ závodu bylo ve
dnech 17, a 28.7. pou'i;!váno pHle?'.itostné raztko a byly prodávány barevné pohlodnice se znakem TIP a záběry z regaty 0 dalgích
materiálech k tomuto zaj-rmavému závodu nám není zatím nic známo.
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Mi,flenka zorganizovat tyto hry byla
oficiálně předloena delegací Maltského o-
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
23/26 MAGGIO 1985

lympijského výboru na XI.olympijském kongresu 1981 v Baden-Badenu a opět podrobně
zkoumána během shromeidění E:OV v San If.arinu 1982. NásledujícI setkání v Los Angeles, Gradě
an
a Mexiko City dala této iniciativě konečnou podobu. Zpočitku bvla hlavním problémem finanční stránka, ale tento
byl překonán s pomocí pres.MOV J.A.Samaranche, je přislíbil podpora a finančn(

pomoc organizaci Her.
A tak z mylenky, jednání a slov mohla vzejít konkrétní skutečnost—od 21. do 26.5.1985 více ne5 180 sportovců z 8 malých zemí EvroDy /Andora, Kypr, Island, Lichtentejnsko, Lucembursko, Ma1ta , T:onako a hostující země San Larino/ soutHilo v Republice San Marino
ve snortovnlm centru Serravalle v 8 sportech. hyřdennl snortovní
program tvořila kolková, judo, střelectví, cyklistika, lěhká atletika, plavání, vzpírání a olympijski. rychlopalba.
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SPORTPHILEX*85
V průběhu Her uspořádala hlavní pota a st.zastupitelstvf pro
filateliia numismatiku San Marina ve s-nolupráci s FIFO v,přízenní
hale Kongresové budovy výstavu s-oortovn( filatelie
n ázvem SPORTprTLEx 35. Byly =de vystaveny sb?rkyfi'atelistů, vztahující se kadá
k jedné sportovní disciplíně, tvořící program Her. Výstavu nřipomfná
ruční PR a OVS v červené barvě.
KawoocoecePccous=
*
Ar.
1'

a

MA DOCK ttil PC= TM
,:;1115ri*

e

I

,15.-5.1985

G1004 '-'13 PC= SPZT
,1•4%

,
•

4.

oe MCOLI S771

-

44,

35Cie
SAN MARNO

'

A který dalf filatelistický materiál ni bude připomínat tuto
událost:
.
První vlagtovkou je OVS červené barvy, použlvaný od 25.4.85 pro
orooagaci Her a na služební korespondenci org.výbora. Pak 16.5.85 následovala serie 5 ks pogt.známek /tiskové listy po 40ks, náklad 450
tis.seriq. Zobrazují jednotlivé 'sporty, vlajky zúčastnZných států,
erablém iz.er a olympijské k-ruhy utav'(--ené malou zna.--.--,kou na zr..zamen1 podnory a patronátu n 0V; 4,-,.0 ve na podkl adu sarralg-allského sportovn?ho
centra, kde se uskutečnila větgirza soutěž-T. Hodr.ota 4001byla vyd6..:1a- také v segitkove: klpravě o 10 k.usečh".. Ke znét,-,1:ár. existuje 1 FI:C a raz-Ttker. dne vydání. a ke každé známce zvle'..I pak Maxim karta.
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Toto dopluje 10 PR,z
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Sportitm prograLtu: kogíková maws()
1.,,,,..
sAN
...-,../1 c.... S port.. .4.,
.,..,..../
s..i.baexis
používáno 27.-25.5., střelec-či
tví 24.-25..,- rychlopalba
fl n. VI 66
1 2006 h
24.-26.5.1 lehLri atle.tika 25.
:
-26,5., plav.inf 24.-26.5,, .
Pos-tale ij
R
.... uncio postira vš.
...`.....-,....1Ufficio
judo 24.5., cyklistika 25.5.
I
Nlible I
„...,,,.
-,
......,
a vzpírání 26.5.85. Dále oak.
ib i) 0.6V
27.5. PR zahajovacího a 276.5.
1 3003
1
, .0,,
It
- 1-1
PR ukončujícího ceremcniálu.
. I
1:ezi a al -.3'. zajíravé materiály Oatřily i 4 příležitostné R nálepky, používané od 27. do 26.5.85. R nálepky byly adresné, zobrazovaly
erablém Her. S označenlm "SPORTPHIT-EX 85" byla ocuŽívérLa v Kongresové
hale, kde byla urnístnna filatel,výstava. Dalí t ři byly používány u
'ZfIrlýCh oogt.úř-adů /Autopogty/ a to "IV.OBILF.; 1" v La. F.unat ě, kde se
1--)0j,
konala rychlopaiba, "N.731-LE 2" v Borgia Iiaggiore, kde probíhala cyklistika a plavání. S označer.-Tra "CEI:TP.0 SPORTIVO" -0 al: v Serravallskim
soort.centru při .vstupu na stadion, kde ,probíhaly soutěže v kog-íkové,
judu, lehké atletice, st řelectví, vzpíraní a zahajovací i za'věrečný
ceremoniál. Celkem bylo ne vgech 4 pogt.ůřadů o.leslf.n.a - 776 R dopisů.
Výčet materiálů tvol'rf jet ě dvě p-1-'-fležitostné dopisnice vydané org. výborem
•stejně jako podlouhlá přfIežitostná obea.
ka.
Vlevo_ oak jet ě
reprodukci
přIlež.ran-Ttka používaného při výstavě
SPORTPHILD: 85, kterou osobně zahajoval
pres.Y.OV a F120 Juan Antonio Samaranch.
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CALGARY '88
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Pod výge• uvedeným záhlavím se nynl budeme v nagem zpravodaji pokud možno pravidelně setkávat s informacemi o materiálech, které bude
vydávat kanadská pogta k XV.zimním olympijským hrám 1988. Případně i
da3.g-.671 materiálům, které k této př/lezitosti budou vydány a my se o jejich existenci dozvíme.
Ná člen Radek Jisek souhlasil s tin, že tuto rubriku povede"a my,
kteří pravidelněv čteme ná g zpravodaj víme, že je autorem jiz řady přísPěvků zde uveřejnovaných. Děkujeme mu za jeho zájem, s nímž se této rubriky ujal a budeme mu nejen "fandit", ale i pomáhat.

CALGARY '88 SE BLÍ/
0000000000000000000000000000000000000000
Má 619.814 obyvatel a jetě před 112 lety bylo malou kovbojskou
vesničkou. Leží 1049 m nad mořem v západokanadské provincii Alberta
u paty Skalistých hor /Rocky Liountains/ajmenuje se CALGARY.
Tady se v inoru 1988 Otevře opona XV.10H. A na která mli-f,a bude s'.;ustředěna největgl pozornost?

V /32-176 řadě je to OMYY.PIJSKÝ PARK, zahrnující dva skokanské můstky /90 a 70 rlf a umělou dráhu pro boby a saně. Park se rozkládá na rozlehlém prostranství asi 8 km od města. Zde se také uskuteční soutěž
v jednoM ze tří ukázkových sportů —v akrobatickém lyžovinl. Asi hodinu
jízdy po transkanadské dálnici se nachází vesnice cArnm, kde se bude
závodit v klasickém lyžování a biatlonu. Závodníci zde budou i ubytováni v mengi olympijské vesnici. Střediskem alpského lyžování /sjesd,
obří a super-obří slalom a slalom/ bude horské středisko NAKISKA rod
horským masivem Mount Allan. Hala v SADDLEDOME PARK Pro 20.000 diliáků,
jejiž oblé křivky i tvary kontrastují se strohou architekturou mrakodrapů, nabídne pohostinství hokejovým a krasobruslařským soutěžím.Nadchodem propojená star/ hokejová hala s kanadskými rozměry hřigtě CORRAL bude sloužit pro některé hokejové zápasy a předevgím pro trenink.
Stadion McMAHON bude místem, kde budou ZOH slavnostně zahájeny /13.2./
I ukončeny /28.2V. Na okraji města se nalézá UNIVERZITY OF CALGARYt
kde budou ubytovAny vgechny olympijské výpravy s vyjímkou lyžařů-bězoů,
sdruženářů a biatlonistů.

Zanoměli jsme dodat, že rychlobruslařské soutěže se budou konJt
na OLYMPIC OVAL nOblíž sadu McMahon. Olyská sportovigtě
věř,' testovací závody, které započaly loni'ý listopadu a konči letos
v březnu /viz 1:Ispěch nagí hokejově repreoentace/.
Už jsme si zvwkii soojovat ka ž dé olympijské město se svým maskotem. Calgary vlastní vak dva. Je to párek medvídků HIDY a HOWDY.
Emblem XV.ZOH 1988 v Calgary tvoří červená vcčka, stylizovaná do tvaru javorového listu a nět olvmnijských kruhů v příslugných barvách.
Oba emblemy jsme noužil v c-áhlaví nagí rubriky.
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Prvním filatelistickým materiálem je OVS, který nou5ívá organizačn,
' výbo,
. 70H p-o vlastn,
' ko-esncndenci. 1:romě obál-ek s emblémem
ja používán doni-sn," pan-rr se záhl -av,'m opět s emblemem ZOH a vesnodn
čásh zleva jsou rovno.7c ěžně vadané čáry, v pěti •olympijských bar:Já.ch,
zakončené maskoty, Z nichž Howdy drží kanadskou vlaječ ku.
1 1.no-a

1 986

by'a vydána známka v nomináln,
' hodnotě 34a, ob,
.a-

zujíc7-57chematickou,,mapu provincie Alberta s městem Calgary. Se známkou byla vydánčasně obálka -rv6ho dne. Zná-7,:a je velmi málo vho- • ""0 r redukci
ed en se
sou

Kanadská pogtovní snráva vydala 15.ř-Cjna 1 986 soutisk dvoulaogtovnl'ch známek v noninliaích hodnotách po 140. Se známkami byla vydána současně obálka nrvého dne, na kterou byly vyleneny bud' obě
dvě známky a nebo jen -jednotlivé hodnoty. Razítko prvého dne vydání
je stejného provedeni jako u prvého vydání a zřejmě i nadále bude tato podoba zachována3

Jejich autor, kanadský výtvarnIk francouzského.plvodu PierreYves Pelletier z Montrealu, použil opět moderní výtvarné techniky

diagonální bodové a čárkove kresby, která p ř
- ipomíná fotograficky obraz, jakoby v husté sněhové vánici.
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Catia.•
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Známky zobrazují szortovní odvětví
biatlon a lední hokej. ťr jejich levém,
girgím okraji je oficielní emblem ZOH
spolu s olymmijskými kruhy. V horní 66sta je textoré označení ZOH a označení
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sportovních disci-olin, je ž jsou námětom
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známek, v anglick4 a francouzské verzi.
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Olymmijsi:ý ohei se objeví za oceá-

o

iem již 17.1isto-oadu letonllho rokul kdy
začne jeho tříměšíční cesta v přímors34 CANADA
34 u,v,r,.,;
kém městě St.John na atlantském pobřež1
a povede po trase dlouhé 18.024 km veni provinciemi Kanady.
Pořadatelé chtějí využít cesty k promagaci olympijských myglenek,
proto zavedou gtafetu do nejrAznějgtch oblastí země, dokonce i za polární kruh do městečka Inuvik.
Pochoderi ponesou běžci, bude cestovat i vlakem, na sněžném sktitru a na saních tažených eskymáckými psy. V Calgary jej přivítají -pak
účastnici při zahájení XV.Z0H-13.února 1988. Toto ve je zatím jen základní informace, ale již 2ní si můžetc udělat m ředstavu o tom, kolik
a jakých materiálů nás zřejmě bude jen ad mořadatelů ZOH očekávat. Je
nutné si to uvědomit a hledat jen to, co se do koncepce nagí sbírky
bude hodit a co budeme chtít dokumentovat.
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J.Justýn

Domnívám se, že bude na místě připomenout si zde jetě stručně
něco o filatelistických materiálech k dě jigti XV.ZOR 1988 v Calgary.
Vy, kdož se vážně zajímáte o materiály dokumentující konáni ZOH si
jistě vzpomenete jak to bylo s kandidaturou na pořadatelství XI.Z0H
1972, které se konaly nakonec v Sapporo. Již tehdy Calgary 14-Ididovalo na jejich uspořádání a dokládá nám to jednak OVS a jednak strojo.

vé jednotiskové proPagačnI razítko se stejným textem jako OVS. Oba
materiály jsou z 141 966, kdy se na zasedání Y.OV rozhodavalo o přidělenf pořadatelstvf,Z0H na rok 1972.
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Alfred Roman,
511 Chestnut Street,
Philadelphia,
Penna:,.
U.S.A.

Darc<.(m =ateritilen, který bychom si měli k dokurntaci XV.Z0H 88
do sbírky zařadit je n131,e uvedený dohlad s kaetem přnelatostného
letu z Calgary do Baden-Badenu, kde se konal 12.olym7ijský kongres a
84.zasedeml MOV, které rozhodlo o tom, e se právě XV.ZOF: 68 budou
konat v Calgary. SoUčasn'A DřiDom.rn6me jetě z-pětnj;přaeHitostný let
Lufthansy z Baden Sadenu do Toronta z 70.9.81 s odila kagetem a PR
z 12.o1ympijského kongresu.
ty.tc

,i

A
' k,.

1,4

E.-1.:1. Canada25 m=

i!::... , ,

„ď AVA OM

-.....

r,i
, )

44,174,1.,444ili14

'f-,

i , %; ;i; l‚ .r•
ď
, ..
-,

r-- OLYMPIC CONGRESS 7--)

/e
rr7

••

•• 4

°;1Lo‘itt
...?
,.

ro•
,-- =.

o-

Canada21'

P`-, .:::: -, - • ' FP - --..-7.ý,..,- . _
.
.,

..-/

tili ' •

;-2

LI •

CALGARY CANDIDATE
CITY FOR THE
OLYMPIC GAMES
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KANDIDÁT Et NA PO řtADATELE
OLYMPIJSKÝCH HER

1 9 9 2
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxozoxoxoxoxox
Jaroslav Justýn

Když jsme tote číslo zpravodaje věnovali převážně "olyni3ijskéfilatelii",
pokusím se•sezňámit Vas zda s materiály,
které byly vydány v zemích, z nichž se
některá města ucházela o pořadatelství
jubilejních XXV.OH a XVI.Z0H 1992. Bylo to celkem 13 kandidátů, z
nichž mělo 91.zasedání MOV dne 17.10.1986 konané v sídle LOV Lausanne
vybrat dva, kterým tato čest bude pro rok 1992 svěřena. Byl to opravdu
nebývale velký počet uchazečů /historie to dosud nepamatuje/ a byl to
skutečně tvrdý boj s použitim -Oemožných prostředků. Olympijská filatelie - si při něm také přina "na své" a tyto materiály nám připomenou
uvedenou událost.
Na pořadatelství Her XXV.olympiády 1992 kandidovalo celkem 6 měst
a to: Amsterdam, Barcelona, Bělehrad, Birmingham, Brisbane a Paří. 0
právo pořádat XVI.Z0H 1992 se rozhodovalo mezi těmito 7 městy: Albertville, Anchorage Berchtesgaden, Cortina d'Ampezzo, Falun, Lillehammer
a Sofia. .
Upustíme od jakéhokoliv představování jednotlivých kandidátů a
tak, jak je zde uvádíme od 1 do 13 abecedhě Vám vyobrazíme materiál,
který zde byl vydán.
1.Amsterdam: 1 OVS, obálka org.výboru, 5 př/lež.donisnic
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: 1 strojov6 razítko a 1 PR
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Jet ě na jeden z
materiálů bych Vás cht ěl
upozornit, pokud by se.
Vám dostal do rukou. Jde
o to, abyste jej uměli
správně zařadit do své
sbírky.
Dříve neHli dalo
k návaHnelmu rozhodnut/
na 91.zasedání 1.:0V,které se týkalo zavedení

Comiti International Olympique
CtZteau de Vidy
Moe du "'ammo er des Congies
Touruu Otce and Conventron bureau
Verkefue and Langoeestsuo
es ...us a Ducar C.

rs.•••••• I

IC07 Lausanne

nového cyklu ZOH, bylo
v Lausanne na pogt.t1ř.
6 pouHíváno OVS s propagací města LausP-re
jako kandidáta na uspořádáni XVII.Z0H v roce

1996.
91.zased6n7: 1:0V

rozhodlo, He naposledy
se budou konat jiH jen XVI.Z0H 1992 v Albertvile v jednom roce spolu s
Hrami letní olympiády. Dalí, tedy XVII.Z0H se budou konat ji' v r.1994
a pak opět po čtyřech letech. Budou mít tedy zimní i letní hry mezi sebou Di'estávku 2 let. Znamená to tedy, He zůstává zachován Čtyřletý cyklus letních Her / olyml-Aáda je čty řleté období a Hry určité olympiády
jsou její 1.-vrcho1 en1/ tak jak je od r.1896 počítán a změní se cyklus
ZOH. Uvedeny doklad OVS Lausanne 6 je tedy zajímavý z tohoto pohledu.
Bude li Lausanne kandidovat na ZOH v 1..1994 irozhodn'e se v r.1986/ či
a7, pro ZOH 1998 není známo,
00000000C00000000000000000:;000000000000000000030000CCOO"J000000000000000
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PAIL AL1ERICK
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19 8 7
00000000000000000000000

PAN ALERICK HR/ se poprvé uskutečnily v r.1951 v
argentinském Buenos Aires.
Jejich vznik je nutno hledat
jiH v olympijském roce 1932,
kdy delegace Liexiha předloHila návrh na zaloHení organizace PASO /PanAmerican Sport
Organization/, věnující se
amatérským sportovcům. Západní polokoule. Návrh byl přijat, ale realizoWin aH po 2.světově válce.
Hry jsou pořádány kaHdé 4 roky PASO společně se skupinou podporovanou 1:0V, pod jeho H patronátem se tyto regionální Hry, konají. PASO dale Hrám do vínku rozvoj přátelství a gířenf olympijských myglenek a ideálů mezi amatérskými sportovci. Konají se vHdy rok před OH.
V letogním roce se Hry uskuteční od 7.-25.srpna v americkém městě

Indianopolis, ve 23 vybraných místech státu Indiana, jubilejn-r 10.Pan
americké hry. Očekává se dosavadní rekordní počet 6.500 sportovcA a doprovodných činitelů z 38 zemí západní polokoule.
Na počest Her "y dala pot.správa USA dne 29.1.1987 známku v hodnotě 22c. je v červené barvě, nápisy v barvě stříbrné. Tigtěna v listech

Po 50 kusech a navrhl j1 Lon Busch ze St.Louis. Dominujfcfm rysem jsou
stylizovan/ běžci-smrintei'i, jejichž opakujícf se postavy skládajf se
z různých.geometric!cých tvar.
Se •známkou bylo vydinó mnoho různých FDC a Douž1v6no razftko 1.dne
•
vydání. Dalfm-n-I-Ťoomenutfm Her bylo použlvané strojově razitko ve dnec
1.11. a5 31.12.198-6. Bud.
,. se opakovat jet ě od 1.6. do 31.7.1987 /je notento text: PANAY.ERIC,'AN GAS, INDIANOž ně si jej tedy objednat/ a mé.'
POIIS 7 - 23,August 1987.
J.Vi.Lacko a Radek Jásek0000cc0000000000f;
00000000000000000000000000000000 •

90. IOC-Session
Ve dnech le-6.6.1985 se konalov hlavnft městě NDR Berlíně An 90.
zasedánf
Potovní správa NDR k této přfležitosti vydala pogtovnl
známku hodnoty 3 Pf v nákladu 3,6 mil.kusS s
ětom olympijské vlajky.
Známky byly titeny, "achovnicově" spolu s ,kuponem. Byla vydána obálka
dne vydáni a použfváno razftko prvého dne. 50 kusový arch obsahoval tedy 25 známek a 25 kuponů.
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Současně byla dáma do poufvánl v pol"-adf již 4 pHležitostni Rnálepkaho - výstr_v&ch SOZPHIT:EX 1 977, JU:ICR-SOZPHra{ 1983 a DR 84,1
Celistvosti s touto R-náleokou budou jistě nejzajmavim materiálem
dokumentuj cm uvedenou přE;:ležitost.
Současně se
ve foyeru Paláce
- 1025
republiky v Berlíně vednech 1.-9.6.
85 konala zajfmava výstava pot.
33 •
z
známek nan.ch témat, nazvaná p14-11
,
4•
hodně "SPORT 85".
'91rENAOS
Slavnostnfho zahájen/ 31.5.85 se
zdčastnil i 1.3res.T.A0V J .A.Samaranch
ta ě byl O použtváno
s chot/. :
př:Cleitostné raztko a byla vyd6na .celina s p-Htis:,:em s obr6zken
P.de -Coubertina. Jury udPila ma výstavě 2 zlaté medaile a to Adalbertu Brollovi z Drážďan za ex-Jonát I.olympijská serie 1896 a ve tHdě
ml6clee D.I4einerovi z Karl-Larx-Stadtu za exponát Korť an6. Dále bylo

es
co5r-art 0

uděleno: 3 pozlacen4,- . 8 malých pozlacených, 5 stříbrných, 7 malých
stříbrných, ii post říbřených a 5 bronzových medailí. Celkem tedy 41
exponátů. Výstavu navtivilo 70 tis.divákA a měla veliký ilspěch.
X 90.zasedán.f MOV bylo pak používáno dalího píleatostného razítka s obrazem Paláce republiky a olympijských - kruhů.
-

,

-.

Snímky ze slavnostního zahájení 11-.5.85, kdy pres.MOV přest řihl
pásku a pak v doproVod.0 dlena MOV za NM G.Heinze $ chotí Prohlfiil vystavené exponáty. e je prohlíží olpravdu odborník —to net řeba psáti, o
tom jsme se mohli přesvnčit na naich výstavách v r.1983 a 1985 v Pre.ze Pres.1'::0V uvítáme v Praze ot 70.4. 3 567, kdy se připravuje zaloeo'ympijshé aademie.
nťZ.eskoslovenskó
i
.
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Při p77711ežitost1 75 let trvání rakouského hokejového svazu se ve Vídni Fishk2Y-W6'nei,st:
Isc43
..,,
1e1,1937 .
%0A34%,
v dubnu t.r.uskutečni MS v ledním ho- §5
r,-,94,-,--. keji.Rakouská poštovní správa vydá u4,4-."--,,
....,—,1.
.'V- 77,S
.•'1 0
.:/-..,
vedenou příležitostnou známku hodnoty
{a.% ťf:s
• 5 Sh.V době konání MS se. ve Vidni Ee-jdou
sběratelé námětové skupiny IMOS,
6.‚
se kterou je. i Olympsport v kontaktu. REPUBLIK USTERREICH
‹,›4/8 17
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Bude
použivino
uvedeni
PR
a
jistě
i
t/$0 y4,04
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Je neprodejným a neperiodickým zpravodajem námLtové sekce
ť.;S3R", Prace mři
"01ym7-)ijska a sportovn filatelie
KIT? SSF v Praze a je určen výhradn'.1 pro vnit řní pot řebu
členů této sekce'
Vedouc-(m sekce je ing.Jaroslav Petrásek, Zborovská 1025,
282 21 ileský Brod
Vedoucím zpravodaje je Jaroslav Justý n, Sov.arm.ády 63,
759 01 Milevsk o,
hteřl zodpoVídají za jeho obsah. ta odbornou stránku a původnost tex—
tů .odpovídají jejich autoři. Text neprochází jazykovou u:pravou.

Toto číslo

1 / -5 6 1 9 8 7
má 24 t-an textů a vyob-aznn-r /a 4 strany p;'-ť loh knihovničky 6.17
Pon:a v OlymDii/. Redakčn-r uzávrna 8.3.1987, vylo v dubnu 1987.
Na tomto čísle spohl-oracovalit J.Justýn, inf-.J.Petrások,
L e.„, Jam ,,-,",.
R.Jásek a J
Lacko.
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tové setkánl pedaFR 54 - Archaic Clympia, dne 30.6.1986 - 7. svě
soE°. Setk6ní se s'',5 as tnili 1 id4 pro vzd ělávání vtznYch
odvětvi v souvislosti s kulturou v Olympii a jejich
7ssz!:t1:0 o velikosti 26 x 29mm pedstavuje sovu a olympijs?4 kruhy. Rč ení - nosit sovy do At4n - znamená chodit se
něksm vsčěl4vat. Soya z's tala symbolem moudrosti.
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PR 55 - Archaia Olympia, dne 8.7.1986 - 26. zasedáni'L:ezinárodní o1ymnijsk4 akademie. K těmto zasedánlm jsou zváni
funkcionáři olympijských výbor a význační
sportovci,
kteří přednáší o sv4 práci, jak zdokonalit treninky a
jak dosáhnout nejlepšIch sportovních výkon'. Razítko je
o prlměru 27=m, představuje oŠtěpdře a o1ympijsk4 kruhy,
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7. 19E6 - ITFCA - uskutečnila se
zvláStní mezindrodni setk6n1 cvič itelA v hodu diskem, kde
vyměr\uji Isvoje názory, pl'esv6dč ení, rzr programy a zpl!• soby cvičeni, pro povznesení a propagaci klasickdho sportu. Elipsovit6 razitko o velikosti 27 x 20 mm pi4edstavuje
dv6 polovl iny zem;koule, uprostf.ed diskars.

PR 56 - Archaia Olympia, dne 22.
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PR 57 - Archaift Olympia, dne .27.9.1986 - Setkáni učite1;71, kde. vyměňuj s1.7 názory a schvalu jí
programy pro skcly,
rzn4 cvič eni ve sportu. F'21 kruhoy6 raz-1:tko o prmeru 22
mm, uprosti"-ed olympijsk kruhy a znak Rotary,nahoe dvoui'tidkoyý nápis o d4lee 39 mm.
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