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Winner of 1956 discus sea wed& for Ceeefrosio.
vokio. She later emigrated to the, Alai:x4 Stara
, where the ciaalified for four acne
.Clifirroies.
'
.
.
•

Cotorano "UHL" first Day Corer

.p.vv.-:N.Y.WOMEN'S HISTORÝ SERIES
OLGA FIKOTOVA CONNOLLY
•
'When Oka rikotova won the gold medal for her discus throw in the 1956 Olyingnies.
'
?Mr
. • critintry.
.Czechoslovakia. honored her with the title of "supreme master of•sports"-the highest destenatién
athlete can achieve. Shebecame a national celebrity.
•
A career in sports was a popular and much respected way of life for a Czechoslovakian winuart.IV!,'
medal around her neck. Olga looked forward to many more years as a sports gar. But Wrote the
.
over. her plans *can .change dramatically. She met and fell in love with•liarold Connolly, the Aran. ..:.. ••-•
medalist in the I6-pound hammer throw.
After soul-searching months apart, Olga and Hal decided to get married, and Olga
'
bear•tiOnte
tor a new.
one in America. Ilreir marriage was celebrated throughout the world as a "perfect onninof easemireg."
Olga found American attitudes toward women athletes very different. -Irt,NewInglase„wireie thetinit
Harold set up their first. home, she was amazed at the prudish outlook toward vionren•út čomMetitive
On
after encouraging young girls at a high school assembly program to go out for some of delight streirrin), •
field events, she was -riticized by the school principal. "The hands of our girls arě!Wititeda. fig viofin:!:-.i,e,
said. "Please do not put ideas in their heads about competition."
•
.
.
'
Olga answered z:-. ,rily: "For seven YCZTS I played the violin and my hands lime as gotesillholťaf ás404 winning the Olympic t...ares.";
. it didn't take her. long to ,realize that she would have a hard lime Staying it, the top cle,,itioikktits
"
competition. -The meets in the :United States ate organized against local.competirrisii:snijoirmietiti are vert
•scarce." she complained. "The schools .ate making every effort to keel: hard exereiteassalci
pilkotthe.
Curriculums. They want to keep American women feminine they Say: - • •
,
In spite of this and other .obstacks,:adjusthig to 'a new way of life, kecping.haňae.graingthatd1000,0110118 .
part time-Ora Crinnolly, afte:. rust becoming a naturalized citizen' of the United Slatet.,,Vkiltir.:the .
Olympic teams four tunes, beginning os 1960.. Between tach of •theGainešobe
•
.
.,When she and Harold went tio.Atunith in 1972;.they were the parents
competing woman Olympian. Oka was thirty-nine years old and still, master of
„•
6thohe was the Americsn standard *hides at the 111 (000inch:track. •
,••
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-•
,
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č leno

2 6 4 - Pjk%C A N D LUbog, LedeckAH141, 321 16. PIZEII; Sb'frá 20H

e;ponát téh67,:nážvu /1968-88/, ža Iste,Tý
=.dostal na. ktajské. K.Vary 89 velkou postrpre
nou medaili' gratUlujeme. tlen KMF
HakenoVa 1121, 290 01 POD2BRADY.H.
t K
26 5 - j
Z'aen'tého-kMP,.6bfrá MS a MIgl v kopané. Ex&•
nát,buduje.':
•
-Stanis1av,-HorniCká1447,- 696 Q3 • DUBNA.
2 6 6 -- M2 C H
tlen,the JIMF, sbfili OH, ZOH poradatelSké•
strIty 1.116..exnonát'"OH 1956-88!! oceněný na výs, tivě Tiz;nov 139 na velkou bronzovo-u.medaili.
S;ani2IaVi.ankova 226, 262 02.5TARÁ HUŤ.
Sb-[rá Zi a OH veobecně 'a MS v kopané. 14omity tem.-ye buduje.
A Petr, Sk:::..ivanova 3, 602 00 BEM. illen Knr Brno,
26 8sbfra lehhou atletiku. :.16'expón,it "Atletika kr:Ilovna sportu" vystave4 na v7fce vlotavich a
ohodnoceny nap sledy Kadan 88 na LB a Voron'6:i
E9 na
- gratulujeme!
FrantiY.ek,
Bayerova
27, 602 00 BRNO. Sbírá téma
2 6 9 -MusIL
Pohybem ke zdraví a mé stejnojmenný exponát oceněný v Jevfčku 89 na MPS.
W;echny nové členy vítáme
41eRtiv a vme, e se jim
v im bude nejen li bit, ale i darit rozil:frit své sběratelské vědomosti i své sb:frky.
Zru?.,ené

č lenstvf

3 1 .-HoFRICHTER Vilém zem;e1 10.8.89
8 0 -PrINKAVA Jaroslav - na viastnf ádost 6.10.89
1 6 5 -ERAZkK
estmf.r -zel 9.1 3.89
Pripravujeme vdánf knihovničky sekce 6.17 "N.sportovnlI cel • ny"
2.čtistautorů Justyna a Kousala v nejblifch dnesh.
Prinravujeme nový členský statut na« sekce a prosíme, abyste si
ozorrl P'i'eěetli v dnenfm.čfsle zpravodaje informace vedoucího sekce
tng.PeIraska a obratem se k nim
Pripravujeme k irydánf adresár členů naí sekce, který dostanete
-,Eť14 v nejb1ix-ich dnech.
,Wimake si níže v obdélníčku poznámky jedňatele sekce zda máte
porádku náležitosti k zasláni zpravodaje.
PAÍS11,VEK
i

.dat dál v čeS,kW.ovenské'Olynipijsk ě
00000000oo00000000000doo0b000000dob0ob00000duoďoo0b0ootioOóóoobo
.
*80u?livě zmdny, kterými - jsMeotklOPeni::- Prek.ti'Oý:Ve. Viacb..
sfdrách nalteho života,' se nevYhýbejí• an filatela mažeme Shadv ě ei.t., le,. to budou zm ě ny k - tePší60."Všichni•
vedeni 0120-iPSPORTU . se
podle svých možností snažilo poně kud
změnit nebo upravit zásady naší Č innosti, a že i Vy' jste do tOho.

mohli a Jeltě budete moci
•
Věr'ím, ie jste již dostaii, do rukou tistOvku.- s:Atabídkou'.
zajiltAní tetdných zásilek s 'fotbalisty 'do ItAlie.
'v č erejším zápase s Egyptem vypadá trochu ..Jak0 'provoKace,a.t.t.,
vIř me,• le. se vše v dobrd obrátí), jejíž souČgstí •je - 1 pozváni-na
1.vatnou hromadu OLYMPSPORTU,

a že již mate nový pr6vodce.OLYMPSPORTU, Který obsahuje adresgř ,
které
zajiffuJeme. Tim . byste rejstelk a propozice na služby,
radii být ilespoA z části informovgni
nIkterých nových sku,teč nostech, Ke kterm bych se nyní chtil vrátit ně Kolika vě tami.Zakladem pro navrhovand zmdny byla dotazníkovg akce, kterése zúčastnilo 78 č len 0 z -celtověho po č tu I46,kteeí jsou nyní našimi
č leny. OčeKavali jsme, le dotazník vyptni přece'-jen vě t, počet'
Elenčt, 'ter, tat, projeví zájem o naši č innost.' Nictétě , nadpolO-.
vi ční vdtšina svd vyjgdření zasLala, takže záKladní - požadavky:

Pro připravované zm ěny mají sve opodstatnéní. 'Podívejme se 'ingni.
na jednotliv4 body našeho dotazníku a povšimndme si Procentuál•
ního vyjádření jednotlivých odpov ědí,
I. Dosavadní činnost hodnoti č o 92Z jako dobroU, 8% pramgr.
2. 72% se domniva, že vedeni OLYMPSPORTU by jedlo setrva ť, Ve
(unilci, 12% doporu č uje odstoupeni, 9% nevi.
•
3. Oroveň zpravodaje je výborná (67%), dobra (33X),.slabá
it. Zpravodaj'by mdl vycházet stejnd často (12%), č astdji (78%j.
S. Rozsah Jednoho č ista je malý (56%),'vyhovuJící (44%).
s. Knihovni č ky md zajímají vlechhy (54%), jen ndkterd :46:p.' •
7. Kolování sekce by m ě lo pokra čovat. (SM., mill° by se zmčnit
(53%), zrulit (2%).
8. Písemný prodej by m'. pokra čovat (78%), zmEnit (EN), zrušit
(1:a.
S. Služba na zajišťování PR zajimd (44%) , nezajímá (23%).
10.00davaní zahrani čních PR zajímá (46%), nezajím. (22%),'
11 .Setkání 1-2x za rok doporu čuje (74%), častěji:(12%).
•
12.0čen OLYMP5PCRTU'nemusl bt č lenem SOEF (87%), musí.
13.Možnost č lenstvi pro zahrani Čni iičastniky doporu čuje ' (92%).
nedoporu č uje (8%).
14.Prů m ě rni doporu čená výše č tenských'př íspě vKZ1 je 2a,3a Kčs;
16.Knihnvni č ky OLYMPSPORTU by •mAty bgt hrazeny z rozpo č to 442%)
placeny samostatně (41%).
18.Ctenství v sekci
by .mdto" bgt voLnd
(28:4),
jen
prz
vystavovatele
.
17.Roz-ddlení Ot,YMPSPORTU na stovenskou a českou Č ást nen
nutne
-(97%), je nutně (0%).
'
18.0LYMPSPORT by mdl -být zcela samosteXný (Sg%), na -Zan
na
SOSF (41%).
19.1-V SCSF mi pomá)- (6%), nepomáhá .464%1 . l'OevíA,že CXaStOjC
(21%)
20.0kresní aktiv je nutný (2%), neviM (8%), zbytednýAS2XY.
21.Nabldku zapelJ čeni exponátu pro ProPaga ční%výstavV 6 činil6:
iften5.
)abidkati pomoci a iniciativami- Elena se ve vyhodnoceni
Radek agsek, Jeho závěry máte málnost:č íst jifldC
-'
Pokud budete sči tat procenta u jecino LiitÝCh 6dpevědi,.--.e• ned'op'0
tSte Se:1g0%. - tedy vdzte te:ne uzdy se vtithni dtastnici, anket.V
vgj4deiti ke všem otázkat a protože uvedené %"-. Po čil4nn viOY
ze všech Oč astnika, ně kde 1007 sou
, č tu chYbi- .
0
0. 0 0
0 -43' 0' 0 0
o o -co o .0 0
- o-o,
00 'O '0-0 O o'o-o zoOcl000.o'too-o-d0000tob000

iOdnoceni ankety ,- 0t.V.MR5p0RTIJ z hlediSka aktivity č ten.
000000060.00000000006060,0060000000MM0000000000000000000000000000
•
•
V sou časné dob má naše sekce i4 či..enů .8. jaii. již síme,
nati antaty se jiCh zútastni'Lo 75, tedy něco
" 'Lo nad.
u
tohoto. p:o:čAu,
.
mYs.1 í je vObou pipad2ch dost
moči? Nejvíce Č I.en
V Čem SP.MČIVaj
nabídky
‚

o chotngch...PP Al
č iiňa4t p váné z něm činy a angliČ t iny
ih
pOdOtknOUt,,..I.e...tipeli..-45kolfi1-461ta
"
šp;shElAting'4-'-ptiU4:661:4.',i44,tŮt možnosti, ozvě te 'sei
7.60';.W
.5,:ten6., -1e
- gichbihgch.AiMmOtipt*.:105tbiáni-;..teACě
Jvádnyp'ednášková
možMostmi tisku.Jao další druhu pomoci jsou

a poradenská čiflflo;t, zajišťování cizích PR, administrativní
•
práce,
:,nSvrhY,
jsou Jtdh-Mtm.alfid:
::-A.Ctp tovOtten 6 . s 'jin'i by se a to..,,Oe Oa , zase
t4t..14,
00 temi ZMVA ti..ť.Obiť.tiMMAM'e'.. si :

-

Setkání sekce konat peaitiAttik
stspOlettn:=
dvoudenní,
Sttkání‘ sek.ce .- .tóbat w místech
stou.
dObrigm ti5m4emiti. ZiStéji.pOli.4dat vgStavy,iekct:. proVádAt častě ji
piseMna kOto-Váni* tv,:náVqch pOdMini4ch JIŽtiažeme ei tat atirtti,
schůzku .5
jednou v 'roce ,''péČádat celostátní '46těnnou
o tYmpi4sko Spor.tovni tematikou- putte zruit• a 'všechny materiály
zaeazOvtd,o kolování sekce,' It kterého naoptt.: . vylou č it ' ražent
známky a-lijchcity.'2rušit KOtov4nf sekce nebo peepracovat :.jehó
•
podmínky's které . XOtóvání nevyhovují.
zjednodušil:- Vgmdnu_se zahrani Čím:;.ZajiMavg-je i nápad zavést
kroniku sekce. Prostě n4Padů-'se ,itiLa-telé gada, ně které si .. 1
vzajemnd,odPorujítí : n ě které • jsme ji l • vytiliti., k jiflm se
vrtíme v_.-hOdoUcnosti , o .ně kttr4ch illtete-pfem4Štet-17V4-i.
o o 0. 0 0 ě oboO o. o HO::u. :b 0 0 0 0 0 0 0 Ó O ooMM-o
O O O O O O O O 0430 O O O O O O O oqo O O oo O O O ci 0'. 0'0
Pe Č tiVg Č tenái, ktcr' zjistil rOtdi:C- 6.4zi 78 -a 75 :eviddVangei
č teny,. je upozorn ěn na to, e 3 odpOvědi došly poté, co Radek
petvz4
vyKódnotni
: ZrasěnY- a zvry,
'Na základě Zminénd- dotaznIkóvé
vyPracován noy 'pá Vrh

3 tatytu , OLYMP5PORTU, se kte. egm: :jste již mti možnost st seznámft.
Ptatriost tohOtM statutu -pod téhá gchvA
valnod. hromadou OLYMP
SPORTŮ a m52e. bgt peed:jthO yvgdt4iini v platnost ještě 'dopin ěn
upraven podle dalich pizpominek
75't-tťt- peedriok 1.4dA' vedeni
DLYtIP5pORTb-č iYetAnn-v4bor.em kterg Mae byt dopin ěn-- Podle
po tee by datlimi
Č lenyý,poy4eengmi -z.jláštnimi
č innostmi
rityittnne4-:vghor 'v0 1.i..-:v*tn4hrOMAda -jednoU-ia-č tyči-roky',- vždy -,v
mezidmbi 014., V čtrvnu .90. ..se. :•tedik'vskute čni tato valná : hromada:,.
Kterd- staAut'sch-.ii64:f a sou časně ivoti- movg vybori5LYřiP5PORTU :na
nás tedujici ,
o'bdobí'.
Volbu .0. r0Ved6Y -Ras tni
'Atalné hromady. 'Voleni mohou bgt
všichni Č Lenov4 OLYMP5PORTU,'. kteči budou navrženi Ater4mXoliV
jingm č tehtm a t ťeei budou se SVojí kandidaturou: souhlasit. 0
zvotení buds 'rozhodovat'proStá vAttina ziskangch htas ů. Mete
podávat návrhy na . č teny noyého vedení pro dat ši období.
č leny OLYMP5R0RTv.. -mohoU :6g t i zah ran i ční f late l is td
a
::Lenatvi nenf podmín ěno 'Č'lenstvím ve : fi latelistichtEm klubu.
Jsots stanoveny vždy, na Kli.ž.dg COL pč edem na základ ě'
rozpo č tu, kttrg pro rot :19SO vypadá takto:

*naklady

Ohrada poplatků SCSF
2 č isia knihovni čkY
poštovné

1S00.1500.-

ostatni nákAidy
rezerva

S00.celkem

peijmy

peispěvky
Z oltatní• č innosti
celkem

rozdíl

4700.- '

celkem

ř 2.00:

.

_

Pro letošni rok tedy byla stanovena više\peispevn 30.- Kč s na
č tena, č lenové )'MF polovinu této časti. Potladnikekt. OLYMPSPORTU
P. B.Pollkem. byt zaloien .běini .učet U es. zsPOeitetnV mnezapomeň te na ustanoveni sta.tutu, podle kterdho je č ten powifien.
provést Ohradu peispě vka do konce
června běžného roku-. Pei
nespinění této povinnosti bude jeho č lenství zrušeno:
Protože by působilo zna čné
potíže zvLštni objetinkávaní
knihovni ček a jajich zamostatna Lihrada a protcle - se domnivame,
že fitatetistickd literatura by méla bit vždy kaideau,

dispozici z jaho vtastní Knihovny, byto doporučtno, aby
knihovni č ky dostávali všichni a jejich Cihrada byta prov4děna z
rozpo č tu OLYmPSPORTU.
•

•

.

•

. .

V.névaznosti bude OLYMPSPORT pracovat • i: - 'nadati:podHSteeini:
organizaci Os filatelia., a ť již se - -budě ;jmenoval
jakkoli
i
kdyi 'zatim peesné podmínky nejsoU znám.4„. Prozatím se peed0.otladd
Ohrada poplatku 10.- KČS' za č lena, jako protihodáta'. VidavIni 344

čísel. zpravodaje. Nevyhibámg se ani spoluoráci., s nov se
tvoeivší Namě to4ou
spole čností, potud
tato spolUpráte :budě'
vhodná. J teeba si uvědomit. poteebu možnosti vystavO4at • na . ,

využívat.
vgstavacra tuzemskich i v zahrani č í pro. nate..
jurymanski . č innosti i novich poznatků na • poli teorie :114mě to.v4
filatelie. Velmi úzce hodla 0L;11P5PORT.spolupracovais• •etnti
a:
050A.
Služby Č lenům OLYMPSPORTU 'jsou . navrhovány podle propozic.,.
v-novém--agipesdPc- a -al-ty— Ity-,tvifszn
• Viliv.imostč lenství, v ně kterich peípadech by tě tu bgt% i-Zdrojem:-atespoil
minimatnIch peíjm ů Oro OLYMPSPORT.
•
Valná hromada může tyto služby 44le •ctťzli4t
- cOraVit
podle iniciativy č tenu a male by tak1-.schvalitnávazpb-st • .011.,YMP5PORTU
na Námě tovou
společnost
-steešni.fitatatt. stické.

organizace, která prozatim peedpoktadá pro svoji č innost Ohradu
5.- Kčs za itena a nabízí, vydávaní zpravodaje.,- •ZabiVaji:cibp - se
teoreticky problematikou námě tové Filatetie: •a' natter& : dM1Š1
. . -- . .
,
.
vše uvedeně služby.
' State se nacházíme ve stadiu, kdy'nejSou' dostatečně podrobně
známe -podminky budCuCi existence filatelasticky ch

'návaznosti mezi jednotlivimi stóžkami, standVy'S.vazu.:jsou' -:sice
Mavrtand, ale Ještěě - jsme J4 névidétitakže',Zezjmébudede.: yědét.,..

vice pei Červnové valné - hromadě,-k.oe ze také různil-'4dOpOSUdý
sporně' body vyAasni.
—Vat Jarda Petrasek..
.•
ocoop000000000piac00000000qopoC000dpOocob000docoodo00oopocc000poO
.
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POZOR 'POZOA -. POZOR
POZOR
POZOR Ý- 'POZOR .. : POZOR
pg4pR•

,

.

FILATELISTiOKt MOTIVÝ1252- 'al . 1005- již vytty.,.v hijiiiližil.AtiběV4jdou i FM 198-6 a 1G45. • FiLatelisli"cké - ,mdtivy
obsahuji
tematicki popis všech material0,-_vydahich vHběiném roce
tedy

známek,. POO,- pellefitosinith:razitek•a dalIi"ch..m-ateriatů a'.jS-au•
neocenitelnou pomůckou pro
filatelisty
Na
jejich t4Orbě .se -podlleji-viznamní.jilateli'Sti,čti'..Publ,i0sté -4'
-nemě ly by chybě t v Idank . CilatelistickéthihOVOE. Cena
s4m.iekje:--jediťělnáS.Kčsa...VšeChn9.-. UVi4t0ě Svaztg- :

si objednat na adrese
Krása
.

zborovská

za

cden
otA0

7, 15000 Praha 5

1doccOocooOoo--t•NeVéhijte m 6.640ntiéitt-OtiiT Y:464541*6000.0836

CoOĎL Jueaos de la

•

XXV Olimpiada
Barcelona 1992
fidi: Radek J1SEK

00C00000PCO0000000CCC000C.,`COOCOQOCCOCCOOOCOCOCCOOCCOCCOCOOCCOOGOCOOOCCOCCOCCOCOCCO

BARCELONA ‘. 92 •
gvýcarsko - Lausanne - Palais de Beaulieu - 91.zasedáni tüv
- . pátek'17.řijna 1986. Po jedné hodině odpolední oznámil predseda
MOV p.Juan A.Samaranch celému sv6tu, *ie městem - h O . s t i t e
BARCLO ľ A.
lem Her XXV. o1ympi6.dy 1992 se •stala
Není bez zajímavosti, o to byl ji čtvrtý, ale .prvý 115:24ftý pokus
74skat . právo - usnorádat neiv -Of spOrtoyni,svAtek svZsta. Předehozí
tni pokusy nevyhy: v r.1924 dostala prednost PaI.f5, v r.1936 pak
Berlin a v r.1972 zase Mnichov.
Heb/PT1A

9rSESSION
DU COMITE
INTERNATIONAL
OLYMPIQUE

0035

LAUSANNE.12-18PC7OBRE W36
Flq'6

11415

rt",
7

:to

Dvoumiiionoyi Barcelona 2eí na severovýchodě gpanělska v Katalánl", její brehy omývá Stredozomnf more. M4sto, jeno pie jiz
od strecověku bohatou historii, láká ročně miliony turista. Kdo by
neznal jmena Antonio Gaudí, Salvador Dalí, Centrum Joana Mir6a, Picassovo muzeum.
C17mpia'la, :,..terť, se tu uskuteč ní /navrhovaný t3rmln 25.7.
- 9.F.1992/, neoude oly=iť,dou velkch vzdEllenc.sti. V7-ischna
sportovit6 uvnitř msta jsou v okruhu Tséti kilometr. Kterg
to jsou ? Centrem v6oho bude tzv. CLN7PIJSICI KaUli na hoř'e
7ontjuic nidovská hora/. ratf.1 dc r16,-j
s
izaoscitou 7).000 div6k" ode crcb6hne zahsjovac:: a cf-vre čri.
cere-lori61. Dzile ,Jescortovm: hzals Painis des scorts de Font
Jordi, clavec
kr=lex 3ernz., t riccrnell, a1c Inctitutu
vchovy
ho.la pro volejb?' a
kolentrIz'ch branlích,
s5 r'r".11,
sti'edicke7. e DILGC:TL, jebo sou ě st:: jsou
fotbz:17-1=', staddZfly 7C 3arcelon,7
::soc!molu. Univerzeaní creoa
bude 77:ti'dt
volnY7u
jezlectv-1. Tietín stf.ediske7.
7.7
re r":",i7
7 t:.n;s.
c'yroi,;c1:z!
v
rr-71:1
c_
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Další vydání nové předolympijské serie spatřilo světlo světa
7.března 1990.Tentokrát byly vydány tři známky:
18+5 peset (2,2 mil.)
vzpírání
(12)
20+5 peset (2,2 mil.)
pozemní hokej
(13)
45+5 peset (2,2 mil.)
judo
(14)
Opět existují dvě razítka , používaná v den vydáni.Strojové s
motivem vzpěrače, na kterém je . též uvedeno, ze tato serie je
již čtvrti v pořadí a kulaté se stylizovanou figurkou qprintera.Upc!zorňujeme též na to, že olympijské známky jsou číslované,
v levém dolním rohu jsou uvedeni pořadová čísla
0000000000000cl0000000000cl0000000000000000000mm0000000000000000

Seznamte se i s dalšími novinkami s tematy, která zajímají mnohého z nisAvýcarski poštovní správa upozorňuje na letošní mistrovství světa v ledním hokeji jednou známkou 0,90 Fr s motivem
dvou hokejistů.Známka byla včetně PDC'.vydána 8.3.1990,bohužel
rdzítko 1.dne je universální - nehokejové.
Ozvalo se již i Allbertville,dějiště 240f 1992 se dvěma známkami
k jejich konáni.Na té kterou reprodukujeme se jedni o tance na
ledě,druhá představuje symbol těchto her;
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C,C1.1iVS1 Toi3tovní d.ř ad v 3aroelonz:- PRi :-odoorujicl kandideturu
22' Festival de la Infancia
I de la Joventut
Vers els Jocs Olimpics
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15.-24. č ervna 196 byla oeřtid4na v Calelle nedaleko 3arcelony
177/St?VR ter,letiek
- FTLII=
RučnI PR zobrazuje
rPInrEvn4hr, v ýboru OH.
Cret ne Ti'elomu roku, tentokrt 26.12.EG - 5.1.19E1 SE uskutečnil v- Barcelcn 23. Festivr,l mIddeže. ',Ice PR vidíme dv4 ruce držfel rochcde a o obvodu text v katalán5tin6 n3arcelona,
Podporuje olympijskIs hry 1992".
IC vlstavč ELFILNA '87 nebyl vyd6n pcuze ar'61.k a razíti:a r_rv4ho
dne, ale i ruěni PR.
Prvnl, použlvand po dobu vl%stavy, je térťe-ř shodnd jako razítko
1. dne z Girony /rozdil v tom, že pc jeho'obvodu je text “1. den
vydliní" nahrazen textem dat kondni vstavy 24. řijen - 1. list,
pad vyneehgn-datiA 24. řf-jT-987t;
Deln: dV6 vyobrazuji embldm on:pravnho výboru a kandidaturu jevod4Okých soutni v rzfaci OH.
zera Banyoles na uspořáddni :
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Muy Sres. mfos:
Ruego se slrvan tomar nota de mi abono a las emislones filetelicas oticiales de toe Juegos de la XXV Olimorada Barcelona '92, en
las cantldades que seal° a continuaciOn.
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Misixovství světa v nejrozšířenějším, nejoblíbeně jším a nejvíce eledovaném
sportu - kopané - je jii za dveřmi a od jeho zahijení nits dělí jen týdny. Dalě í
čtyřletý cyklus radosti a zklamaní, příprav a zkoušení, urputných kvalifikačních
bojů a napětí při rozlosování finale,. pozvolna spě je k velkému finile.* nádherně přehlídce sportu, který vzrušuje jebo příznivce po celém světě , nehledě na
barvu pleti, politické přesvědčení, či náboženské vyznání. Je naší velkou radosti, že po osmileté přestávce se mezi světovou elitu nejlepšich.16 družstev opět
probojovala reprezentace naší republiky.
Stadiony vybraných italských měst se připravují přivítat světovou.fotbalevou elitu a samozřejmě , že mezi těšícími se jsme i my, sportovní filatelisté.
Italská poštovní správa zřejmě filatelistům přeje, posuzujeme-li to, case již
v zásobnicích mohlo objevit. Ostatně - posuate semi:
- 111.86 byla uzávěrka přihlášek účastníků kvalifikace tohoto MS a pošta ROMA.
UNTE7tio nezapoměla,připornnout přileš!razítkem s vyobrazeným fotbalový= míčem

Ernipiiem ITALIA10.

16.5.88 vyšla příležitostná známka.ve značně vysoké nominální hodnotě (3.150
lir asi 4,5 DU) s vyobrazený= stadionem a maskotem US. Existuje několik různých FDC a samozřejmě razítko prvního dne vydání se stejným motive= jako je
na známce, používaném u filatelistické přepážky římské hlavní pošty ( FDC a
CU viz Olympsport 1/61/89).
- 3.8.88 navštívil Itálii president FIFA pan J.Havelangt, aby zkontroloval stay
pripra,. na US. Jeho návštěvu připomíná PR z města UDINE, na kterém je cpět
připomenut maskot-MS a stylizované "90" s hvězdou.
-342.88 používala pošta ve FIRENZE přílež.razítko ke 33.filatelistickému setkání a vyobrazenými věžemi měStské radnice a katedrály s nápisem VERSO ITALIA
jako je na předchozím ?R.
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- 27.3.89 hostilo

opět UDINE nejlepší fotbalisty světa při utkini Brasilia v.

zbytek evěta. Používane- razítko je obdobou PR ze 3.8.88 s tím, le maskota US
uproatřed nahradila postava fotbalisty.
36 sponsory US a náts na tuto zkutečnost upozornuja PR pošty ROMA CENTRO a opětně využitým motivem maskota a samozřejmě
příslušným nápisem. 10.9.89 se konala v lizniph,CASTEL SAN PIETRO TERME filatelisticki'vjatar,

17.5r.89 byly podepsány kontrakty

;pořadatelé uznali za vhbdné pouzít pro její propagaci fotbalistu .- ričet,a ,
nápisu VERSO ITALIA '90.

oslavovali ve VIGNOLA 50.v -cti zahajen1
vén stadionu a k-on- míče, nohou fotbalisty a měst
dirt nim již tak dobře znaný nipis VERSO ITALIA
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- 4.11.89 a 73.setkáni filatlistů a numismatiků. Znovu fotbalový atadion, maskot
a nápis. To vše tentokrát na PR z města nesmrtelných milenců - z VERONA
9.12.69'se italská poěta pochlubila další poštovní znimkou, kde se had Půdorysem fotbalového hřiště vzniší míč , uzavřený do jakéhosi mnohostanu, sestaveného z lomených hranolů. Výplatní hodnota je tentokrit běžni = 450 lir, eož odpovidá sazbě za dopis do ciziny. Opě t i zde existuje někoIik-typa nt'a jedno PR
prvniho dne vydáni. Použití PR stejně jako u první znimkibylo.0 přilOitóataé
přepážky římské hlavni pošty RO2A CENTRO.
-;
10.12.89 se objevila zatim poslední ylaitovka z rady přímloh -,PR k MS - tt pošty
ROI:A CEZTO r. filatelistické výstavš "FILNUMMUS" použil. autoi- kromě vyobrazeni jedné ze starších italských výplatnith,znimek též nipiri 70ampioaat1 Mon-

dial'. di Calcio",

11
0

Sběratele tohoto námětu zaujmcu jist- i. další - italská fotbalcvi PR z poslední
doby, neboI -1 zde lze nalézt využití pro dokumentaci v oxponitu, či zařazění do. sbirkyt
- --,---19.4.69 -oužívala
toto razítko (jako i dalči PR co budou následovat) hlavni
r
posta MILANO CENTRO. Bylo použito při finálovém utkiní PREZ mezi AC Milin a

Realem Madriď..Kromě nipisů zobrazuje i znaky obou klubů.
26.6.69 vydala italská pošta přileiitostnou známku v hodnota 650 lir při pří-

'tine druhým milinskýn klubem - Inter Milan
Samozřejmě tylo používáno několik druhů FDC & PR ze dne vydáni:
- 17.12.89 ke svým 90.narozeninán věnovali hrači nilánského AC ležitosti ziskáni titulu mistra

stým

priznívelm vítě zetvi v Interpohiru, který získá každo-

ročně vítěz utkání PREZ a obdobné soutěže jihoamericki.. Na
PR je ye vyobrazeném pohiru před zeměkouli vložený fotbalový mid.
- 18.12.89 byly "narozeniny" AC Milán ořipomentity dalšim,FR,

kdo je uprostřed stylizovaná "90" s fotbalovým mičem a znakem kIubu.
•

Nad takovou úrodou fotbalovýchmateriáliI. česktslovenský
sběratel jen67L bledne závisti.- Kde jsou ty deb7i'kdY

4:0.`•
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. .•
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-CET

18.12-1939
cA.1 - .

ůtPtiO A ZO

t.iva
, .Zruiztev ve
byla
ra:ou PR,
táK i krásnYmi a vytvarne skv61e reenYmi f7.R.
-a
se• na hlavni ?rival materiál' k letbšnimu MS m.'
... čema teprve těAit. Jestli;ak jste nezapbmeli, že na italeki ?R mama v naši sekci dodávkovou službu a objedhali jste si je???Til se ukiče,
jak- pozorné .č tete naše tiskoviny a . zda vito, jak a kde objednávku u č init? bezpečuji Vis, že u mne to neni I!! Před dokončením rukopisu jsme z
ziskali zprávu, že v-letcšnim roce je do
emitniho plánu naši pošty zařazeno vydAhi znimky v hodnotě 1 Kč s k L!S'Icopani
Itdlii podle návrhu R.Koliře.
J.Petrizek
000000000cc000000000e0000000000c0000pococ000ccoocc000p0000
c
co

100. výročí HOIANDSKÉHO

FOTBALOVÉHO SVAZU
Jako do mnoha jiných zemi, přinesli fotbal do Holandska, angličtí dělníci někdy kolem r.1865. První holandský klub Haarlemsche
Football Club byl zalo:ien 15.9.1879. Královsky holandský fotbalový
svaz vznikl v r.1889. V r.904 se stal ,jedním ze zakládajlcfch členů FIFA. Do 1.sv.války patril holandský fotbal mezi nejlepf na světě. Po štagnaci mezi válkami se dnes radf opt k nejlením. V Holandsku vyrostla řada hráčů světové třídy, např. J.Gruyff, R.Gullit,Kroll,
Neeskens, Van Basten aj. Poměr mezi počtem obyvatel a registrovanými
hráči čin f z Holandska nejfotbalově jf zemi světa.

A

arm. Jan Vilim,
Veleslavin No. 52
2,2.1 'Post 616
.rraha
6 oox 5
Ts5echoslow,1,:ije.

Salvadorská 7o4v,ta vydala 14.9.89 serii 6 známek k ES 90 v kopaně v Itálii. Jsou v hodnotách 2x20, 2x25 a 55.9 a 1 C ; titěné mnohabarevným ofsetem. T„otivem jsou vlajky sourierů Salvadoru v kvalifikaci ES 90. Na hodnotách 20c jsou ylajky Salvadoru, Guatemaly a USA.
Na známkách 25e pak Salvadoru, Trinidadu a Costariky. Známka 55c
symbolizuje ,J. echny ličastnIky kvalifikace a na známce 1 C je vyobrazen stadion Cuscatlan v hlavni'm městě San 6alvadoru, kde se hrála
Oechna kvalifikačn-' utkánf. Pro na je zajímavou 20c známka s vlajkou USA , protoe jsou jedním ze souperů v nal. skupině S. Celý na-.
klad byl yydán v počtu 1 mil.seril.
Rád bvch mladím členům Olyvosportu /alt.;, i starím/ připoměl
události před 27 lety, kdy bylo t&lkým zemětresenm 26.7.1963 postino jugoslávská město skoplie. ěsto bylo z 80;10 zničeno. Na pomoc
prispěchal celý svět, razně st4ty, jednotlivci i organizace. Jednou
z nich byla i UEFA, která usDorádala utkáhf výb ě r Evropy - Jucoslávie v Bělehradě. Utkání skončilo 7:3 pro Evropu. V zápase se zaskvěl

Eusebio, stIeled 4 branek.
pl,T4.. c
v.
- a rasopUst
-Pluškal
firr.czA••

EEOITAI. *▪▪23 9 1914

404r4;41;44
MATCH Of TOOTR A
- LV ENTRE LA TOUGOILAMil ET L'EUROPE
LA RENCONTRI AMICALE AU 9lt09IT DE lA RECONSTRUCTION OE SKOPLJE

nejlep _m. :e.
výtxžek DyIv.6.htvánn6
obtova postilené SkoP1-40,
Byla to j ad= z prVnfoh
humonitárnfOh akdf, kte:
ré DIVA.nabo 'IF& oozd5jiusP044a17.
S.01*etipkt
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KRALUPL NAD VT,TAVOU - A KOP:11;A.
Vpravo uvedené PR jsem zIskal v poled7
ní dob 6 a mám z ně j velkou radosT, nebo' čs.
fotbalových raoftek je poskrovnu. Já vfm, že
jej znáte I vgtg;!,na členů Olympsportu, ale
cht41 bych čtenáre zpravodaje informovat o
Kralupské kopané a co jeho používánl pT:edchézelo. To je úvod dopisu nageho člena Č.
225 a autora tohoto příspgvku Zd.Vincoura
a my pokračujeme:
Razítko bylo vydino a používáno v roce
1951 a to k 50.viroči vzniku kozané v Kralupech. Iniciativa vznikla
z popudu velmi agilního výboru oddflu kopané. Pogta v .T=Taupech n/V1tavou 1 orážela podané zásilky po celý rok 1951 tímto razítkem./Viz
poznámka na konci článku!".
Sportovnf klub Kralu7y n.V1tavou byl oficie1n6 zalo!en na jare
r.1901 a podngt k založení klubu dal tehdejgg lékárnfk Jo§ef Polák.
Kraluny v-gak poznaly kouzlo kulatého mIče již ecíve, nebot fotbal,
když neorganizovaný, se v Kralupech hrál již od r.1889. Záznamy o prvním sportovním kroužku jsou Fjchyceny již kolem r.895, 'Edy se prohán4la reruna na provizorn-rm hrigti poblfž starého prfvozmzpres Vltavu.
První zahajovací zápas byl seilrán v Tursku s výsledIam 6:0. Pak
následovaly každonedglnf z6.za-sy doma i v okol -( . V této dob6 bylo vel7
kou událostí, že za SK Kralupy hrál pohostinsky známý internacionál
SK Slavia Praha 2aumruk. Prvním p7cadsec'o,A klubu byl zvolen Ing.Holpuch, pi.ednosta pro udržování trati a ěleno4é výboru se schůzek děaststával v
nili v klubové místnosti hostince "U česko
mIstech Une-fnfho 052 v Gottwaldov ulici.
Toll? tedy ze začrItků kumlé v Kralupech nad VTtavou. Sri: Kra7.upy,
Soc,1 Kralupy, Z3j Ielezničári Kralvpy, W y L.-...kcrotiya 2ra2upy a konečng TJ
Kralupy - pod ťfmito názvy,
a 7.frf 5p,4rtcvci dobré
jméno kralu.nské kopané. V sou6asn4 dob?-! hraje A 7šistvc tivizi.
coocceccooccocc=)ooec000000000000000000000coob
00000000
Zu.77iv.:our
Velice ,5k- jeme za takcvý článek a pl-ejeme si, kdy1.17 jich narť1
cYlenové
podo'onýo:: v-rce. Autcr si dokonce sam totco PR naa10va7 a wer;,-jnjeme jč j tak. Podle katalogů
bylo to--10 PR pouUvno
Cnech 2 7 .-24.V1. a 1.7.7551 - v12 té autora
"Ni
zdsk, ri sláve, kde je toto PR popsáno.

0_, ,,

CYKLISTIKA
Vedic*: V. Jankovič

V dnešnom pokračovanf nášej rubriky prinášame niekofko
najnovšfch cyklistických materiálov z roku 1989.
MAJSTROVSTVA SVETA v cvklistike 1989
V roku 1989 so konali MS vo všetkých odvetviach
rýchlostnej cyklistiky: MS v cyklokrose (PRA), MS v cestnej
a dráhovej c. (PRA), MS juniorov (ZSSR), MS v sálovej c.
(BEL). Podia našich informácif filatelisticky boli pripomenuté len cestné a dráhové MS vo Francdzsku.
MS V DRAHOVEJ CYKLISTIKE
- Lyon (FRA), 14.-20.8.1989

Cltampionricts
du Arlon*.
de Cyc figne

3S V CESTNEJ CYKLISTIKE
Chambéry (PRA), 23.-27.8.1989

Chambég
L: PA'.17

Aotit 89 .
3-6-29

Prancdzsko: známka 2,20 FFr.
(cyklisti, text: Championňats
du Monde de Cyclisme Chambéry)

.6.-rtzp;

• —

ručná prfležitostná pečiatka
(Lyon, 14.-20.8.1989)
strojové proparačná pečiatka
(Chambéry Le Haut, -27.8.1989)
Stručné dokumentovatefné výsledky.
Najdspešnejšfmi tičastnIkmi za stali:
ženy: Longovii (PRA> - 3 zlaté;
muži: Oolinelli(TAL) - 2 zlaté; Jekimov (ZSSR), Halupczok
(POL)
i zlatá, i strieborná; Blochwitz (NDR)- i zlatá,
bronzová;
Medaily čs.
striebro - Illek; Hargaš (preteky tandemov),
bronz - Penc (bodovacie preteky profesionálov) prvé me7
dila z cyklistických MS profesionálov pre - československo.

TOUR DE FRANCL

(nk(70,7, rr1:1c1":7ka)

86. ročnfk - 1.-23.7.1989. 3273 km, 21 etAp:
(etapová preteky profesionálov, tart v Luxembursku.>
Luxembursko: známka 9 F (cyklista, trikolóra, text: Dipart
Tour de France 1989);
strojová pnul. pečiatka (text: Tour de ftemce
1989, Départ á Luxembourg);
(Luxembourg-Gare, 5.6.-1.7.1989)
Francdzsko: ručnA prfl. pečiatka
(Aix-Les-Bains. 21.7.1989);
Wavirrou

MURAEWACE

Tour de
France
1989
oki.ti Luxembourg

!WeEIWBQURI
Stručné dokumentovatelné výsledky. •
1.7. - prológ v Luxemburgu (Breukink (BCC));
21.7. - etapa s ciefom v Aix-Les-Bains (Lemond (USA));
1. Lemond (USA), 2. Fignon (FRA), 3. Delgado (SPA).
GIRO D'ITALIA (Okolo Talianska).
72. ro6nik - 24.5.-11.6.1989, 3264 km,
21 etAp,(etapové preteky profesionálov)
Taliansko: ručná prfl. pečiatka
(Taormina, 21.5.1989)
ručn4 prfl. penatka
(Catania, 22.5:1989)
Stručné'dokumentovatefné vý'sidky.
21.5. -.A- etapa Taormina - Catania
(van Poppel (HOL));
22.5. - 2. etapa Catania - Etna
(da Silva (MR));
Celkové výsledky:
1. Fignon (FRA), 2. Oiupponi (TAL),
3. Hampsten (USA).

AO M INŘ

NUELTA A .SPANA (Okolo španielska) .
44. ročník - 24.4.-15.5.1989, 3656km., 22 etAp
(etapové preteky-_profesionAlov)
Španielsko: - štřoJovA proparačnA pečiatka (Madrid, do 15.5.1989)
, runa
pečiatka
CoruKa, 24.4.1989)
ručn6
pečiatka (Madrid, 15.5.1989)
růčnA
pečiatka (Medina Del Campo, 13.5.1989)
i
k 1:
VUELTA(

l'Aii;21

'

A ESPARtC.144,iCOKUŇ A•MADMJ
mi.: ;CC AERIAL IS DE MAYO
,

•
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'arďk,
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•ESPANA
_ ,
124

CORUPA.A1,10,1
4-15 Win

,

tn1

"

4/tIA - 24 Dr

co

'

Stručné dokumentovatetné výsledky.
13.5.
časovka jednotlivcov Medina Del Campo <Delgado (SPA);
Celkové výsledky:
1. Delgado (SPA), 2. Paroa, 3. Vargas (obaja KOLUMBIA).
VOLTA A CATALUNYA <Okolo KatalAnie>

69. ročník - 2.9.-8.9.1989, 7 etAp
(etapové preteky v španielsku)
:vanielsko: strojovA propar,acna peciatka
(Barcelona, do 8,9.1989>
-'ručnA pril. pečiatka 41/124
(Barcelona, (.9.1989)
ručnA prfl. 1-1.čiatka
(Cerdanyola Del Valles, 7, a 8.9.1989, text:
69 "VOLTA" CICLISTA A CATALUNYA
ARRIBADA DE LA SISTENA ETAPA (cief 6. etapy)
SORTIDA DE LA SETENA ETAPA atart 7. etapy>>

Cisli.V.REICH..RUNDFAIUM:tOkčili.RakdSka):

54 -1

4;

(etapciv4 teivéteky:::AMAt4i6V),
: Rakdsko.t.:ruantS
aakér
Celkové VI5iedkw2. l'
..amMer 'CRAK?,
4: gtyks (ČSSR).

onča (3uH),
Aadnoy <WM,

P CAif21 I ROT,,OPEN.,<Ókolo

40konaeat"

šcié Ska,

14.-21.6.1989, 921 km; 8
<otvorené etapové preteky›gvédsko: ručni nril. r46iatka
(Gčteboc, 20.6.1989)
Celkové výsledky:
Kvalsvoll <NOR?,
2. Jekimov. (SR); 3. Jaskula <POL?.
PARIS-ROUBAIX

37. rděnik - 8.4.1989, 266 'km
(jednorázové_tzv.,_ klasické
preteky profesion4lov)
Francdzsko: ručná pnu pečiAtka
ubaix, . .19891
Celkové výsledky:,
VamPers,
2. de Wolf ,'3. van HooYnd6nck
(všetci BEL)
Dalej- prinasame naekolko pecaato

.

.
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Cestná a drShvA cyklistika
USA! Norman - U.S. Olympic FestiNial 89
,
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Cestná 'cyklistika:
Taliansko: Borto Valsuzana - 22. Coppa d'oro;
San Marino: Velká cena San Marina - 39. Coppa placci;
Francdzsko: Auxerre 7.. Majstrovstvá krajiny v cyklistike;
Fourmies 57. Velká cena mesta;
Švédsko: Motala - 24. ročnik miestnych pretekoy;
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Cyklokros:
Francdzsko: Lutterbach - majstrovstvá.krajiny v cyklokrose;
Dercy - 2. medzinárodné preteky v cyklokrose;
.
Cyklotrial:
Francdzsko: Petit Coeur - SVetový pohár v< cyklotriale;
50-'04AMMONUAT DE fRANCE

C
e

C

05 ť.Ť

•LUTTERBACH .-5.2.39

S

LUTTERBAC:i 24-12-ea
Cykloturistika:
FranclizSko: Fours. (strojová propagačná)
Medzinárodný týždeň cykloturistiky;
Feurs (ru;511:1 priležitostni) Medzinz;.rodný týždeň cykloturistiky;
Maillane - 60 cykioturistický zraz;
$
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FEURS

A.S.P.T.T. AVIGNON
0! CONCENTRATION PASCALE DE
C YCLO TOUR ISME
1929 -1989
MISTRAL VELOCÍO
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zraz cykiOturistov;,.::
. Taiiansko: Brindisi, .r.- - XV.- národný
.
- Vignelay..X.•feStivai •cyklistiky;' .
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Španielsko: Pontevedra CručnA 1
- rovnakY
VII. medzinArodný cykloturist.
zrat;
USA: Wichita Falls - VIII. ročnik najváčšej cykloturbWLickej
akcie v USA. (14 tiSfc dčastnikov) Hotter'effeltiffundréd;

(45)

•
Spracoir*1 . 40iticpyič

HOTTIEFITIHEIL HUNDRED STATION
.AUGUST26.1989WICHITAFALLS,Ť.7.0.1 763Y7

Velmi vhodnými dokumentačnými dokladmi v ftgOetobvfth
zbierkach sú ,rózne retrospektivne filatellstlacé 'Isati.6744141y
venované významným osobnostiam. Tak je tomu i v.dyklisst.lice,
nepopulirnych
arabskch. '.gejjoattov,
Okrem
tiež-známok
Rovnikovej Guinei, .Paraguaja a pod. sa osobnosti-zjammjd aj
na priležitostných pečiatkach v krajinách, ktoré reprimmentovali. V cyklistike je to pováčšinou pri prileži.tésti pirvte
kov konajticich sa na ich počest.
Dnes si pripomenieme jedného z galérie vyriikajticich , cyklistov hájacich farby Franctizska.
JEAN STABLINSK.I
12. novembra 1989 v Bouchain (FRA). bo/a po- 06/4r4#
uivanál ručnA prilelitostnA pečiatka, pri
/10

priležitosti cyklistických pretekov usporiada-

Ge•

ci=

ných miestnym klubom na poctu cyklistu Jeana g
o
Stablinskeho. K jeho naivAčšiM dspechom patri
4tiťul majstra sveta v cestnýh pretekoch,profesionálov (1962) a vitazstvo v známych eta- slorea 16
pových pretekoch profesionálov VueltaAESpaNa.
'
Pre

nás je však zaujimavý egte tým, - že - v- rIgna' 1952

štartoval za tim franclizskych poliakov na - PretekochVtedy ešte pod menom Jean Stablewski vyhi"al 2 etapy, -.Vtyri
etapy bč1 nositefom žitého trikotu vedťiceho,,pref.,diciara- a
skončil v celkovom hodnoteni na 3. miešte..
Ako vidime táto franCtizska pečiatka male výnikajlico doplnIt zbierku s nAmetom Preteky mierU. 'Poskytuje isvalitAwVdc.-.
kumentačný materiál spolu s pofskou priležitostnou peELatkou
Katowice

i (2.5.1952), čs. prfientostnou pečiatkoU

(11.5.1982), kde bol v cieli prvý, vripadne s ručnouiie.giatkou Praha 1 alebo strojovou pečiatkou Praha 22 (13.1.9523,
kde bol. clef celých Pretekov mieru'52.
Pre dpinost: K KS'62 v cestnej cyklistike ‹Taimmisko trescia) existuje viacero dOkiadov (známky, prIl: pečiatka a
OVS poriadatefa), k vtedajgej Vuelte podfa našich pralmeřiov
filatelistický materiál neexistuje.
V. J.

POSTAL SERVICE ANNOUNCES 1992 OLYMPIC SPONSORSHIP
.PICTORIAL CANCELLATION AVAILABLE
15. novembra 1989 vo
Washingtone sa uskutečnil
slávnostný ceremoniál spoSPONSORSHIP
jený s oznámením, že
Poštávi služba USA (U. S. min= CELEBRATION
UNITED STATES
t
poštal Service) sa .stala POSTAL
WW1
'STATION
.eficiálnym sponzorom elymNOVEMBER 15, 1989
Piiskych hier 1992 (Albertville -. PRA, Barcelona
, DC 20066
SPA). Pri tejto prileži-cmmucowc woisca WASHINGTON
tosti bola používaná prIležitostná.'pečiatka. Ako bolo dalej
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