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Přfle:atostný otisk ve výplatním strojku Postalia pourqval 
ve dnech 11. - 26.5.1989 v Jablonci nad Nisou k ffrile Ces- 
kao poháru v kopané, které se konalo v neděli dne 28.5.1989 na 

• stadionu TJ LIAZ JA37LNEC n4isou. 
0 poh6r se ve  finale  stretla SPARTA  ?rah  ll a ST.AVIA Praha. 

DrL'iitele= pro r.1989 se vítězství= 1:0 stala 5ARA PRA.HA. 
A.Zaj -rcek coeocc:cc:coccococcoccoococc000000000coo - oc-oz::,cc:l000éo 



z vedeni rei:ce 
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Noví č lenové 
*22===.2=2:22 = === 2...222 

2 6 1 -Z R 6 S T kirosliv, Na Vale-eh  1681/7, 405 Cl 1A-nN IV 
Sbírá 2.0H, LOH, CH - peřadatelských zemi. Ezpenit buduje. 

2 62.  -JELÍNEK Jaroslav, Dvouletky 14/1820, 1C0  CC  PRAHA 10 Straš- 
nice. Sbírá tenis, lyžování a mmtcrismus. 

• 

2 6 3 -.L'INDER Marian  Ing., Belinskiho 25, 651 .01 BRATISLAVA 
Sbírá  :sent,  exponát buduje. 

Všechny nové členy naší sekee upřimnE vítáe do mašehm kolektivu, véž-7:me 
že se jim v něm bude líbit a těšíme se na epolupráci s nimi. 

Zrušené ,č lenství 

86 -S--CHUMA Jen-zem ř el' 

Z in n a • a 4_ e s'y 

4 8 -KOTLOVi Jiří, Na honech I - 4899, 760 05 GOTTTALDOV 

P ř ipomínky jednatele 

ZIZ * 

  

  

   

Sledujte pozorně  v každém čísle našeho zpravodaje na této stránce poznámky 
y obou obdélníčcích a pokud zde najdete, že  Vim  chybí obálky a nebo, že nemáte 
zaplaceny členské příspěvky (ev.jste neodeslali kontrolní kupon složenky o je- 
jich zaplaceni) - neváhej•te a• epl ;te si tuto povin- 
n o a t. Mohlo by se Vám stát, že nedostanete zpravodaj, knihovničku a nebo i 
jiné informace. 

Pro urychlení koreepondence uvádě jte své členské č i-zlo.  Nevi  seznam 
sexce s uvedením témat, která sbíráte bude rozeslin ještě  tento rok. Případné 

. tměny Vašeho sběratelského zájmu hlašte ved. sekce - změny adresy jednatelif- 

IniLKY rispl- I 
VEK 



Záznam • 1 9 . SE-1'0,N! !LEN E' SEKCE 0LYMPSPCRT 
 a.m.: 

které se konalo v nedě li dne 24.zaří 1989 od 9.00 hod v Boekovicich  v rámci 
krajské filatelistické výstavy. 

setkání zahiji.1  vedoucí sekce ieg.Jar.Petrisek přivítáním člene a .hcsta set-
kání a č lena vedení KNF SČSF ing.Zos.Sůvy. 

. přítomno tylo dle prezenční listiny 16 č lenů  a 2--hostě  
vzhledem k tomu, že ing.Sůva mil ještě  jiné povinnosti na výetavě , požádal 
jej ved.zekce o jeho př íspěvek. V něm ing.Sůva informoval a zkušenostech z 
práce jury na posledních výstavách  YIP  a o tom, jaké jsou současné pcžadavky 
na tvorbu tematických exponátů  a z toho vyplývající aplikace  ma  naše vysta-
vovatele. Důrazně  upozornil na to, že je velice pečlivě  studován  Uvcdni list  
(libreto) exponátu a porovnáván s obsahem expenatu. 
Dále uvedl, že naše sekce ,f2 nejstarší námě tovou sekci KNF SČSF e za dobu své-
ho trvání vydala řadu knihevniček. V posledni době  je jejich vydivini poněkud 
narušeno tím, že 2 práce nebyly doporučeny k tisku vzhledem k nedobré Upravě  
a milo vhodným reprodukcím materiálu (slabé - nevyšlo by dobře v tisku). Tím, 
že SČF nyní vydává řadu "přiruček" pro  všechny komiee Svazu, tylo by vhodné 
tyto 3rice předat co nejdř íve k tisku, aby tak i KNF mile své eastcupeni V 
řadě  přiruček". J. edná, se c 5.6ist "Lyžování" autorů  Svobody a račka e 0 3. 
část "0 hokejový primit" autorů  justýna e Yeuere. 

- dile ved.zekce omluvil nepř ítomni č leny  vedeni sekce (Slováček, Pc;ak, iviě  
a uvedl, že pro příště  bude nutně  volit místo setkání uvážlivě ji tak, aby na 
ně j bylo vhodně jší spojeni. Jako optimální se hodí pro účastníky z  tech  a SSR 
zřejmě  Brnz, kde pracuje př i KV SČSF silná skupina sběratelů  01ympeport. 

- dile informoval o tom, že se pro rok 1990 jedni o uspořádáni další celostát-
ní oborové výstavy CLYUPSPORT 1990,  která by se konala v Praze v době  CSS. 
Vyzval př ítemné aby se předbě žně  přihlásili na tuto výstavu ne svými exponá-
ty u něho a nebo u B.l'oláka. 

dále informoval o průbě hu kolování .sekce v r.1990 a požádal, zda by se mezi 
č leny nenašel někdo, kdo by se organizace tohoto kolování ujal. Zájemci - 
spojte ze s ved.sekce!!!  

dale  informoval o pieemné.4.  kolování sekce  a tím,  le  poslední kdo je v acu-
časnosti rozesíláno zájemcům a další se připravuje v této době. 

- služba př íležitostných razítek  !SSR i dalších států , kde  as  zatím daří získat 
informace (NDR, USA, Francie a Rakousko) tak, aby je bylo možne včas Objednat, 
se celkem slušně  daří. 

- dále pak informoval o aom, že je připraven na další pětiletku emisní plán  a 
v něm je pamatováno i na naše témata. Pro r.1990 by to mile bit celkem 7 zni- 
sek ( 1 2  US  házená, 2x !SS a 4x Velká Pardubická). 

vzhledem k tomu, že naše sekce je kolektivním člene !SOA, nalezlie jsme pocho-
peni i na této půdě  a daří se zajišťovat i zajímavá  PR  č i SR  (viz z poslední 
doby SR k 90 výroč í založení !SOV a k výroči. jačisslera-Ořovekého). Zájemci o 
ev.př ileiitostni tisky obalek k těmto SR se mohou o ně  hlásit zz B.Pcláka. 

- v závěru informoval ved. zpravodaje c tom, že do konce letoiniho roku by měly 
být vydány ještě  2 č ísla zpravodaje.  Do tisku je  take  připravena knihovnička 
6.17 - 2.6ist č s.eportovnich celin, jejíž tisk je po úpravách rchvilem. 

V závěru setkáni pak proběhla výměna filatelistického materiálu  
zaznamenal j -.Zuz°ýri occocccc.scccr:c-_-c C c.-:ccc...:ccocc:cccoccoccc,cccoccccoc 0000000000C 
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Wen;  přátelé, 
vyzývá m  Vie  k Učasti ta male, ale třemi - hodnotnými cenami dotcvni 

ANKETt!li 

Odešlete laskayě  na adresu vedoucího zpravodaje *.justýna dopisnici či dopis, 

ve kterém odpovězte. ta t ř-i níže položené otázky: 

čeho si nejvice teníte na našem zpravodaz:. CLYMPSPCRT 

2. která knihovnička Vás nejvíce zaujala 

3. oc) osobně  navrhujete pro zlepšení obsahu a 'arovně  zprevociaje CLTMPSFORT 

závěrka této male ankety je do 3 1. prosince 19E9 

• Tři nejlepší odpovědi budou vyhodnoceny a a.utoři obdrží na nejbližším 
setkání členů. sekce věcnou odměnu. 

2dravi Vis Č  len Č . 1 - Andělin ADCLF 

0000000000C000000CCC000000030CCOCC0000000000CCOCCOOCCOOODCCCOOOCOCCC00000000000 

1111- 7ERATY1  

1 ADOLF Andě lín, Na pláni 120, 562 06 ŮSTi nad Orlicí kouci'švýcareke 
. celiny, dopisy prošli poštou -"výhradně  z olympijskou a 

sportovní tematikou. Platí hotově  nab  V čs.plitných zni-
mkich. 

133 - PROKEŠ Franta, Fráni'Šrimka 19, 150 .00_1PRAHA 5 - Smíchov nabízi  výměnou 
za če.strojová propagačni,razítke: 
Bratislava 1 -  ME  v.  krapokorčulovaní 1958 
Bratislava 1 - Chcete vyhrát, sázejte na MS v LH 1959 
PRAHA 025 - dtto 
BRATISLAVA-Autopošta  -.ME  v krasokorčulovatí 1958 
nabíží švédské doklady k LH  MA  1954, 1963, 1969 a 1983 

168 - KRAJČIR Ivan, Zipotockeho 24/31,- 052 01 SPIŠSKÁ KOVÁ. VES koupí' č isté 
známky 20H a  CH  západní Evropy, hlavně  z poslěITTIčh ner 
1984 a 1988. Dile  PR  k zapálení olympijekéh.o ohně  v Olym- 
pii ke všem  CH.  Nabídně te, chybinku zašlu platí  stile:  

242 -JOBEK  Marian  Ing, Jegorovovo nám.3/15, -841 05 BRATISLAVA koupi  
Čisté známky FDC) 2 celého svě ta e libovolnou .sportov- 
ní tématikou, na kterých jsou zobrazení sportovci, kte- 
rých je známo, že neodolali alkoholu, tabáku a drogám 
(vč .prokázatého dopingui). Stejně  tak mi zieM i c jiné 
materiály na tema TCXIKCO,N:E !! 



41,FRVENSTVO SVIJETA 

U STOLNOM TENISU ZA VETERANE 

TNE  4th VETERANS WORLD 
TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 

ZAGREB, 6-19 JUNE 1038 
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260 - '3ANOUŠEE Ledislav, Cemek . 12, 750  CC  FAEROV (te1.30C1). koupi známk.Y. 
FOC, obálky,rezítka a - dalii  material  pro exponát 
Ftřelectví,  biathlon,  moderní pitibcji Svazarm -  
die  nabídky. Frudao a nebo .vyminím.za  ohora uvedena -
temata znamky LOH, .20H do r.1500 čisti i raieně  cc-

-1Y svě t. Sezner zaš:u1 

261 -•ZR5ST Wiroslev, Ne valech 160.1/ý, 4O5 Ott.f.N IV hledá a koupi 
č isti známky a arS'íky k -LOH 80 vydani. pořidajici 
zemi - Zii.Kcrea.  Minot  výměny za jiné známky 
di dopisy 

f- OZOR! - POZOR! 
oc000doccoc000ccoccoococ000 

Niš dlouholetý spoluprecovnik pan  :Joseph  ii.LACJEC 9  1031 W.  
Chestnut  Str., UNION, 07003 USA ee na via obrátil se 
iidostia uveřejnění výzvy, zda by mu nikterý našich č ie- 
ni zaslat. vlev vyobrazenou vignétu k sokolskému sle-
tu 1940 a ev.pcdobne daiši tištěné několikabarevně  a'v niko-
like  jazycich (převéžně  anElicky. Nabízí jakct/hcliv výměnu!  

Dale  hledá Iovydiní knihy od Otty Pavla 'OUXLA.VEZI 
URAKODRAPY" pouze však včetně  p ř ebalu!!! Upozor;ujeme výhradně  jen 

 a s cřebalem! Na přebalu je vyobrazen jako postranni rozhodč i 
utkáni Dukly v New Yorku. 71:t0 zkutečnost zjistil na výstavě  v Trršově  dtmě  
k 30.výroč í tSTV v r.1E7 - zajimavé, že? 

0000000000-cococcco::000000cccc00000000000000000000000000000000000o*000000000000 

4. MISTROVSTVÍ SATA VETER1NFJ VE STOLNik TENISE 
00000000000c0000ccc000eccoc'ccc000000cc0000e0000000000000 

. Konalo se v Záhřebu _ ve dnech 6.-11.6.1900 za aastí 1.530 hrin a hráček 
ze 34 zemi celého svě ta. Veterini hráč i starší 40 let - byli rozděleni do 
věkových skupin po 10 letech. 
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Z !SR se 'tohoto  US  zúčastnilo 75 hráčů  a hráček a vytc,vali•2 bronzovi 
medaile- V-ženách.  Ned AO  let Jarka Šafránkcvá a v kategór'i nad 60 let Kvě ta 
Hrqikovi.-Nejúspěůnějěl byla výprava švédská a japonská. SSR obsadila e.nís-

- to. Z přidnich hráčů  se  RS.  zúčastnili §urbek z Jugo.slivie, 'r!cld z Raicueka, 
-1Magrueaen a . Borg . ze Švédska, Miiijimovi, Itovi Omcricva z:apcneka a řada 
dalších- bývalých reprezentantů  jednotlivých zemí. 

. -5.15 veteránů  ep uskuteční v r..1990 v Baltimore USA.. 

otooc0006cOc000000ó00000ccootoccčoccoccoc00000ccoccoco cco occoocc000 

N OVINKY Z 
opoocoococtoc000cc00000000pocco 

Masovir špor,t 

'Rozvoj'tělesné zdatnosti a upev6váni 
fyzického zdraví člověka je  privet  
všech národů  na zemi'. 
Tato myělenka vyzařuje ze závěrů  2. 

.Podobni myšletka vyzařuje ze čtyř  
známek v eešitkové úpravě  inom.hodnota 7,60  FIR)  
vydaných 10.3.1989 pošt.sprivou Finska v tákladu 
1.250.000 ks. Známky, zobrazující A populární  
forty  masového sportu 7 lyžování, běh, cyklistiku a kanoistiku 
Huovinen 

kucal sešitku.  tvoří pohled na dilkovi Oiský lyžeřsý běh  
"Oulun Tervahiihto", oslavující v-letošnim roce 1CC  le  svého 

Prvního závodu v r.1Ee9 se zůčastnilo 77 lyžařčast 
se postupně  zvyšovala, podobně  i délka trati, která v r.1.9.40 
dosáhla 50 Ir.. V současnosti 'se délka ustálila na 40 a 75 kr.. 
V letošním  race  se očekávala účast vice než 4000 lyžařů , což 
jistě  svědč í o velké oblibě  jednohc z nejstarších masových 
lyžařských závodů  na světě. 
Fiže.FP0,- nahoře sešitek a vpravo je razítko z PDC. 
O00 

kongresu Sport uo . všechiy,.jani ia ,ř  
uskutečnil v lonském roce v naši Praze. 
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Fj:á pošta používala celkem 3  FR  k letošnimu MS v klasické= lyčovani 
a to 17.-2. v den zahájeni,. 18.-25.2. pr:ibiht; MS a kchečna 28.2. v den v..- 
konč eni MS. 

Balší dvě  .razítka jsou vénovina 26.1yžařskimu marathonu z HiMeenlinny 
do  Lahti  ze dne 5.3.89. 

R.jarek - 
coococ000c000ccoccoc0000000coccv...ncoococococcoccooccoccoo 0000CCCCCCOC 

OtYA/4  

26-1214 

40 v• - 

SPOATOYSI 

OLYMPUS  

V YPLATNI  OTISKY  

Dneini př isp6vek navazuje na náš zpravodaj Z:1/58/87 str.82-63 

V r.1967 bylc používáno pouze jednchr,  CVS ke 2.olympijsko-sportovni vstav 
OLTMFEILEX'67, organizované  FIFO  a konající re 29.6.-9.9.87 v 

,-7Lt).s7 

L'Str-)  
TAPOSMON MOND:-AIE 

riiiI.A711.1E ON  !CE 
• L' ROMA ?.9/1/111- 9/IX 191 

Olympijský rok 1988 obohatil naše sbírky celkem o Ityč i OVS. 
g předvečer zahájeni "bilé" clympiády, 9.-11.2. se v  Calgary  uskutečnilo 93. 
zasedáni MOV a nejvě tší zimní svitek sportovei - XV.2OH nám připomíni další 
CVS. 

etiobně  udá  v 'letním" provedení jsou namity dalších dvou On. 
pořadí 4.zasedáni MCV (mj.rozhodlo c přidě leni XVII.ZOH 1994 norskimu 

městu Lillehhmmer) se uskutečnilo 13.-15.9. ve tě , jež se stale dijiš- 
tit XXIV.LCH - SOULU. Všechny uvedené CVS .jsou v barvě  červeni. 
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• Dnešní sv;Ij příspěvek konč í Radek ukázkou CVS.peužívaným firmou VISA 
ve švýcarském Lugenu. Tato firma 'byla jedním z =noha  sponsor  pro . 0H 1988. 

Na 19.setkání sekce Va Boskovicich  nits  potěšila Radkova nabídka Aa vedení. 
-nové rubriky našeho zpravodaje o materiálech vydávených pro Hry XXV.olympiidy 
1992 v Barceloně . Jeho dosavadní přispěvatelská činnost do našeho zpravodaje 
je zárukou, že •i tato rubrika bude neméně  zajímavá. Hledáme ještě  mezi našimi 
č leny zájemce o vedení podobné r4triky pro XVI.Z0H 1992 v  Albertville  - kdo 
byste mil o tuto zajímavou práci.interes . - přihiašte sevedoucímu zpravodaje. 

000c000cc0000000cocccoctectooccocc0000eocoo cococccooR.:i2ekc000000ccooccc0000 

vedoucí hlídky: Vítězslav Šlechta 

. RIOLSKi FOTBALISTA  LEON  SPERLING 
ocomoom00000c0000c00000ct000tw0000too 

V březnu 1978 vyšla v• -řolsku příležitostná celinová dopisnice v základu 
100.000 ks, ktercu•jistě- znají sběratelé OH.  Uá  název "Politi olympionici, kte-
ří zahynuli ve vilce s hitlerismem v letech 1939-1945".. Na její levé straně  je 
uveřejněn kompletní seznam 29 jmen býv.polskýth olmpioniků  padlých v boji prc- 
li fašizmu. , • 

řodle.jmep.zde. uvedených mohou věak-tyto celiny ve sbírkách č i, ezponi-
tech vhodně  vyUlít i další sbératelé sportovních  tat. Pre  fotbalové timatiky 
je zde jedno jméno z polské kopané uvedené na 19.mistě  -  Leon  SPERLING. Bylo 
to  :eve  křídla pelskiho reprezentačního mužstva, ktere se zúčastnilo Her VIII. 
olympiády 1924 vPaříii. Pčzdiji v r.1941 zahynul ve lvoveki= ghettu. 
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Leon   SPERLiNG byl členem slavného 7.olského klubu CRACOVIA, zaloieneho Už 
v r.1906 (viz dopisnici z prosince 15E1 k 75.výr.klubu). Prvním mistrem Polska 
se Craccvia stala V r.1921 v této sestavě: Pcpiel-(Wišniewski) - Gintel, Fryo 
(taktéž zahynul při povstání ve Weršawě  - Styczen, Cikowski, Syn6wiec - Mielech 
Kopetka, Kaluža, Kogut (Pozn  ski)  a SPERLING. Z osmi tehdy odehraných mistrov- 

. 
, ekých záPasů  sedm vyhrála a jen jedno - s klubem  Warta Poznan  remizovala. 

LSperling byl spolu s osmi hráči klubu  take  členem prvého polského repre-
sentačního a hrál za něj i prvé mezistátní utkání Polsko-Maaarsko dne 18.12. 
1921 v Budapešti s výsledkem 0:1. 

Celkem v letech 1921-30 sehrál L.Sperling v reprezentaci 21 utkání a vstře-
lil 2 branky (prvou 12.10.25 vítěznou a Tureckem v Istambulu 1:2 a druhou 1.11. 
25 v Krakovi proti Švédsku, které Polko prohrálo 2:6). Zápas na  CH  26.5.2' v 
Paříži prohrálo misko a Maaarskem 5:0 a byl to jeho 12 meziet.zipae; Se svým 
mužstvem Cracovia se  Sperling  stam ještě  mistrem Polska v r.1930 a 1932. 

JUBILEUM ŠPARELSKtHO FOTBAL0dHC SVAZU' 
cococc000cc000coc000c000poccooc000cc00000000 

Fotbal se do Španělska dostal zásluhou britských důlnich specialistů. 
První klub, který jakousi primitivní kopanou již znal, byl zalcien právě  před 
100 lety v r.1989 a měl název Real Club  Recreative  de  Huelva.  První doložené 
fotbalové utkání ve Španělsku se uskutečnilo r.1894 v Bilbau, kde se střetla 
mužstva britských usedlíků  s Brity. Je zajímavé, že v tak vyspělé fotbalové 
zimi se nejprve hrála celostátně  jen pohárová soutěž a to od r.1902, kdy se 
prvým vítězem stal Club  Vizcaya Bilbao.  Fotbalová liga se ve Španělsku hraje 
a! od r.1929. 

Hlavním průkopníkem fotbalu v Barceloně  byl curyšský sportovec Hans  Camper,'  
který přišel na Pyreneje koncem =ir-století. Později byl ve Španě lsku přejmenc-
van ne Juan aamper. Tento býv.vinikajicí hráč  a hlavně  funkcionář  se stal v r. 
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1899 zakladatelem slavného klubu FC Barčelcna. V tétc scu7is:ceti jc vvotreztz 
i na znimce Rovnikové C.uineje na ncdnotě  1 F. v verii ri.výr.zalcžeti F:F z re 
1974 - fotografie v kruhu. 

• Tento  Camper,  č i  CAMPER,  byl r.1904 v u tcho, , se zakliCale  
FIFA,  třebaže tpanělé evIlj fotbalový svaz jež tě  nemili. Prczatinně  .jej. uete-
vili až r.1905, oficiálně  pak byl zalcien  al  29-9.1912 v itatridu. Tak vznikl 
Real  Federation Espanola  de Futtol, který lcni ns.pcdzim oslavil evě  75. v:;.-
rcěi.-k němuž bylo v  Seville  použivino. výše vyctrazeni strojcvi razilko.  Tar  
máme do sbírky a exponátu dva materiály, ktermi ci'sieme dckumentcvat počitiy 
historie španělské - kopané. Na mezinar.fotbalovou ecenu tpaně le vslcupili až 
poprvé svét.válce při  CH  1920 - no a to již fil'atelistických materii1;1 a 
fotbalových vědomosti o španělské kcpane mime vice. 



GILIATASARAY ISTANBUL  
oocc000coccooccoocoococooc0000coococcooc 

Je nejetarě í a nejpopulárně jší turecký fotbalc-e:; kut, zalcEený-; r.190. 
Zprvu to byl jakýsi sportovni kroužek po era:licku vedeni středni ške1y.. - Sméno. - 
je odvozeno od slavné cařihradské obchodní č tvrti Z-ialety.'PotbaIisti Geletase-'  
ray  byli 6x mistry Turecka a 7x vyhráli tureci; pcher. V r.1923 nmVitiyile 
Slavia Praha jako vůbec prvý zahraniční klub Zelatasarey. Vj',147, yyřadi.la ji 
i tak slavné kluby jako Polcnia Bytoz., Dynam: Euku'reilt a  take nail  f:7artak Tr-
navu. Nejslavněišim hrťičem historie klubu-  1:.71 turecký repres.brenk ř  S.Turgey, 
který v letech 1950-66 celkem 46 x reprezentoval, z toho 35 x jake• kapitán 
tureckého národniho mužstva. Ukázku celistvcsti na předchozí, strami! • 

FCTBALCUI RAZITKA Z AEGLIE A I 7 I:. :., I E 
00000000000000000000000000000000 

Dn.s m;4 náů íme ukázku č tyř  razítek Anglie minuIých let, iž se mchou 
doložit buc příslušné slavné anglické kluby a neto jednotlivé soutěže. 
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Také ukázkou tři italských razítek můžsms dokumentovat slavné fotbalové 
kluby, případně  jejich vzájemná utkini. 
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Poslednim dneůním přirpivkem  .sou  
dvě  přiležerazítka, z r4cti prvé z r. 
19E4 nám připomíná 75 let bulharské ko-
pané a druhé je z Norska k  finale  po-
háru kopané NORtAY  CUP  Osic 29.7.1985. 
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Vede: V. Jankovtč  

.1i0VAI0vC_CCP, 
✓ tomto čísle sPravodaja OLYMFSPORT po prvýkrat uvádzame 

rubriku CYKLISTIKA. .Ddfame, .že - si'ziska priaznivý ohlas a 
bude dobrým pomocníkom nielen zberateiom cyklistického námetu 
ale i ostatným priaznivcom športovej filatelie. 

Cyklistika patrí dnes k najpopularnejším poz-tom. Doku-
mentuje to napriklad I množstvo cyklistických podujatl orga-
nizovaných každoročne po celom svete. Našim cielom je zmapo-
vat,tie najvýznamnejšie a poktisit se. o ucelený zoznam ich 
filatelistickej dokumentácie. Chceme nielen informovat a vy-
daní a použití filatelistického materiálu ale ho aj vyobrazit 
v našom časopise a uviest o príslušnom podujati aspo?i 
zakiadné,  'pre  nametového zberatefa nevyhnutné, informácie. 
Všlmat si budeme hlavne Ispechy čs. Cyklistov. 

✓ rubrike budeme informovat o podujatiach organizovaných 
vo všetkých odvetviach športovej Cyklistiky.  Pre  presnost si 
uvedleme prehiad jej stIčasných foriem : . 

Drahova, cestné, sálové (bicyklebal a krásojazda), 
terénna (cyklokros,'cyklotrial a r8zne slItaže na tzv, 
horských bicykloch), triation (plivanie - cyklistika beh),. 
rekreačna (cykloturistika). Triatlon v oxičasnej dobe  pre-
Ilya  obrovský rozmach a stiva se - vážnym kandid5tom. na .zarade-
nie do programu LOH (tzv. kr.itky alebo olympijsky•triatIon). 

✓ počiatku vývoja bicykla nikto nepredpokiadal, že by si 
•tento nový •druh dopi:savného protriedku mohol ziskat velký 
počet priaznivcciv a že by se mohol stat podnetom vzniku 

:športových sdtaži. Avšak po prvých stiažiach zorganizovaných 

. v rókoch 1868 a 1.869 vo Franctizsku (za prvé cyklistické pre-
teky sa. poklada 'skitaž na 1200 m v parku  Saint Cloud  pri 
ParIži,zorganizované 31.V.1868), nastiva prudký rozvoj cyk-
listického športu a rčzne formy edeaží.  sa  rýchlo roiširujd do 
celej Európy a Severnej Ameriky. Počiatky: športovej cyklistd-

- ky'na našom dzemf sd spojené s menom brptov Kohoutovcov,. kto-
rf sa postarali o výrobu prvých českých bicyklov (tzv. kohou-

- tovky) a boli aj hlavnými dniciátormi založenia ..prvého Cykl. 
klubu v. R-Uh Klub českých velocip4distů  na. SmfchoV'4 (1881). 

O velkej ob:eube a rozšfrenf cyklistiky svedčf. aj fakt, 
že jej Stitaže  boll.  zaraden4 už do programu prvých • OH v roku 
1806. Odvtedy  sú  cyk1ist1ck4 sdtaže neoddelitelnou sdčastou 
programu OH, sn6ď  až na rok 1904 (St. Louis), kedy sa išiť  
mimo  of  iciilneho programu. 

bakujem'touto cestou- za plodn polupracu Inc. F. Vokou-
novi a zároveřl vyzývam ostatnýCh priaznivcov športovej file- 
telie, aby .nevahali a svoje .príspevky alebo krátšie  infer-.  
maciezasielali ved4cemu rubriky. 

Dr. Vojtech Jankovič, Leškova 7, 811 04 Bratislava  
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PRETEKY MIERU 

15vod si priblížime najnovgie materiály dókumentujtice 
najváčgie amatérske cyklistické preteky na sete - PRETEKY 

, MIERU. Uvedleme materiály z rokov .1985-89. kedy sa hlavne 
pričinením' ZSSR výrazne rozgirll počet fil. materiálov (v 
rokoch . 1985 a 1.986 bol'spoluorganizátorOm pretekov  áj soviet 
sky  dennik Pravda). 

38.• ročník  PM  - 8.-22. mája 1985: 
trasa: Praha-Moskva-Varava-Beriln,'1712 km (prológ+12 et4p) 

ZSSR: celinová obálka  (Land.  známka 5 kop., vyobrazenie: 
.dvaja cyklisti a v pozadí gtylizovaná holubica Mleru>;„ 
prfležitostná pečiatka <Moskva-Točtamt, 9.-11.5.85> 

NDR: priležitostná pečiatka (Neubrandenburg, 20.-22:5.85) 
priležitostná pečiatka (Berlín 2, 22.5.85) . 

Ostatné krajiny nevydali .oficl 
tomuto ročníku. 

lne filatelistické doklady k 

   

Stručné výsledky PM'85 . prlamo doktimentoyatefné wy;gie 
uvedenými materiálmi: 
9.5. - okruh v Moskva_ (Suun (ZSSR) a FranclIzsko)- 
10.5. - dilympijska trat y. Krylatskom (Mierzejewski (Polska) 

a Poísko); 
11.5. - ČasOvka družstlev v Moskva (ZSSR) 
20.5. - etapa štetín-Neubrandenburg (Suun a ZSSR) 
21.5. - časovka v Neubrandenburgu (Piasecki (Poisko) a KEIR)- 

. 22.5. - etapa'Neubrandenburg-Berlfn (Raab (NDR) a NDR) 

Celkové výsledky 38. ročnIka  PM:  
Jednotlivci: 1: Piasecki:  2•Mierzejevski, 3 Nmpler (ND). 
Družstvá: A. ZSSR, 2, NDR, čSSR. 



NDR:  priležitostnA pečiatka 
(Berlin 2, 14.-22.5.86) 
prfležitostná pečiatka  
(Halle 2, 15.-21.5,86) 
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tatne krajiny nevydali oficiálne filatelistické doklady 
tomuto ročniku.• 

OHKA [Hedri3E0niř-Of-Q 
1B51014".E .q,;?,  H:--1 I 

ďtk:22"iers'  

r  

r474/5  

v^, rp 

39. rOčnik  PM mája 1986: 
trasa: -Kyjev-Var6avaBerlin7Praha: 2138 km (prol6g+15 etáp)- 

ZSSR: známka 10 kop.(traja •cyklisti, oficiálny emblém a 
nápis XXXIX senororma timpa) . 
prile'litostná pečiatka Prvý de ň  (Kyjev-počtamt, 
65.86), strojová typ JI. tlzke "e" A "n" v  slave  
BenoroHka..-bola použitá len na oficiálnych FDC) 
prilelitostná pečiatka Prvý de? (Kyjev-počtamt, 
6.5.86), ručni - typ I. giroké "e" a "n" v  slave  
Bemoromta,  bola  používané na podaných zásielkách. 
Keďže  bola  v predaji nepoužitá obálka FDC mohla 
vznikntit prešli FDC s ručnou pečiatkou typ I. 

Stručné výsledky PM'86 -  priamo dok-omentovaťeín6 vygg.ie  
uvedenými materiálmi: 
6.5: - časovka v Kyjeve  (Ampler  (NDR) a NDR) 

g)  

7:5. - okruh v KyjeVe (Regec (ČSSR) a ČSSR) 
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40-s senorovma Mmpa 

8.5. - časovka družstiev v Kyjeve (ZSSR) 
9.5. - okruhy,  v Kyjeve (Ludwig (NDR) a. ZSSR) 
14.5. - etapa ŠteLin-Berlin (Ludwig a NDR) 
15.5. - etapa Perlin-Halle (Ludwig a .ČSSR) 
17.5. - časovka v Halle Cždanov'(ZSSR) a ZSSR) 
18.5. - etapa Halle--Karl-Marx-Stadt  (Stepniewpki(Pdfsko) a 

Pofsko) 

Celkové výsledky 39. ročnika  PM:  
Jednotlivci: 1. Ludwig, 2. Pulnikov, 3. Sajtov (obaja ZSSR) 
Družstvá: 1. ZSSR, 2. NDR; 3. ČSSR.- 

40. ročník  PM  - 8.-23. mája 1987: 
trasa:  Berlin-Praha-Varšava, 1967 km (pro1óg+14. etáp) 

ZSSR: známka 10 kop. (pelotón cyklistov) 
priležitostná pečiatka Prvý de ň  (Moskva-počtamt, 
6.5.87), ručná 
celinová obálka (štand. známka 5 kop, vyobrazenie: 
sam. cyklista, v pozadí bolubica a nápis 
40.aemoromta mmpa) 

priležitostná pečiatka (Berlín 2, 8.,9. a 24.5.87) 
priležitostná pečiatka (Gera 1,13.-15,5.87) 

F4PSCO4 C4 

N9  eV  P. E C 0 ft! Mglint 

Tchécoslovacuie  

Monsieur  
Vojtech  Jankovic 
Leskova 7 
811 04 - BRATISLAVA 
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Ostatně  krajiny nevydali oficiálne filatelistické doklady k 
,tomuto ročníku. 

Stručné výsledky PM'87  Priam°  dokumentovatefité vyššie 
uvedenými materiálmi: 

8.5. .- dVodný prológ v Berlíne (Ždanov (ZSSR) a ZSSR) 
9.5. -.okruhy v Berlíne (Ludwig a NDR) 
10.5. - etapa Berlín-Magdeburg  (Raab a NDR) 
11.5. - okruhy v Gere (Ludwig a NDR) 
12.5. - etapa Gera-Most (Draaijer (Hol.) a Francilisko) 

Celkové výsledky 40. ročnIka  PM:  
Jednotlivci.: 1.  Ampler,  2. Petrov (Bul.),.3. Mierzejewski 
Družstvá: 1. NDR, 2. ZSSR, 3. Pofsko čssR. 

41. .ročník  PM  - 9.-23. mája 1988 - 
trasa: Bratislava-VaršavaBerlin, 2004 km (Prológ+13 etáp) 

NDR: priležitostná pečiatka  (Berlin  2, 8. a 23.5.88) 

ČSSR: prfležitostná pečiatka (Bratislava 15, 9.-10.5.88) 
príležitostná pečiatka (žilina 1, 13.-14.5.88)  

'PRE7EKY  

. ,A.• 



Ostatné krajiny nevydali oficiAlne filatelistické dokladv k 
tomuto ročnIku. 

Stručné výsledky PM'88 'priamo dokumentovateiné vyššie 
uvedenými materiAlmi: . 

9.5. - prolk v Bratislave (Ampler.a NDR) 
10.5. - etapa Bratislava-Levice (Ludwig a NDR) 
13.5. - etapa Dubnica. nřkt-Žilina (Ludwig a NDR) 
14.5. - etapa Žilina-Zakopane  (Jentsch (NDR) a NDR) 
23.5. - etapa.Dessau-Berlf (fidanza (Tal.-) a Talianskq) 

Celkové výsledky 41. ročnfka: 
Jednotlivci: 1.  Ampler.  2. Pufnikov, 3. Ugriůmov.(obaja•zsrA) 
•Družstvé: 1. ZSSR, 2. NDR, 3. Pofsko, 4. CSSR. 

42. ročník  PM  - 8.-20.. mAja 1989: 
trasa: Varšava-Berlin-Praha, 

1914 km (12 etép) 

NDR:  priležitostné pečiatka  
(Berlin 2,15.-20.5.89)  

W..; 41 
• 
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Ostatné_ krajiny nevydali- oficiAlne filatelistické doklady k 
tomuto ročníku. 

Stručné Výsledky PM189 priamo dokumentoVateiné.  
uvedeným materiálom: 

15.5.- etapa Halle-Berlín (Ludwig a NDR) 
etapa Berlín-DrAždany (Raab a •Pofsko) 

Celkové výsledky 42. ročnfka  PM:  
Jednotlivci: 1.  Ampler,  2. Jentsch, 3. Jaskula (Poisko), 

• ...5. LiptAk (ČSSI) 
DružstvA: 1. NDR, 2. Poisko, 3. ČSSR.  

Podia  inforMAcie Vedticehd sekcie existůjd ešte čS.• obAlky •s 
prftlačou k 40., 41. a 42. ročníku  PM  a _dókona• aj k 
neuskutočneným pretekom Pariž-Moskva'89. Do zoznamu poictbné 
materiAly nezaraďujeme, pretože niv sti vydané oficiAlne_ 
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LEDNÍ HOKEJ 
V dneL;n:::T. vytiťsní Zprvoda,';e VL;F: r noovšm materilen 

roku lcř  a nav-sc c několika  
1e3vyznamněj hokeovcu  sou: -c 154 cylc MS a E skuniny A4 

které se kcnalc 17.4.-1.5. ve Pc  ěcku, kter jsme utrpěli 
před rokem v Yoskvě, přivezli nai hokejisté bronzove medaile.  

Wen  t961 Pořadí: 1. Švédsko, 2: SSSR, 3. ČSSR 4 •  Kaneda,  
5. Finsko, E. ::SR, 7. USA, E. Svýpersko. rVigěw.:  

FY:  1 obélka organizečn:ao výboru 
1 07S Stadthallě  používaný org. výborem 
1 zn. 5 S. n6klad 3 250 000 ks, archy po 

50 ks, ngvrh Valentin Wurmitsch 
několik druhll  ?DC  
několik druh.a oblek r.6m6-cové sekce IYOS 
1 CM 
1  FR  1150  Wien  - skupiny IMOS /NSR/ s rozl. 

1-1C,  
použvané: 17.4. - rozl. č. 1-10 

18.4. - it 1-3 
- 1-3 

sponzora 1,:S Agfa 
-  Leverkusen  12 

b/ v Rakousku -  Wien  - I. a :I. typ 
se v ě.kou 

1 pohlednice s textem k MS 
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~ImarwommniMs  skuniny F5  se konalo 
7-  26.3.-5.4. 1987 7 italském 

zimnírn středisku Alba di 
CPnazPi. 

Pořadí: 1. Polsko, 2.Nor-
sko, 3. Rakousko, 4. Francie, 
5. NDR 6, Itálie, 7. Nizcze-
mí, 
Poslední dva celky sestoupily 
do skupiny C,  

FY:  1 obálka org. výboru - 
1  PR  Alba di Canazei  

/PR  na obálce organizačního 
výboru bylo používáno pouze 
v den zahájení, t.j. 
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MS skupiny C se konalo 22.-29.3. 1987 Kodani. 
Poracf: 1. J9onsko, 2. Dánsko, 3. Rumunsko, 4, Jugoslávie, 

5. Yacarsko, 6. K:DR, 7. Bulharsko., 8. Belgie.  
FM:  není 

V roce 1987 se poprvé v historii konalo i MS skupiny D, v březnu 
v Austrálii. Zůčastnila se jej mužstva Austrálie, Noveho Zélandu, 
Jiní Korea,  Hong Kong  a  Taiwan.  Pořadí niM není dosud známo, pouze 
zahraniční tiskové agentury dodaly kuriczní výsledek utkání Austrá-
lie V. Nový Zéland 53 : 0, což je nový rekore:  FY  nám není znám' 

MS .juniorů  skuniny A se ke-'  
nab  20.12.1986 - 2.t1987 ve  
slovenských městech Fiešťany, 
Nitra, Trenčín a Tpofčany. 
Zvítězili zde mladí hokejisté 
Finska před našimi reprezen-
tanty. Ještě  dlouho budeme mít 
v aměti skandální zápas Kana-
da SSSR, označovaný dodnes 
jako "bitva u Pieštan", který 
měl za následek spoustu discip 
linárnich trestů  pro hriče 
trinéry obou mužstev.  

FM:  1 CDV s přItiskem 
1  COB  s přítiskem 

Na přítisku je oficiální embi 
lém MSJ, vícebarevný. CDV a  
COB  se objevují .%qdy pouze s 
DR Nitra 1 a Pieštany 1. 

MSJ skupiny 3 nim není známo, MSJ skupfny C se konalo v nizozem-
ském Zoetermeeru. Pořadí a  FY  nam není známo. 

MEJ skupiny A se konalo 2.-13.4. 1587  ye  finských městech 
re, Kouvola,.Hameenlinna a Heinola. 

Pořadí: 1. švédsko, 2. ČSSR, 3, SSSR, 4; 
6. Polsko, 7. Norsko, 8, NSR. 
1 OVS  Helsinki  - pouzlval finský 

• 
• , , • • 

-  PAWN I 19 

FM: 

Tampe- 

Finsko, 5, švýcarsko, 

hokejový svaz 

" 
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Josef Eováč ik', 
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NIVERZIADA '87 
kjI 

•Vjt•,,,k;t1.1. • .so;.. SOh 

skuinv konalo 5.-9.4, 1987 v - .3ukuešti. 
a . --2 ci. 1. Rumunsko, 2. Dánsko, - 3. Itálie, 4. .trandie,- -- ------.-77--. -----  

5. Jugoslávie,'6. Rakousko, • 7. V. 3ritinie. 
LR byla na zálkiadě  protestu .itálie vyloučena z turnaje,neboI tři 
hráči měli v dobš konáni vice než 18 let! •• • • . - 
. • FIL: nen-' znám. 

Další ;i7Inamnou hokejovou soutěži roku '1987  byl tradični Spenle-
rv pohár ve -švýcarském Davosui  který se koni•v.samém závěru roku. 

Pořadí: 1. Výběr Kanady, 2. Křídla sovětů  -Moskva,-  3. výběr :Da-
vosuťi  4.. Parjestad, 5.-- Tesla Pardubice. 

...mť  : 1 OVt - 7270  Davos - 
2 SR -  Davos  Platz 1 a  Davos  3 :-.  -Dorf.  - 

Vzhledem k tomu, Ze OVS i  PR  jsou jako v minulém roce, ukizku nepři- 
nášíme. Za pozornoet - spiše.stoji, ze Tesla Pardubice vzhledem k vý- 
sledkům na turnaji zřejmě. vyjela za nákupy a nikoliv reprezentovat . 
dobri jméno a tradici čs. hokeje. . 

Zimní universi4da,  svátek viedh studentů , 
‘..‘..,  I AN • „e vrto i'ě  konbaa v anoru 1987 ve Vysokých Tat- 

,2- i 
',,, rách. Už se o ní hodně  naps.L1, nás Však ... 

. . ...a * zajimá z hlediska hokejoeno turnaje. Ten- 

t.:f 4°,54 to .tur4aj vyhráli naši hokejidté ;red.  • 
e\ muZstvem SSSR. 

. , .. , • Z • 4, 
• --4 ,. 

Z F: nás zajímá použití 2  PR  - Spišská Nová Ves 1 a Liptovský Mi-
kuláš 1. Existují CDV a  COB  s přitiskem znaku ZU v červené barvě  
/vyskytuji se s  PR  ze všech  mist  kohání soutěží/ a dile  CDT  s modrým 
přitiskem  /soya,  lyže hokejka, nápis!. 

Z ostatních hokejových událostí si připomeime OVS  Lie.  41558 z 
Oteborgu, který nám připomíná 50 let ledního hokeje  /1937-1987/. 
OVS používal Oteborgský hokejový svaz, barva červeni. 
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North Carolina PEUWAt. 
PATON 

JUL 13 2 6 198i  

ill Durh_iiri, 
1441 

CAME 1 

WHALERS 
vs. 

NORDIQUES 

veterans 
Drierrboria4 Coliseum 

CAME 2 

WHALEQS 
vs. 

NORDIC/LAS 

Veterzos 
Mew:141 Coliseum  

KINGSTON IS CAvA0A 19s6 • • 

Z Kanadské hokejové kuchyně  představujeme OITS •Toronta v červe-
barvě, PM..- 596654,.použivaný Cooper  Canada Ltd.,  501 ;aliance 

Avenue, Toronto,-  ':nada, I6N 2J3 .-s textem: Svět hraje hokej s Cooper.  

THE WORLD 
PLAYS HOCKEY 
WITH COOPER, 

.7" 
'17 

,t1 

, E 8 ;  • • • --- • 
::ESS4 

V USA bylo používáno strojové razitko k americkému ol. festivalu 
19877-Eěsta  Greensboro,  Severní Karolína. Mezi textem vyobrazen 
mladý hokejista. 

Další ukázkou je speciální razítko z Hartfordu, které bylo použí-
váno ke všem 5 zápasům  play-off  Stanley Cupu mezi domácími "Velrybá-
ři" a Quebec Nordiques.  

Jak vidíte, rok 1987 byl bohatý na filatelistický materiál, pi 
nesl našemu hokeji milo úspěchů  a radosti. A ze skandálů  171,okejo —
vén světě  se opravdu radovat nemůžeme, bylo jich dost. 

Nyní se vratme k několika ukázkám z minulých let. 
11.40  1986  byla v Kanadě  vydána  známka •v hod-
notě  34 c, s vyobrazením Johna Molsone, zakla 
datele proslulého pivovaru a majitele profe-
sionálniho klubu  NH:, Montreal Canadians  /1978/ 
Náklad znAmky byl 14 mil. ks.,, archy po 50 ks. 
Námět  Clermont  Malenfaut. 3y10 vydáno určité 
množství reklamnich obálek klubu se známkou 
s vyobrazením majitele. 

100. výročí  ledního  
hokeje,  ,resp. jeho vzni7 
kulr Itingstonu, bylo. 
připomenuto krásnou obál 
kou s kašetem v červené 
a modré barvě  a s  PR  z 
10. března 1986. Obálku 
Vydala Hokejová hala cti 
a muzeum v Kingstonu. 

'Ks frankování bylo po-
užito většinou 2..n. k ZOE.  
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LIIGR 
Z Finska pidašime ukázku 
OVS z  Tampere  /260574/. 

I 2 2 01 Používá Li.igt SU, účast- 
- ník I. .finske divize. OVS ocimi  -FINLAND  je v barvě  červené a je • 

používán  mad.  2-3 rOký.- t6 .6-ilt 

    

    

Posledzi ukaz,:c.s. _se vracíme do Jugoálávie, kde ve  as--
tě  Senta bylo používánc  PR  k filatelistické výstavě  Sport 
při přiležitosti ZOE 19E14 v Sarajevu. . . i 

kl `smitr.10.• 

.., ... 

poslední dnešní ukázkp1a popis l patří .domácí hokejové kuchyL 
letech se cbjevil přitisk na běžné obálce k rS 1978. v 

• .Praze.  

4 SVĚTA A EVROPY V  if  e 
4›* 

TISI:OPIS 

Z.Veuer 
0000000000000C000000000OC0000000000000000000000000000000000000003* 000000 

I mmuccopmel 

- o 

Dutini hokejovou rubriku si dovolím dopinit o  mange  sajimevý 
přiepivek na 

Andrej BOLOTOV byl známý apiaoratel a vědec-&gmmamm. Je pova-
leho spolupracovraka S.Tjurina s SSSIts 

00000000000000 žován  ea  prvního ruakého agramma. Ve evé ve-
like  literární práci "život a lithody Andreje 

Bolotova jim eamým pro potomky sepsand" velice pubratně  popiau-
je obraz života Rusa v 18.století. Tato kniha je pcvešovina :a 

,.. encyklopedii ruekého životního spaaobu a etylu 10.atol. Tni 
AIGOA5MI m4žeme  take  nait popie lidové hry" IfivIC Á. . 

Popis, který timě i- přeené pi-ipomini hokejlIES S  Turin  00000c000cc:cccococcccoccccoccoococ000p000000000p00000000000moottno • - oopoo 



FINNNES 
KOLEHMNNEN 

1889-1966 
,=====rmernara=631110SEMINCIMaiMEMONIMMON  

• 

Velice zajímavou novinku  Lim  --olympij.s,kým sběratelm pii-
chysta3a na den 9.10.1,E9 finski požta. čtyrbarevným ofsetem pro  
as  ten den vyda1e 100.výročf narozenl poi-Allirního a 
fenomenálnlho běžce "letajícího Fina" Johannese Pettera Kolehmai- 
nena /nar. 9.;12.1ee5 Y:uopio, zemřel v r.1966 v Helsinkich/. 

Vám, kterf se zaj-í7láte o historii olympijských her je jistě  
znáno, žc je olympijs.ijm vítčzem a dokonce 4 násobný 

OH 1912 - l0 ; 5 km ve svět.rekordu a 12 15111 prespolnf běh, 
stiíbrnou medaili získal v běhu prespo?ním družstev 

OH 1920 -  marathon  
Tento materiál jistě 'uvItajf sběratelé -do svých exponátů  zv16-

gtě  proto, že se jedná o fotografický záběr z cíle olympijského 
závod1,1 v běhu na 5.000m z OH 1912 ve Stockholmu, při kterém  Hennes  
vytvoril současně  světový rekord časem 14,36.6 min. 

Jextě  jedenkrát ztleskal celý olympijský a lehkoatletický 
svět Hannesovi, kdy, pri Br6ch XV.olympiády 1952 jako poslední bě-
žec tafety s olympijským ohněm zapálil na olympijské věži oheň  
těchto Her. J.justýn 00ooccoocc000c000c000cocococccoo.co;c000c00000 00000000000 

0 7'..i:PSPORT 
00000C.0000000000000 

• je ne;.rodejným a neperiodickým zpravodaje=  NS  
"Clympijská a st,'ortovní filatelie v L,SSR " pracu- 
jfcí.,pri Sn17  v Praze a je určen výhraaně  pro 
vnitrn1  potřebu člena této sekce. 
Vedou cz'm sekce je Ing.Jaroslav Petrás-e k, 

Zborovská 1025, 282 23 '0..Brod 

Vedoucím zpravodaje je Jaroslav Justý n, Sov.arMády 63, 
399.01 kil.evsko 

ktarí zodpov!_da-za jchc cbsah. Za odbornou str6nku a původnost 
odpovídají autori textů. T.. NE1--R0CHÁZI JAZ17.0V0U tPRAVOU. 
Toto čfslo 2 / 6 3 / E9  mi. 24 stran textů  a vyobrazení. Redakěni 
uzávěrka V-s, 7 17-'jnu 1989 a spolupracovali na něm: 
J.Justýn, ing.Zd.Slovácek, J Iackc, A.Adolf, R.JL- 
sek, dr.V.Jankovič, V.Slechta, soTjurin a t. 
Zajíček.. 
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