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• Speciilem, v němš odlétala hlavni čist:Čso1ympi1sk4 výpravy ha Hry IXIV.plympitidy 1988 v Seoulu, byly přepraveny i listovni zásilky. orašené dne 9.9.88 na p.dř.121 00 PRAHA 121 piflešitostným vtplatnim otiskem. Celkem bylo odesláno 1715 zásilek. Reprodukovaný dopis došel do Seoulu 13.9. /přich.str.razitko na sadnf
straně/ a 16.9.88 byl odbaven spět - PR ve fialové barrě.-

z vedeni sekce a zpravodaje
0000000000000000000000000000
Noví

č lenové

2 5 3 -BULfZJEK Vladimir R:TDr, Halasova 2633/264, 434 01
MOST - psát na:Mikrobiol.oW.OES, 434 64
MOST - OZ, sbírá OH a sportovní celiny
a razítka všeho druhu tšcilto témat. Emonát,
nemá - připravuje.
25.4 -V'LKRUTA .01dřich, Iomené. 17, 783 91 7.':.10V, sbírá
novodobé OH, ex:3onat "-::ovodobé OH" vystaven na Uničov 66 a zi.skal LTS
2 5 5 -PAVELKA Uiroslav, Bili Vod% 46, 561 62 *LRVE:A. VODA
sbírá OH, exponát "Letní OH" - dosud nevystaven
2 5 6 -JANil Luděk Ing, pošt.schr.717, 111 21 PRAHA 1, sbírá
všechny OV3 /nejen sport!/
2 5 7 - FARS K . Michal,, Jana Weissa 989, 514 01 JTIEILUCE,
' síra 1:5 v kopané, expondt "SvXtové šampionity v kopané vystaven narl.Hradec Kr-álové 87•a Trutnov 88 - získal vždy MPS E RMAK Evžen, Pertlíčkova 1663, 544 01 Dvar Králové
2 5 8
nad Labem sbírá stolní tenis, nevystaven,
začíná a zidá o pomoc.
Všechny novš přijaté členy naší sekce upři-ně vítáme do našeho kolektivu a těšfme se na další plodnou spoluzrici o nimi.
Zrušené

č lenství

2 6 - GAŠPAROVA Jim - zemřel
3 1 - HOFRICHTER Vilém - pro nepin?!ni povinností
5 9 - KURIAN Rudolf - na vl.židost ze zdrav.davodů
1.0 4 - ŠILHAN Jiři - pro ne-o1n?ir.1 povinnost;
2 4 7 - KOSZOCZE Martin - pr-o nepinění 'povinností
Zm ě na adresy
2 3 2 - ŠVIKRŮHA Martin, Partizinska
02311EY rMs-

3261, 058 01 POPRAD

DOLEŽITÉ UPOZORNĚNI

8

-Od dnešního čisla zpravodaje savid:Cme novou informaci pro naše
členy ohlednč upozorněni na nezaT)lacenf. ron:fho 1:,SD, V*YZU na zprPvodaj. a informaci o tom, zda mite a nebo nemáte u jednatele sekce
Slovička obálky s Vaší adresou a ofrankované 1 Kčs známkou a vlevo
zásilka!". Jednatel již 21,•,bude
nahoře s ntroisem."Otevřend 1isnov
psát každému zvlášI toto u-o-ornn-it Ve dvou Overečc-Cch no t4to stránce.apravodaje naleznete not řebné vyznačeno!!!

Naleznete-li.omnačení " " ve čtverečku "FMSPNEK" znameni to, He nemate nřispěvek uhraHen a obratem jej vyrovnejte /zaplatit a ustřiHek kontroln,' zaslat jednateli/ je-li čtvereček prázdný, je vše v pořádku a máte placeno!
Tot4H označení " X'1 ve čtverečku "CBAL1:Y" znač , e nemáte
u jednatele k dispozici ji4 Hffinou a je VaEif povirnostr si jí dopinit. Jinak se vystavujete tomu, Zie Vám znravodaj nenošleme. Nemi*me totiH prostředky na jejich zakoupeni a ani vybaven?:. Savotná
práce s expedicí je dosti náročná a donekoneěna Vis upczornovat nebudeme. Nee se stát, e Vám jednatel do tého čtverečku vepíše i
číslici "1" či "2" - znarená, še mite ji jen 1 di 2 obálky!!
Dále jednatel sekce upozoruje - zvláště nové. členy - He mti
ještě k disrozici Znravodaje Sekee od č. 3 1 a dále rak knihovničky pekoe O. 5, 114 13,1_4, 15 a 16. M.Ů 8te si je u něho -Objednat.
sekce na svůj do. Vy2adujete-1i od něho či jiného člena ved
pis odpově0, p14.111,p-zosf.m zngraku na'ocov6e!!!
•
Ještě jednou Hállme tyto členy, ab7 zaslali ved. zpravodaje.
nové číslo své prikazky v S t.v! S F - jscA to:
7.— BoČek
94 - Starý
187 - Damek
14 - rlenger
.204- Diviš
155-- V1
174.- Habrovský
• 80 - . Pěnkava
232 r- Švi:cru:Ia
91 - Sot:,
Je opravdu s podivem, jakou Máte vytrvalost - ji 5 po dva roky toto
od Ws Hádáme - snad ani náš.zpravodaj nečtete? 00000C000.000000000000C00000C000()00000000000000000000000000000000C

S potěšením oznamujeme a upřimně blahonejeme našemu členu
Eiloši gAITEROVIkdspěšnému ukončení ekonom.fakulty VB
V Ostravéakpromovin,' I.nenýre.ri ekonomie
letos v červenci.
c000p00000Oodocc0000000poodoboococ000c000000c00000000p00000000000do

ETARATY1
2 4 2 - Ins.arian J . 0 B 2 x, JeenKovovo nám. 3/15, 841 05 BRA-

TISTAVA koupi:
čisté známky / i FDC z clého světa s libovolnou snortovn/ tématikou, na kterých jsou
zobrazeni sportovci, o kterých je známo, He
neodolali alkoholu, tabáku a drogám/včetně
dopinguř!! Stejně tak má zájem i o jiné materiály na téma toxikománie !

✓ noslední době jsme obdr'ieli několik dotazů na to, .zda je
mošně v- našem znravodaji uveřejnit inserit a kdy:i,ano, jaká je za
jeho uve řejnění ďlirada?
Jakýkoliv inserát týkající se našich témat milerádi pro naše
Členy uve ř ejnfme aje to sluHba zcela b°6zplatn á!!! Je jen jedna povinnost: Inserát si sestavte a zaIlate na
adresu vedoucfho zpravodaje!!!

17. SETKÁNÍ NS OLYY,FSPORT
oop0000poop000pooc0000p000p000poocoo.)000coll000

Konalo se v sobotu dne 3.9.7988 u př íležitosti nvt.výstavy FRAM 88
V zasedaci sini ČSTV-turistika, ra Florenci 21 od lCod.
Přítomno bylo 25 členů sekce dle prezenčn1 listiny a 4 hosté.
.Setkáni tahijil ved.sekce ing.J.Petrdsek, přivítal přítomnd členy
zástupce podobných sekci jako je naše a
a zviziět ě pak milé hosty
se kterými udriujeme mnoholetý přátelský kontakt. Byli to:
presidentka hritského fl.%2E0E EEARER a dele• paní Franceska Espkin
gátka FIFO na výstavě IRAGA
- pan Mona Rosen - člen vedení 3P1 z USA a vystavovatel na FRAA
sekretaiř Klubu olympijczyk z FIR
- pan dr.,ing.Roman Babut
Ved.sekce pak scznámil přítomné s pořadem jednáni a přečetl pozdravný dopis z tohoto zasedání čs.olympijským reprezentanta n3 Erich
XXIV.olympiddy 19EC v Seoulu, který pak přitomn1 podepsali a byl odeslin do Seoulu.
rři této příležitosti informoval člen vedení N3 dpt.B.Polák o píprav Č zásilek pro zvl.let č s.výpravy speciálem Co Seoulu 9.9.8C - ',11z
titulní strana dnešního zpravodaje). Dále pak informoval o práci naich zástupcil v ČZCA, o pořádaných propagačních listavkách ve spo'lupráci a ČSOA a o situaci se zésilkami se zvl.letu b Calgary. FožátIČasti nb propag.výstavoe u
dal pak přítomné, aby se přihlásili
přIležitosti oslav 40 let ČSTV, která buds instalována při sjezdu
CSTV 17.-18.11.198E.
Ing.ietrásek dále informoval o ev.možnosti odesláni zásilek do Zeoulu k získání FR z jednotlivých sportů. Dle sdělení or6.yýboru OH by
mělo být používáno 25 PR s ofic.piktowi.4my všech spar, které budou
na OH. Rozpor
25 řE dle informace a 3 ofic.piktozremu! Déle nati dl adreou na sb'évatele sport. a OH motivů z Italia, ktevou mu z výFožidal členy, aby mu urystavy Praga 89 předal předseda KrT
chlend sdělili své návrhy na jednotlivých význa čnSch výro čí jek osobnost l naěeho sportu, tak i
spovtovnIch odvčtvi, které
budou v letech 1990 - 1995. Do přiětiho zasedáni ČZOA by měl z naší
strany vzejit návrh na event.připomenuti t ěchto formou FR, za, OVS
Či přiležit.celinou.

Ved.zpravoda4e J.Justyn pak informoval o kvalit ě tisku zpravodaje
a o tom, že zpravodaje vzhledem k výrobní lhůt ě nemůže být aktuální
a přinášet potřebné tIdaje o akcích v předstihu - to se musí řeěit
jako dosud jednoduchými a operativnimi informacemi. V současné dobZ.=
je v rukopise č .2 / 88 a vaříme, že se podaří do konce r.1988 vydat
je.5t ě 6.3/88. V poslední době se projevuje nedostatek vhodných přímpěvkil do zprevodaje a dokonce není ani zásoba pro toto a příti č ísla u pravidelných rubrik. Vyzývá tímto věechny naše členy aby svá,
mnohdy dlouholeté poznatky a zajlmavosti o svém tiseku sport. a olympijské filatelii, napsali a zaslali na jeho adresu. Velice chybí informovanost o materiálech vydávaných k XXIV.OH v Seoulu. U knihov-

niček
.4.st rnateri61a
v součesné dobš připravena o tisku dal
i 2..Č4ist čs,
o lyžovini od autorů ;7;vobodrač ek.. iřipravuje
spert.celin oc Justýn-Kouoal. rrtice an dalšich kniheiničká-ch jsou
dlouhodob ějŠá, .ale je .předpc!clad žachovat trend vydánf vždy alespoň
jedné brolurky za rok při současných fitinČ rh i tiskaNýen možnos- •
t ech.
✓ tnak- uz, pak ved.sekce přeč etl pozdravy od členů In3.1:vořáka,• YaueHejzlera a Valury• 3 amldvau Učasti rio setkání. infaz...coval o pastupu práce členoké evidence
poLr.ta či a c tom, že V neibliiši dobČ
takto zpracovaný aCresář členů naŠí sekce. "Lá1e pak pohovoi1 o příštích kolovánách FM i. připravovaněm- piszmnéat koleváni, o
n ěkter,..)an stg.t ů
služb ě č s.ř3 službě na zf.Akáni F a
Rakouska, Italia) a jak je zožná je zinkat (pokud je veasnd inferca.)
•V daldl diskuzi pak předal slovo našim hool ůs, z ;,nglia, -11SA a PLR,
kteří přát elsky pozdrav iTi naše setkánl o člen ů avjah sekci.
Paní Pr.ilapkin pak •zd'ůrannila. , ž nás sice .d ělí jezy.kait5 bariěry,
spaj,aje nan sle ::aše hobby. i.ajá padobné t ěžkosti se zIskávelnár.
probl.č my a propaací a •vydtivánim t'ěťato s73teriťil ů.
všech druhů
Yen .Posen se ealuvil, e je spáše dobrý filt.ita, .nežli dobrý
v0f.,. že v nejbližéí po.rEiv,y ad sb ěrat(!lů SY:1
eČrik.
UZA
ší budoucnosti e urč ité bariéry mczi našimi č leny odbourejli bude
možné rezvíjetr.c.'-)1 apcluráci, která potrvá co r.,.., jdéle
n je rád,
vzdi
vU
pro vl
2e vidí takovou eknivnl s'kupinu zde
ti nazi je,dhatl.ivými Ceny není ibožně pn(5 sotkár..;:?..enet.
zd čustnit
1--en R .1.labut zdůrk.‘znil žeje rád, Le se rzill.; již
jí zde
našeho s atk áni a vřele jej pozdravuje od sběratelu z PER.
Členy
neproblém, zda ve své xkci držet i nadále
bo ci ty aktivní. 1.7eiradě ji by u hich zavedli také df3k...0 ve sportu
"Žluté" a "červené" karty. 1:emajá svůj -pravidelný ^gra7ridaj. -,jpozavřiuje, ž.e v přIštíbl roce buds v 72.7.-..% oslava 70 let zalcženi. polského NOV a na toto v:ýro či .‘.ř ipravují po ř6.26n.:: vlkénezirAiroo,ní vý5 tavy, na kterou zve k ,,:časti sbšratele Olympsportu ESSR.
✓ diskuzi pak dále E.D1ák in ťer:r.ovz)1 u r.ejbližšízh.nazitkáen, které naše sekce ve spolupráci s CSOA připravuje. l'..ude to '11.-18.11488
ke-Sjezdu
TV na p.dř.l-raha 49 a je připravemo SP. k 80.
IR di
výroč í 1.1-1 v ČSSR na p.Cř.Praha I od 15.10.-11.12.88 (viz vycb.r.a
jmnén mást ě zpre.svodazi e). Výhlec:avě se .ořinravu.le na re;I9SQ opišt
.tava OLYIV:ř3P0TAT 90 a neblzeji se dvě alternativy:
a) ve spolupráci 3 ti; SOA u Eyberaů •
b) s • Čs.sp.rtakiidnim Štábem v Muzeu SNP. a vojn rě •
:3áai pak si dává veřejně závazek, že na táto výstavš.;operve vystaví
svů j exponát "1-rahs eportovnl." a vyzývá všechny nače členy k následováni.
závěrti diz-kuze pak struč nZ inf.več .sekte o tom, že se 2.9.ee
častnil diskuze a tam, co přinesla ,'i'R.A.GA $8 nového V Ecčnoceni tématických exponát ů podle nových kritérii. V tomto sniév
j velice
vhodně dopinil i dr.-Osuský - a některé postřehy orientačc4 uvedl i J.
Ju.stýn.
této problen.atice St na stránkách našeho zpravodaje jet ě
budeme vracet a jist ě si je přečtete i ve Tilatelii.
Tím bylo setkini . v oficirilni Části asi ve 12.00 hodlikančeno a Mile
pak •pokrečovala volnit debate s bohatou .výměnou FM rzezi- přitozr.jmi.na
setkáni. Je jen škada, že se tdto možnosti
začastnit ae setkini
sekce v do))3 kanán.f. sv ětavě výstavy PP,ACA-; ee nechopila -v.ice
oc000cocouoaoccoonocoon00000000000ccoopoc000noc000000000cc00000000

POŠTA

MEZINÁRODNÍHO

OLYMPIJSKtHO VÝBORU
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ji2 brzy oslav

95 lot svého trvá-

ní. Dosud vbak zUstévaji neprozkoundny filatelistické zajímavosti jeho poštovnIch zásilek. Autor si nechce dělat nárok na vyčerpávající
4p1nost, ale motná činí první pokus v tomto smčru.
'Jestliže přemýšlíme o ipravě poty M07, je losickd z počátku obrátit
pozornost na dynamiku r ůstu členů olympileké rodiny,,,protoie tento
fakt podstatně ovlivEuje objem koreopondence. Jestlize jich v r.1914
bylo okolo dvaceti, v r.1950 - 61, v r.1971 - 126, nyní již 167. Takovéto časové rozděleni není náhodné. No tyto Llseky je možno
-tat jako na etapy ve formování, obr:,.zné l'eč eno, poštovni podoby MOV.
Je známo, že P.Coubertin přikládal velký význam propw.and,! činnosti
MOV. Jako jednu ze aoudáati této propagandy vybral otevf:end poštovni
zásilky
dopisnice. Využívale povoleni Ult k provéděni oficiálnich
a soukromých dotisků no pošt.liotcích, P.Csubertin tímto způsobem
začal informovat o základnIch akoich MCV.Zde jsou dva charakteristické příklady
dva liotky s clotiskovým testem.

Congrěs de Lausanne

ra prvém je umist ěna informace a ndsledném Clympijském kongresu v
Lausanne (květen 1913). V levém horním rohu je natišt ěn emblém 5 výrokem "LIENS FLRVIDA IN CORPOR1 LACLRTOSO" (ohnivý duch ve vytrénovaném tale) a datum MCMXII - je to parafráze P.Coube2tina na známé Mdky z desáté satiry Juvenalle "MESS SANA IN CCRICRE SANO" (v zdravém
tale zdravý duch).
Na druhém lístku pak vidíme celou řadu informaci - o míst ě a datu v-

hltičeni obnovení olympijských Her, výč et dosud konaných kongresů MOV
a olympiád, dále pak reklvms tiskového orgénu ?CV bulletinu "BEVITZ
OLYMPIC" (od r.1967 přemčněn na časopis). Oba lístky jsou odeslány
P.Coubertinem a psány jeho vlastni rukou.
Déle se b ěhem let staly poštovní my symtoly YOV firemní obálky s olympijokým znakem.
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Na počátku 70.1et objem korespondence MOV vzrostl natolik, že vznikla nutnost zdokonalit organizaci odesilsné poty:
nustal čas využit frLnkaturni ruzitkc. Ea jafe
1972 byl v sidle LOV umistněn razítkovací stroj
j-1-'- 'Hr:i
;-1-:
I-L— ti ťtAl-:
6.11416, který z počátku uvdděl na zásilkách jen
YýZi poštovnihe poplatku (tzv.strojovou známku).
potom se dopisy odesílaly na pošt.dřad LAUSANNE 1,
fD. 00°0
u
kde se orážely dennim razitkem.
Otisk strojové známky měl obrysové rozmšry 31,5 x
11.:6
28,0 mm, šířku horn_ řádky se jménem státu 7,0 mm
a velikost písmen "P" pak 6,5 x 5,0 mm.
Erzy pak sídlo MOV dostalo právo tisknout i datavasi razítko. Bylo.
kulaté (0 27,5 mm) se dv ěma kruhy. V horni části byl název s Číslem
počty 1000 LAUSANNE 3 a dole jméno ulice, kde se pošta nacházela ,OUR. Tonto pošt.Ood byl o mnoho blíže nežli pošta Lausanne 1.
Pozd ě ji byl celý OVS dopiněn a propagaci MOV - emblém pěti kruhů. 11
této podobě vešel CVS do klasifikace jako I.typ.
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dubnu - květnu 1976 byla vložka na kratší dobu zaměněna jinou,
propagujici konáni OH v Montrealu a.Innsbrucku,4 v červnu - srpnu
se objevila nová vložka s propagaci jen XX1.0E.v tontrealu. Tehdy
byla v OVS změ něna i známkaJejtrozměry byly 3240.x 24,0 mm, :menso šiřko horní řádky n8 4,9 mm,a velikost písmen PE" na 6,0 x
4,5 mm. Toto spojeni •5 denním razítkem a propagací 'pak vytvořilo II.
typ CVS. .

V kv,étnu-červnu 1982 se změnil vzhled dennino razftka v CV. Bylo
dvojkřuhové bez datového můstku o 0 24,0 mm a se zmfténou velikosti
III.typem 073 pouŽivandho kanceldi MOV. Započapiama- .Tato zm6na
la tak čast6 Zn prop:?zsč nich vloček ve výplatnim stroji. Um:16 zapin ěné, hojné na symbol;), a pamětn1 tcxty, tyto vložky zřetelně informují o udlosteoh v Lauspnne
mezinér.olympijském hnutí. Coups
vložek přiné6íme nit° v tabulce podle ildajů k 1.1.1988. VětSinu z
nich jsme v natem zpravodaji reprodukovali.
Fof..

Lok už-lvéni

Text propagační vločky
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C1TIUS - AITIUS - F0RTIU3

1974-76
1976-82
G,'1982
1976
1976
'1180
11980-81
980-8,

1976 / XXI / Olympiads
1976
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1982
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1982-83
26me / Semnine Olympiqua/ Laussnne
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:J1mai -.2juin 3983 /C.I.0.-F.I./Lausenne
23 juin 1894 Č Création du / C.I.O.
14es jEU:: / D HTVER. / SARAJEVO / 1984
SARAJEVO 1984 Lce ANGELES
23 JUIN 1984/90e'ANNIVE3SAI2E/C.I.0./
23 JUIN 1984
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1984
1984
1984

JEUX DE LA XXIII OLYI.,
- EIAnE/L0:: ANCLILS 1984 13E;4
LAUSANNE / 23-26 NOV.1984 / SILT° 84 •
1984
CLYMIHILSX 85 /EZPCSITION /IN7InNATI0NALE/
DE PI:EXIT:LIE/ OLYMYIUL/LAUSANNi/ YALAI3 ,
1985
DE BEAULIEU / 10-24 MA1).6
RLUI;ION 1):: IA / CC=ISIC/ E:=CUTIVL DU
C.I.O./ LAUSANNE 5-6 DLCE3RE 1985
C.I.O.
07.YPIA"/LE PLUS
BEAU II:CRE-ř032E/DE JEUH 0YYPIUES 1984 1986
SAMLDI LE 3 'PI 19F:6/ILC 20km/D1 'LAUCAN!..5E, 1:2986
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DESTRATIONS/SPOETIVES, E'FCIT IC,
CONCERT .
1986
91e SESSION,' DU COYIT/ Isi:TEPNATIONAV
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119S6
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Irop.vložky se nepoužívely vždy V tom pcladi,
by odpovídalo
ctlronolog,ii událooti. 17ezMdka se ..7zdemn,-; st.14 L;:aly a zak6 sa používaly po událostech, ktcrd propEovaly.

Drtivá v ětšina OVS sídla MOV si nevyžaduje překlad ani komentář,
•Avšak některé je přece jen dčelné objasnit.
VSF.MAINE
CLYMP1QUE DU
29 SEPTEmBRE AU
5000811E1986
LAUSANNE
momnocNsummcmsrumm
vommIumunoRcor‚an

V prvé řad ě jsou to ty, které propaguji "Olympijský týden", což je
poměrně nová akce MOV, která .se koná každoročně v Lausanne pro široké vrstvy společnosti. V programech "týdnů" jsou výstavy, předndšky, promítání filmů se sportovní tematikou, setkáni se známými
sportovci a představiteli rozličných sportovních svazů, koncerty.
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. Mr. Nenrikas YUSHKEVITSHUS
Comité Olympique d'U.R.S.S.
Loujnetzkawa Nab. 8
MOSCOW / U.R.S.S.
PO 21075 04-1001 tausanne

Za povšimnutí stojí QVS zaznamehávajici mezindr.sympozium "Sport prostředky masové informace - olympismus" /SISMO/. Na Čtyřdenním
setkáni byly posuzovány techničké, finanční, právní aspekty výkladu Olympijských her tiskem, rozhlasem a televizi. Na vložce OVS
bylo silně vytištěno stylizované zobrazeni televizní obrazovky.
Tento důraz není náhodný: v poslední době se olympijské hnuti střetává a problémem vysoce profesionálního a objektivního televizního
pPenosu Her, a rostoucí komercionalizací telev.přenosů. Sympozium
V Lausanne vystoupilo proti "telediktátu", jeho snahám mit negativni vliv na morální základy amatérského sportu.
Zajímavé je i OVS, popularizující polomaratón (použijeme tento výraz pro 20 km b ěh po Lausanne), který se koná pod patronátem MOV.
DD soutěži mají přístup všichni: i prvotřídní sportovci, i prost ě
jen milovnici b ěhu, kteří dosáhli 17 let. Běh je organizován zvlášt ě pro muže, pro ženy i smíšený. Startuje se na tříd ě P.Coubertina,

vivěr je na stadioně nesoucím totéž jméno. Trasa závodu prochází
po malebných ulicích města, nábřeží, blízko území patřícího MOV.
Soutěži i školáci, rozděleni podle v ěku (od 7 do 16 let) na 8 kategorii. Mají zkrácenou vzdálenost - 4 km.
Ale pokračujme ve zkoumání pošt.zásilek MOV. Abychom mohli zakončit
pojednání.o OVS1 je třeba se zastavit ješt ě u dvou pododděleních MOV
které samostatně odesílají korespondenci. Je to skupina "Oly m pijská
solidarita" a "Olympijské museum". Obě služby se teritoriálně vztahuji k poštovnímu oddělení Lausanne 1. Fřechod ke strojovému ordženi zásilek OVS se uskutečnil stejným způsobem jako v sidle MOV, tzn.
že zpočátku se tiskla také jen "známka", pak společně s denním razítkem v OVS a časem byla zavedena i propagační vložka. Instituce
"Olympijská solidarita" používá stroj s č.13900 od června 1983.
0 něco složitější byla situace v "Olympijském muzeu". Od září-říjen
1983 se tam nějaký čas. používal stroj 6.15333 (tiskla se jen známka).
Autor článku. má k dispozici zásilky z října 1983 a listopadu 1984 a
od konce r.1985 v muzeu začal pracovat jiný stroj č.21811.
EXPOSITION 'PHILATELIQUE

PRIX OLYMPIA
MOSEE OLYMPIQUE
AVPIL-MAI 19t1t1

Kromě firemní vložky"Olympijsk4 muzeum" používal ještě jednu - propagujíc výstavu olympijských a sportovních známek, kterou pořádala
FIFO v rámci konkurzu o nejlepší poštovní miniaturu na světě k zimníma letním OH 1984. Výstava byla otev řena 14.dubna 1986 a trvala
asi měsíc. Kromě 12 známek (ze 7 zemí), vybraných k ur čeni 3 nejlepších, byl na výstavě vystavován široký filatelist.materiál minulých

OH.
V poslední době se zajímavým objektem zkowolni stávají hromadné poštovní zásilky tiskových vydání MOV a FIFO. Na nich se výše pošt.
poplatků od odesilatele určuje "frankorazitky".
Casopis "Message olympic" (vydáván od r.1982) je odesílán
PP
PP

ze Ženevy ve speciálních obál-

1211 Geneve 9
kách, na kterých jsou natišt ěny 1211 Geněve 9
(stejnou barvou) společně s ndzvem časopisu také poštovní údaje MOV a také frankorazitka. Jsou 3
typy takového razítka. Každý typ má několik barevných variant.
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Comité International Olympique
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M. Vsevolod FOORMAN
Ckalova Str. 119/23
270020

ODESSA 20 /•URSS

Knihy, brotury i periodika FIPO jsou odesílány .z Lausanne. Ze za- '
čátku se používaly ruční i strojová frankorazitka. Od r.1988 MOV
pro tento &del používá speciálnl Pálepky, na kterých „pot typografickýt způsobem uvedeny všechny. potřebné poštovní atributy, v četně
frankorazitka.
. .
Velice zídka, ale stéle se poulivajl na korespondenci ze sídla MOV
a jeho služeb - nepoštovní razítka. Nazveme je rekvizitními. Jsou
určena pro dfedni, zárukové a bankovní dokumenty, ale v některých
případech, kdy na obálkéCh (lístcích, balicích) chybí ddaje odesilatele (např.čistě bílé obálky),' tato razítka sv ědči o příslušnosti
ke korespondenci MOV. Z těchto rekvizitních" razítek jsou autorovi
známe dvě patřící sídlu MOV a jedno Olympijskému muzeu.
OO 0000000000000000000000000000000.0000000000 Vsevolod FURMAN'
00000000
Také dneini článek našeho.,spOlupracóvnika Vaevoloda Furmana z Oděsy
je velice zajímavý a v mnohém objevný. Navazuje dostidzte na pfed-chozi příspěvek "Lausanne— olympijský poledník", který jsme tvefejr
nili v našem zpravodaji 3/58/87 pa str.58-61. Autor mil tu - vlastnost,
že ve svých příspě vcích (nejen pro náš zpravodaji ale i pro Filatělija SSSR a dalšf) ukaztje.i na jiné a ‚zee sOuvizejíti dseky a čá-

sti olympijské filatelie. Ukazuje na' nové materiály, která jsou na
tomto úseku jak ve: sbírkách, tak hlavn ě v exponátech dosti opomije-

ny. Sám ve svých exponátech pak na tyto materiály nezapomíná a ‚vystavuje je. Pokázar to nejen na OLYMPFILEX 87 v Rim ě, ale i 11 4 svém exponátu, který - jsme mohli 'vidět i na sv ět.výstavě RAGA -88 oceněném'
stříbrnou medaili..

Bylo radosti a velkým poučením poslouchat jeho zasv ěcené glosy a komentáře k jednotlivým materiálům v exponátech našich témat právě na
PRAGA 88. Měl jsem tu možnost po tři dny jej u exponátů doprovázet
a u materiálů přímo na míst ě si o nich podebatovat. škoda jen, le
nemohl být přítomen i na našem 17.setkáni členů naši sekce. Věřime
ale, že se s jeho příspěvky ješt ě mnohokrát setkáme na stránkách
našeho zpravodaje a v budoucnu snad i na některém našem setkáni sekce. Stejně tak i s jeho exponátem (před tím na OLYMPSPORT 1980) na
některé naši výstav ě (snad už OLYMPSPORT 1990) - vždy nám má co řidi a na co ukázat. Pokud dojde k ustaveni skupiny Olympijské a sportovní filatelie i v SSSR, měl by autor zastávat funkci sekretáře této sekce (předseda A.Karpov). Voloao - do další neúnavné práce mnoho zdraví a elánu od všech členů Olympsortu!
JoJUStýn
0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000

Ve zpravodaji 6.2/57/87 na str.29 jsme přinesli
reprodukci k vdáni znAnky 1 Kčs ke Dni známky
1987 s portrétem ak.maliře a sochaře, autora
čs.známek Jakuba Obrovského. Současnd jsme Vás
požádali o přispěvek na téma proč si do svých
sbírek s olympijskou tématikou budeme moci zařadit i tuto známku.
Od této výzvy uplynul bezmála celý rok a do uzáv ěrky tohoto čísla jsme dostali celkem 2 odpov čdi (z 33. a 21.2.88) - nezdá se nám, že by
•
to bylo zrovna mnoho, ale přecejen se někteří
ozvali - chvála za to! No'a zde jsou jejich odpov ědi tak, jak jsme
je dostali - snad Vám poslouží při zařazeni uvedené známky do Vašich
sbírek (ješt ě tak, kdybychom měli na známce hud.skladatele Petra
Křičku, že?), zejména pak pokud jde o dokumentaci boje za přeložení
XI.OH 1936!!
Prvou odpověa zaslal člen č.17 Ing.Antonin Dvořák z Náchoda a zni:
Jakub OBROVSKÝ se narodil 23.12.1882 v Erně a zemřel 31.3.1949 v
Praze. Proč patři do sbírek a exponát ů s olympijskou tématikou? Jako malíř, grafik a sochař získal na HrOch X.olympiády 1932 v Los
Angeles za sochu ODYSSEUS t ř etí cenu v umělecké sochařské sout ěži
(tedy bronzovou medaili). V r.1935-36 se aktivně zapojil do boje
za preloženi Her XI.olympiády z Německa. Byl členem Čs.výboru pro
přeloženi OH do jiné zem ě a současně předním členem výboru Lidových
her. Tato mezinárodní sportovní manifestace byla pořádána 1.-9.srpna 1936 v Praze pod heslem boje proti fašismu a válce. T ěchto lidových her se krom ča.sportovnich svazů zdčastnili i sportovci z USA,
Švédska, Francie a SSSR. Fodllel se té na zpracováni "Famětního
spisu" pro OV v Československu, ve kterém tylo poukázáno ne porušeni zásad rovnoprávnosti sportovců a znemo!nování jejich dčaatl na
Hrách XI.OH - především židů. Projevy a prohlgáeni souhlasu s přelo!enim XI.OH z Německa byly zasílány na sportovce Oskara Fekše,
Praha XI., Šlikova 4 (na CH 1932 se umístil na 8.mistě v marathonu).
Oskar Hek5 byl později po okupaci ČSR zatčen a v březnu 1944 zahynul v plynové komoře v Osvětimi.
Druhou odpov ěa zaslal člen č.92 František Sopko zit ;:abinova a zn,
':
Jakub ceRovE=KÝ nar.23.12.1883 Tno, zemřel 31.3.1949 Praha. Český maliar, sochár a grafik. Na CH v r.1932 získal za sochu ODYSSEUS tretiu cenu v umeleckej sochAr.sdažiesport a hlavno antické motivy neboli v jeho sochdrskej tvorba ojedinelé. V r.1935-36 sa aktivne zapojil do boje proti zneužitiu OH a olympijskej myšlienky nemeckým fašizmom. Fatril modzi ved.funciontrov Čs.výboru pre preloženie OH z
nacistického Nemecka. Fol dlhoroč ným redaktorom AVU.

CALGARY '88
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Po delší době se onět shledáváne pod záhlavím této rubriky a mámli být upřinný, o mnoho víe informacf ne?ili jsme přinesli v posledním znravodaje - nemánerFaht je ten, ile posledním vydánfm kanadsk4 -oošty k XV.Z0H bylo 5.vydánf, kter4 jsme Vám stihli popsat a vyobrazit v ninulém zwavodaji na str. 12.
Tuto inforrlaci .c-o' do:1lnili o lo;"lspěvek Radka Jáska, 3-ie kanadská
,, , ,7,yt7701ir.*t seri
nošta
vydala„-_ __4 4 ,,n
" _-__
_.., do st řIbrné folie a v ko_
4 .

nečn6 1.1nravě zcela nozlacených sv-rtivým 29 har.latem. Wechny ěty-ři nrini:7 jsou nřesými ko-oiemi W dříve vydaných alsou s nejnopulárnějši zimn:.,'.mi sporty v Kanadě : ho hej, krasobmsTenf, alTs:3::6
7,y'7ovánl a curling. Kosie /rozmr 30x32mm,yáha 23,3g, slonf 92,5
5 stříbra a nr_szlaoeníV se shodují se známkami i ve stejné nominálnf
hodnotě. Ovnm huT)ní cena jedné zn!!..-rhy je nemalá - 45 pr. Omluvou
pro tento 7,očin mA0 být snad to, ',
i část výtuku ni Olspt na
,,,
,T---0 ,.----,,,,,
-$1-)1,--i4-sk4ho tu.
str.12 ninulěho
V,sla z-oravodajs jsme
-T,4 1-,..p.l. ntis:-: '-7..net1,
WV:*
s3 orá4,e1y zásilTHE IGLOO
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C.7
ky odeol.ané h odletu naeťv, 43 CANADA
ich olymnioniirA do Calt) F32 t. ass. g
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Vf, 21 i; 63 ey
-r
j3 buč.ote mít jist5
zrxt dz-rv, zeli dostan-ote do r,-*ITv toto číslo
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1:1 •
t;f. nodozta' - co 7'7 2.17. -0,
'dkalo de---,r1=-1íc - zcls'l:,_,
z-ot ne a ne z -ljít. 3ylo jich odesiéno cca 2.350 ks ve dvou krabiC:
ťck do Calary z -3.11%DaAHA 120. Nakonec se ke konci k:v4tna 1983
v-át"1 - n.=.0o1 4 nolov'na zloilak, ale nebyly v n-r T:,r6v6 zásilky od
člon:°:, na -e' sohce a 7.:cali nám i zahranični 7).f.átelé-", .1-Ie dosud nedost'114 tilť7J -3ntu. ,
'
-tohou snad mohlo být, :4,-o, rodobn dcnadly i z6s41z :DR, 2P. a jiných - co je to vak za tit'ěchu, kdy7-7 doklady chy::,.ly a dotazy z 7aš,‚strany se mno'4ily!Pošta Praha 120 v-ťc jak 3 x
urgova h. na hanadsh'é rotě vráosnl. No, nakonec se p-řece,jen krabi1
ce se .z..olkami vrtila v ro řldku a irržr, :4,s, vš'iohnip Lte'l-ť
jste
si z''.silky ‘--p='•iliravilf_, L'st-e je .lostrili zp ět v po.-.6.dku,.. Pro info:maci /a snad -I pro Ilt'f- -chufuv,
:.d-'m, 'e. 7,6si'lku podobněho charakteru
zadanou 30.11.87 k "ji za 75 dní zahájení XV.Z0H ..." vrátila kanPdsk4 loot- 21.5'..1528 /nodno ve 7-onkfu-,.tu 0/71 s kaZ•etem Lufthansy - viz v--%-2azsr.-( na dall'.'stran!/.
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Na předchozf straně vidíme zásilku, která se vritIla z Calgary až ve druhé Usti. Typické pro tyto zásilky je že nag velké
razítko "CALGARY OLYMPIC VILLAGE" v barvě červené a umfstOn4 vý-

hradně na předxf straně zásilky. Datum nese - Feb 15 1988- a jak
zjistíme dále, je to dříve nežli datum na zásilkách z prvé Usti.
Zadní stranu zásilek z prvé Usti vidíme na reprodukci další. Mají stejné razítko olympijské vesnice, unístněne výhradně na zadní
straně, avak v barvě černé a s datem - Feb 27 1968 . Navíc pak
tyto zásilky dostaly příležitostná razítka ze dne zahájení a ukončení ZOB - tedy 13. a 28./1.88.

74 4)( .
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No a nyní věn13jmě trochu Pozornosti příležitostným razítkům
na XV.Z0H používaných. Předem upozornujeme, že vycházime pouze z
poznatků a ze skromných materiálů, které mime k dispozicit ev.ktaré - jsme měli možnost vidět. Tedy podle informací majf prítežitostni razítka existovat va třech variantách - a to:
a/ uspořádání data u nás obvyklým zptsobem - den, něsfc a rok
b/ uspořádání data opačným způsobem - rok, měsíce a den
c/ totéž uspořádání, ale číslice měsíce arabštinou!
Variantu "c" jsme pouze viděli a nemáme jf.k dispozici. Waskýtk se.
dvaha, zda neexistuje též var."a" s arabským označením měsíce - to
žel je jen dvaha a pokud byste někdo měl k reprodukci v.ar."C" a neb
dokonce uvažovanou další variantu, jste žádán, abyste tin jí poskytl k uvečejnění ve zpravodaji.

Porovnejte si tedy naše ukázky na předchozích stranách a dáte

nám za pravdu pokud jde o var."a" a "b". Kdy, kde a u kterých PR se
jednotlivé varianty používaly a byl-li to nějaký organizační dmysl
- není nám známo. Pokud bychom se cokoliv v tomto sm ěru dozvěděli a
nebo někdo z Vás znal potřebné podrobnosti - dejte nám do redakce
vědět, abychom se o tyto poznatky podělili. Samo o sobě není nijak
lehké opatřit si tato PR Pime to jiE z doby OH 1976/ a nato/ pak
v několika variantách.
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Největší postavou XV.zimnfch olympijských her se bezesporu
stal "letaUct Fin" dvacetičtyfletý skokan Matti NYKANEN, který
získal všechny zlaté medaile, které na jedné ZOR mohou v této disciplině být získány - tři. Rázem se stal nejznámějšfm finem. Je to
velký dspěch tohoto sportovce, dr/itele světového rekordu v letech
na lyEich a majitele zlaté a stříbrné olympijské medaile ze XIV.
ZOE 1984 v Sarajevu. Rozhodně tato známka do dokumentace těchto
ZOH patří. Výtvarník Penti Rahikainen známku navrhl podle fotografie z druhého Mattiho skoku na středním můstku v Calgary. Náklad
je 3 mil.ks v arších po 50 ks. Byla vydána FDC a razítko prv.dne.
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Mezi zajímavé
materiály k ZOH
můžeme zařadit tak4 OVS kanadské
firmy BROTHER jako
oficielnfho spon-

sors.
Neméně zajímavý je i OVS
firmy PANASONIC z NSR, jako
oficielnf sponšor videotechniky používané na obou OH
1988. Podobných materiálů
je vydáno mnoho, budeme si
vybírat podle potřeby.

Velice zajimavi a atraktivni je vydinf Jugoslivelog pošty ale
rozhodně nenf lacini. Jedni se o dvě známky 350 a 1200 Lin.tištěn4
několikabarevným ofsetem v tisk.listech po 8 ks a jednom kuponu.
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Maďarská pošta vydala k XV.Z0H serii 6 známek - 2 Ft rychlobruslař a sjezd, 4 Ft biathlon a lední hokej, ětyžblok a 6 Ft skokan na lyžích a 20 Ft aršík slalom. Byly vydány FDC a razítko prvého dne.
Pošta SSSR vydala k témuž serii 5 známek - 5 k. biathlon, 10k.
běh na lyžích, 15k. sjezd na lyžích, 20k krasobruslení dvojic a
30k skok ta lyžích. Současně byl vydán aršík 50k hokej na ledě.Tento aršík byl později přetištěn třířádkový-ni textem:"Sportovci SSSR
vybojovali 11 zlatých, 9 stříbrných a 9 bronzových medailí".
Pošta NDR vydala 19.1.88 serii 4 známek a aršík - 5 Pf skokan
na lyžfph, 10 Pf rychlobruslenf, 20+10 Pf čtyřbob a 35 Pf biathlon
Aržfk lehodnotě 1,20 M dvojige sáikařů v cíli a slInkPř v jízdě. Po
okrajích aršfku je profil slinkařské a bobov6 dráhy v Calgary, která byla stavěna podle stejné dráhy v NDR. Vydána byla i FDC a námětem. olympijské haly Saddledome a razítko prvého dne Berlin 1085.
Dne 7.2.88 byl uskutečněn zvl.let s olympiOskou výpravou a Interflug používal příležitostné razítko k letu.
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Z USA přinášíme reprodukci dvou PR k filatelistickým výstavám
LOBEX v Long Beach a SEEPEX v Sheboygan zaměřeným právě k XV.ZOR
v Calgary. Reprodukce obálky nese PR zvláštního letu z amerického
Anchorage /kandidát na ZOH 1994 - víme již, že opět toto město neuspělo v Seoulu při Volbě kandidáta pro XVII.Z0H/ do Calgary v den
zahájení. Na zadní straně je příchozí denní razítko v Calgary a
přídavné gumové razítko výstavy OLYMPEX 88, která se v době ZOH v
Calgary konala.
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Rumunská pošta pou/fvala v městě ARAD.dVa druhy OVS k XV.Z0H
v Calgary a to 1.2.88 a pak v den zahájení ZOH 13.2.88. V IASI ve
dnech 24.-31.10.1987 se konala předolympijská filatelist.výstava,
ke které bylo poušíváno jedno PR se znakem XV.Z0H v Calgary. .
Pošta NSR vydala v kašdoročnf serii věnované sport.tématIlm
dne 18.2.88 serii dvou známek pro Berlin s tématy:60t30 Pf biathlon a 80+40 Pf věnovanou krasobruslení dvojic. Razítko prvého
dne vydání je z Berlin 12 s - obrázkem krasobruslení dvójic.
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Mimo 50 hal.známku vydanou v USSR k OH, na niž jsou znázorněny dva zimní olympijské sporty - skok na lyžích a lední hokej, byly zásluhou aktivní skupiny PH a Olympsportu v Jablonci nad Nisou
používány dva OVS velice vhodně připomínající nš olympijské dspěchy na XV.Z0H v Calgary.
Prvý byl použfván ve dnech 28.3.-12.4.88 po --,u 466 01 Jablonec nad Nisou 1 oprávněným uživatelem ONV Jablon a/N.a mimo jiné v propagaci užíval symbol olymp.kruhů a text '.;TAME OLYMPIONIKY V JABLONCI N.N."
-•
Druhý byl používán stejným p.dř.a uživatel,:, ale pouze dne
2g.4,128'0, kdy se v blAdově ONV Jablonec n/N. konalo "SLAVNOSTNfPRIVITANI OLYMPIONIKU V JABLONCI N.N. jak zní text v propagaci.
Tyto chvíle nám přibližují i obě fotografie, které přetiskujeme laskavostí člena naší sekce a hlavního iniciátora těchto akcí Ant.
Zajíčka. Na horním snímku olympionici zleva: Banc, Matouš, Malec,
Hák /nebyl v Calgary/ a Kopal. Na druhém záběru prvý zleva A.Zajf-‘
ček.
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Americká poštovní sprdva vydala

9.3.88 novoupošt.zambi s vyobrazením

.Knute Rockneho, snad nejvýznamějšf postavy amerického fotbalu minulých let.
Známka byla slavnostně vydána ve městě
Notre Dame ve státě Indiana, kde Roane působil na místní universitě jako
trener nepřetršitě 13 let. Známka je
jiE šestou ze seriefslavných amerických
sportovců. Doposud byli připomenuti
Babe Zacharias. Bobby Jones, Babe Ruth,
Jim Thorpe a Roberto Clemente Jo všech
jsme v našem zpravodaji psali/.
Knute Rockne se narodil ve městě
Voss v Norsku, odkud se se svými rodiči v 5 letech odstěhoval do A. PoMONOMMOMOMMIMOMOMMOO
absolvování vys.školy pracoval jako
poštovní dispečer na poll. v Chicagu,
přesídlil-do Notre Dame a zde se začala jeho sportormE kanára, jako jedna z nejzářivějších v historii amerického sportu. Svými výkony se zasloušil o rozvoj a oblibu amerického fotbalu jednak jako
hra a později i jako trener. Vedl pravidelnou rubriku vnovintich,
vydal několik knih,
, v závěru života pracoval jako ředitel stadionu
v Notre Dame, který rovněž navrhl a právem mu náleží čestná místo v
hale slávy alerického footbalu. Zahynul tragicky při letecká havárii v r.1931 /nar.1888/.
Již r.1940 byl v Hoolywoodu natočen celovečere film s názvem Knute Rockne - All American. V jedné z hlavních rolí'hráče amerického footbalu se představil i'dnešní president MIL R.Reagan.

KNUTEROCKNE
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SPORT
Britská pošt.spriva pokračuje v
tradici vydávání sportovních známek,
započat á vlastně již v r.1948 při OR.
V letošním roce oslaví některé .sporty
nebo sport.federace významrut výročí, a
pravě jim je nová s erie vEnována. Ve
druhé polovině min.stol.to byla právě
Anglie, která dala světu řadu sportů
a jejich pravidla.
Novi serie 4 známek je připomíná,
Hodnotu 18 p mi známka věnovaná 100.

výročí založení Britské gymnastické federace, první svého druhu

na světě. V současné době mi britská federace téměř
s vice nežli 4 mil.členů.

oddílů

26 p známka připomíná jeden z nejrozšířenějších sportů vůbec
lyžování. Na různých terenech po celé Evropě se tomuto pravidelně věnuje více než půl milionu sportovců závodně i rekreaěně. Britský Ski klub byl založen v r.1903, opět jako první národnf lyžařwká federace na svět ě. V letošnlm roce potom oslavujeme i 100 leté
výročí narození sira Arnolda Lunna, zakladatele moderního alpského
lyžování, sjezdového i slalomového.
V roce 1873 byla publikována prvá tenisová pravidla, vydaná
majorem W.C.Wingfieldem. Tenisu se závodně i rekreačně v současné
době ve světě věnuje 1)řes 50 mil.lidí. První oficielnf soutěž uspořádal Lawn Tennis Club ve Wimbledonu v r.1877. Známka věnovaná
tenisu má hodnotu 31 p.
Poslední v serii je 34 pencová známka s námětem nejrozšifenějMho sportu na světě vůbec - kopané. Stovky milionů lidi se věnuji
a fandí sportu, který svojí popularitou předčí všechny ostatní.
Hra, která se poprve objevila na britských školách v první polov.
min.stoletf se z počátku řídila podle prvních pravidel, vydaných
na universitě v Cambridge 1843. Fotbalová asociace byla založena
v r.1863 a od r.1888 začalo 12 profesionálních klubů hrát pravidelnou soutěž.
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Pošt.správa USA vydala 19.8.1988 známku 25 d
s vyobrazením gymnasty, na
kruzích, věnovanou Hrám
XXIV.olympiády 1988 v Seou
lu. Je to 33.pošt.zn6mka
USA věnovang OH a 73.so
sportovním námětem v dossvadní emisní činnosti USA.
Autorem návrhu je Bart Foril
bez z DalIsu v Texasu.
Kvalifikační závody.
gymnastů USA probíhaly v
Salt Lake City v Utahu a
připomíná nám je strojové
a jen textové /nevyobrazujeme:/ razítko používané tamtéž od 15.4.-6.8.1988
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4
je nimětem známky,
vydani kanadskou
poštovni správou
dne /4.ziři 1988.
4
Počátky basebalu, v soměaanbsti ukLz; kováho olympijskáho sportu,. lze :hledat" v
i Anglii. První baseballový sipas na tizemi
A Kanady se hrál v Beachville „provincie
4 Ontario/ 4.června 1838 v rš1. Oslav v1id1 nfho vítězství v r.1837. Pro svojf oblfbstt nost byl každoroěně opakován.
t
Baseballová liga byla založena a zai čala se hrát počátkem r.1850. Od 29.6.1978
4 soutěží týmy o Pearsonův pohár, jehož ni-;
zev vznikl ,po jeho tvůrci, sdnisterskim
1
4 předsedovi, hráči a později vanivám fanouškovi. špičkový-kanadský baseball předsta' vují kluby Montreal Expos a Toronto Blue
ays, na kterých je stavěna i amaterská budoucnost baseballu v Kánadě. Dosavadní historie táto "pálkove hry je v.chovina v Baseballová hale slávy' a muzeu v Torontti.
Známku v nom.hodnotš 37 ¢ navrhl torontský návrhář Les Holloway a
v nákladu 15 mil.ks jí vytiskla Canadian Note Bank Co.Lstd v Ottawě.
000000000000000000000000p000000000000000000000000Radek. Jiset000c000
Leta olympijský festival v North. Carolina je
US. 013114PIC
asmuu.497
41;1) zatim nelyětšf, který se v dosavadní historii
těchto soutěží konal. rrobfbal ve dn.éch 13._2.
A.rAs NORTH
26.7.1987 v městech Raleigh, Dorivam, Chapel
p...1 CAROLINA Pik
•
it
Hill, Cary a Greensboro, jachtařská soutěže
pak v Henderson Pointa Kerr Late.
Zilčastnilo se jej přes 3 000 atletů ve 34 olympijských a Pan Atarických disciplintich. Připravovalo je prs 1000 dobrovolníků, psalo o
nich 12.000 =wined a přes 110 hodin jim věnovala televize.
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Olympijský festival má počátek v r.1978 a jeho patronem byl
TEOC a konal se pod názvem "Národni sportovní festival*. Z těchto
soutěžf vyšlo již mnoho světových rekordmanů a olymPilských vítězů. Za všechny jen třeba Carl Lewis a Edvin Moses.

tE Olympijský Festival se koná v neolympijském roce a v různých městech USA. - Zatím to byly: Colorado Springs 1978, 79 a 83,
Syracuse 1981, Indianopolis 1982, Baton Rouge 1985 a Houston 1986.
Tyto festivaly slouží pro sportovce USA jako kvalifikační .zvody
pro dčast na Pan Amerických hrách a nebo pro olympijské hry. K
festivalům jsou poušivéna také přilefttostné i strojová razítka,
mnohdy i OVS.
Při festivalu 1987 byl přenesen tak4 z historického města

Willmingtonu oheň. Tohoto přenosu v'délce'více jak 2.800 angl.mil

se zdčastnilo pies 8.000 sportovců a onen byl ncsen od 22.6. po
26 dní vfce jak 315 místy Sev.Karoliny. 17.7. byl oheň donesen na
Carter-Finley Stadion v Raleigh k slavnostnímu zahájen/ festivalu.
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V současně době je v používání od 15.10. do 31.12.88 SR na p.dř.

PRAHA 1 k 80 letům LH v čSSR a v Jablonci n/N. pak ONV používá
další nový OVS-k 20.roč.Poháru čs.rozhlasu v L.A.
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Je neprodejným- a neperiodickým zpravodajem NS "Olympijská a sportovní filatelie v tSSR" pracující při KNF SF v Praze a je určen
výhradně pro vnitřnt potřebu členů této sekce.
-

Vedoucím sekce je Ing.Jaroslav Petrések, Zborbvski 1025,
282 23 č eský Bro.d'
•
Vedoucím zpravodaje je Jaroslav Justý n, Sov.armédy 63,
399 01 Milevsk o,
kteří zodpovídají za jeho obsah. Za odbornou stránku a původnost
odpovídají autoři. textů. .TEXT NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU VPRAVOU.
Toto číslo
.
2 /.6 0 / 8 8 mé. 24 stran textů a vyobrazení. Redakč ní
uzávěrka 15.10.88, vyšlo v listopadu 1988 a spolupracovali na něm:
Raisek, A.Zajfček, J.M.Lacko, sev.Furman, Ing.A.Ďvořtik, Fr.Sopko,
Ing.J.Petrések a J.Justýn.

