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• 3.9.— JUST 'fJ Jaroslav, zména názvu ulice na s.legií 63
O 9 0-SLOV1!EK Zdeněk Ing, změna názvu ulice na Essslove 2257
1 5 3 - G 1 L Josef, změ na názvu ulice na Lipová 6 (uvedená již v novém seznamu člen)
Všichni jste jisté a povděkem pfijali vydáni nového "PR5V0DCE CLYMPSFORTU"

r.1990, který obzahuje minx: abecedního sezna=u nee: naší sekce s uvedenim
abšratelských cijmů take STATUT naši sekce, iile pak informace š auknic, kolo•
a dalaich sluibich sekce pro nase cleny. Lidáme Vás, abyste se 'Anita pokv-

'pre

ni' řídili

usnadmite tin prici vedeni sekce a sabě zbytečni nepříjemnosti.
sentavování. adrecáře r.ám nedepatřenim vypadle. adresa r.ašeho jna

255

PAVE LKA

ILiroslav, Bi

7cza 46, 561.62
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.76.z., abyste si
a:árova es příteli Pavelkovi
pořadku.
:a toto nedopatfeni'velice OmicuviM.e. ". 1í adrezéři již nude vše
.a jiigirini o schváleni vydáni knihovničPřes některe pcčátedr.i
ky. 6.17..- ?Is.sportiovr.i celiny, 2.8ťist.- se- -ins ildaři16.jí vydat a domnivime
že • takto. vbodně dopinila pi'sd čase:r.:-..;„7.,-; n7:Let.. Magi členově tak ziskall ucelený, materiál v tomto sbiratelské= oboru, který je satin .svitovou prvotinou -zě tov;.-; :pracované sportovní celiny satin nikde . ne. avě tě n e v.y Š 1 y
Velicki
dékujeme zvláště epoluautorovi p.Karlu. Kcusalovi, jehož zialuhOu jscu právě name popisy• našich csin ak pedliva zpracovasy. je
tip pozcruhodni,' protože
p..Koůsal. není členem .naši eekce a s p.Justýnem ve dvojici • se pbdili již na vydání
a napsáni
3 .publikace tito řady (vit 8.14 a 16).
•
Na toMto místě se takě chceme omluvit našim členům za nepravidelné vydávání
našeho zpravodaje. ber_i vyjimkou, že se ně které č íslo k Vim dostává i s 3 a viceitěisičnim r.požděr.im. lioc nás to mrzi a stile usilujeme v tcmto směru o zlepšeni, ale je to :atm ;ad sily vedeni sekce. Stejně tak i kvalita tisku, kteri je pozlední ro1q, stale stejná - tím myslim vyloiiene špatnál : I to je naši snahou zlepšit i véřims, že se to pcdaři. Někdy nám však chybi i moinost pořizer.i kvalitnich zeroxavýzh reprodukcí materiálů. Zde by možr.á ně kteří z '16.3 zohli per.loci , ,..
j:-..7ř.F.-...7,-,C7,1! '-' 77- -. e '
ozvě te ' se ved.hpravodaje!
'‘.. - Ai
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vydal reds.M:.ni kelektiV při Kulturbund :cue .Arbeitskreise sport...desh::AREFEtTSWATERIALI EN.
Ť Berlini pod vade-ím p.Glinters. Sauera -PliiiatělisťenVerbalides..4der.- .
,
''DWI ein Arbeitanaterial vent '
— . - ,- .- • .
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Criefmarkera.Ausstellung
'
a:a 6. Mai arigt L ILl'-Kangess (LMOS itehrfacher Goldmeilail--der Sammiervereia
:naťonale
len-Gewinner an Olympi_tea TA-inter:1)m in &re-;
:tp• Olympiaden und ' ,schen Spielen, geziert.
trum Nea'Aitten_ • - von 4 r.‘, in, Winterthur - , . Briefrnarkenfreunk
Thema: «Olympia& und • (24.-26. Mai). wird von itinnen tich an der BriefSport) verschiedeno
einem der grbssten Turner markenbarse mit den in
-tiv-Saranalungen. Mit da- ,cler Schweiz, dem Winter- :der Sarni:11ln noch fehsind . Henri Frei mit thurer George Mier. lenden Marken eindecken.
,
_•
.
*Postgeschichte von Win-,
•terthur. und de. Vorortea
und Walter Raths mit sel-.
mama.- Postlarten..:aits
-. Wintěrthur • und • .Umge,
bung,

Ve dnech 24.27.k7ig tna i9O se bilčastrtilo 5 člena račí
sekce Clmpeport (ing.
Petrie-sek, ing.Divia,
J.Juatn, Kaauer a
jarního setkini Elena tp:itelené
gezi=itrodni skupiny
shšratela. olympijskospornovnich notiva
(LICE). Konal se ve
skés Winterthur.:
a mii velmi vysokou 11MAM71. přátelé z IL=
zoh7a•
podohně směrnice 5:4 organizace, jako mine -r
sekci 3.o kterých
,jsme :lades= diskutovali na
mašem setkáni v t!eskim Brode. 4 ešti jednu zajimaicu
shodusám mezi našimi eekcerd sbč byly zalcieny v
- ashy.: tak v ť.191
25.výroči
á činnosti.

setkini připravili
pořadatelé upotinkovou dopinnici (viz vlevo) e obriz7,
ken driltele olympijské medaile gymnastice a Winterthurskáho rodáka gymnast:,
:Mai,-"yan -10.30' his-11_30 :G.Mioze. Take přilečitostné
.yar,•ist.die..W.:niterthartir-.•
strojoTi =azítko , které k.
-• Grafilťěrin- Vreni 9/ysš4:::
této události bylo- používáesan
no,sÁ stejný nsině t. V rápici
Sic
kbngressz se konala take pěkná filatelistická výstavka.
Obě události'bylV ma vysoké
společenskě a kulturní úrovni a budou nár.. vzorem. Ns1.4 e přijeti a pobyt zde byl umožněn nejen pořadateli akce,
ale take diky pdhostinetví, obětavosti a péči, kterou Win po eelorz dobu našeho pobytu věnovali manžele Kassowitzovi, kterým touto cestou znovu
děkujeme. ,
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Po mnoha letech odmlčeni jsme case dostali "sokolskou" upomil_u na
slet čs.sokolmtva v zahraničí, který se konal ve dnech 5.-8.7.1990*v Patlí2i.
Sletový výbor vydal serii 3 barevných dopienic k tonuto Sletů od pařížských
umělci ak.mal.Libu5e kechtovó-Bourguignonovi„ ma111-e, bésmika a spisovatele
Jiřího (oliřs a londýnské umělkyně sestry DegmarP.Stallerove (viz reprodukce).
Tato dopistice =Am připomíná, že se ..loět po 42 .letech konal ve dnech 14.-154
7.1990 v ?raze Sokolský era c,
v5vrcholi1 v neděli 15.7.90 tělocvičnýmí
-•- 4 ",t eelft 0. N.; ň. ••
' '
itgunenimi• v kryti
`ix1:4110

sicarov:it
RAZITKA FRANCIS. FRO
RCK I 9 9. 0 11.001cleti,
ecocconc0pocococ3osloobococco3000ccoccococoóct=oot'
-

Navazuleme .,na baš posledni přehled těchto razítek z 05 -6.3/64/E9 str 52-5:6.
Při - tcm velibe litujeme, že náš zpravodaj bemai-n být aktuálněj5i a barrio mi.velice dlzuhou výrobní IbIltu. Tim nám.uniká spousta razítek, kterě bychom si,mohli
pro svě sbírky opatřit, neb francouzská pošta vydává eve informace v tomto směru
nejen kvalitzě , alei velni včas, tak aby si kaEdý to "své" razitko mohl opatřit.
Snad se i my v !SFR doč kitme časem podobných sluzeo
'
Jests Vás chceme upóternit ta prvi tři PR- k novým zbitzkim k - XVI.ZCH 7 Albertville (informaci o nich .najdete v OS 3/64/6'9 na st.65-a OS-1/65/90 str.10)
ve
dvou informacích franc.poity je vyobrazene PR a emblemem 7.0.! a poi.Edé s jiným
uspořádáním vnitřní čisti.• 'ieprodukce - Přinišime obě , ale - nemaieme zaručit, zda
tyla použíVána b. P2 či jen n& era z nich - nemine k dispoiici originály - aayin je ikoda,.ie se satin nenašel mezi naěiai členy nikdo, kdo by se chtěl vinovat rubric. o materiálech k XVI.Z0H.
-•
•
RAZITKA RUCNI PRILEŽITOSTNA
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triA STRCJOVA AILEŽ/TCSVU.
EURO TOURNOI CADETSI
40- HAUTE LOIRE
Sř.IOUDE
dui .02 au 16.04.1990

,,"\

14,15,16 Avril 1990

2.5 - OOLIS3

MONTBENOIT

BR1OUDE
!Muni latenctitscie
•

-

/11403 •
.• •

-

41 Ward 1990

•ANsEcy

antum SPORTS "L'EAU"

74. HAUTE SAVOIE

ANNEC.7e
du 26.02 au30.04.1990

JOURNEES INTERNATION AlES
DU FILM D'AVENTURE SPORTIVE .
AVM!. 1999

16 im.dons un cadre de vemiure

ANNECY

ALENCON

tanP-ormrat
1 troyes. Os:wire=

TilliTHEME DE LAM de CAUSE

10 - AUBE

7

10 AUSE

ROYES RP
eu 17.03.1990
r.,our ire Cureee:e 3 mos

TROYES C7
U
cu 17.03.1990
pour Line duree ce 3 mom I

1920

TROYES CI.

ENP° 90 A BOTS-COLOMBES
'‘``r4 !41

92- mAtyrs DE stme

sois COLEAGES
dett..t Ff:..vrier au 7.04.1993

e

/.

4.0171.5c.704

01.04.90 UN MARATKV4 XTSÝCRIOUE I
g
A.,=;4.-.;:"., •

29 - FINISTERE

BREST CT
du début janvi& au 31.03.1990 •

2Se ANNIVIES4in
COLLECTIONS

RALINCROSS DU CREUSOT 12. -13 mai
AUTOCROSS I CV-CROSS 16-17 juin ,
CIRCUIT DE TORCY
1
CRAM PIONNAT DE FRANCE

44 - LOIRE ATLANTiOUE
NANTES BEAUSEICUR

rrIcuARs
du 17.04 au 13.07.1990

itiouARs RASSEMBLEMENT •
NATIONAL DU CYCLOTOURISNIE
9 ou Lljnillel 1999
THOUARS

Athiines 490

MARATHON DE NANTES
V ANNIVERSAIRE

du 8.03 au 7.04.1990

A VR IL 1999

LE CREUSOT

79 - DEU X SEVRES

1"Za.
aiest 19

BREST C.T.

BOIS COLOMBES

LE CREUSOT
chi 2.04 aU -16.06.1990

F
r:te,

N •TRIATHION DES CS de VAUEE1

TROYES R.P.

71 'SAONE ET LOIRE

\agt.

%EMS

et---1, ,$.\4-1.
M:ONTBENOIT
JOUTES ),.
du 10.01 au 10.02.1990 SKI OE SONO .

smoupg

61 - OPNE
ALENCCN RP ..
2, quinzaine de janvier
au31.03.1990
•

moNTBEN0IT
24 ii76Z
ice, ti.ntiza
...., f.,4
‘.s
jes1 - T

NANTES El EAUSEjOUR

- SAFITHE
• LEN'

děbu

REPUSLICUt 1:aa'j1235,19921
1.4 MANs

RCOURS DU CaCR
FtTE DO SPORT
12 -13 alai 1990
PUSUOUE

81 - TARN
CARMAUX
du 2.04 au 30.06.1990

•- LIMoGE59--10 JUN .
• C11431P1ONNAT
DE FRANCE
D'ESCHINIE, •

• 87:- HAUTE VIENNE
LIMOGES PREFECTURE
t.lu 28.03 au .9.06.1993 i

1
LIMOGES PREFECTURE

972- MAR71/0009.
FORT CE FRE:.IESSAGERE
soica.cHER WELSE •
LAMEN11/1
désikeption au 28.CA.1993

MEMORIAL
MARIE - PERRINE
23 Avri11990
‚.MARTINIQUE

•

EUX ZO N 1990

28 EURE ET LOIR
• DREUX
cu 10.04 au 20.06.1990

4°
. MEETEN
. G NATIONAL
D'ATMETISNIE

'3

DREUX

ECM BE FRANCE RES SgEř.ri
LYON 5 Fr 6 MAI MO •
CHANIPI0NNAT5 OE FRANCE LANDISPOR7
• 62- RHONE
DE
TANI) ENI SUR PISTE •
LYONLA FAYETTE
. POUR NON-VOYANTS
děs réception au 5.05.19901 .
.VELODRON1ETtTE D'OR

72 - SARTHE
LE MANS CT
du début avril au 16.05.1990

LYON LA FAYETTE

86 VIENNE
POITIEP.S RP
30.04 au 30.06.1990

č1
FUTLF :J2)17:
4011
- 34RT rovi?:,
V5€4NC9O (.1

O

•

72 - SARTHE
LE MANS CT •
Cti 18.06 au 2.09.1990

POITIERS R. P.

MANS C.T.

_

1.1en•
MP/CI IIITERturoNA I

93- SEINE ST DENIS
LE BLANC MESNIL řcal

děs r..-ěr.,tor) au 28.041990

JUDO

,Ta
-

-

•mAric mEsNti

.1
ti •

r!!!

eoco

72 - SARTIC
LE MANS RP
11X a 23
débu:ifiiiet au 22.09.1990 -.-

rasi

1190

Ow do l'Oumat

Avni 1920

LE Et.ANC MEEK PM.

08 - ARDENNES
VILLERS SEMEUSE
du 19.05 .au 13.07.1990

vILLER5 SEMEUSE
2-I HE U R ES CYCLISTES
11 A U 15 JLILLET 1990

LE MANS R.I1
- cOns cr ARMOR INTERNAIIONAUX OE VOI tr...:'11 A 1.1.
ST 2R:F.I.JC,' C".7 • I
du 15.05 au14.03.1990 ,
I

sr emeuc

VILLERS SEMEUSE

M CRĚUSE
ROYE,LE DEVAMIVIMĚ
ótvutai
au 21.07.1990
dU

TOUR DE FPANDE 1490
ETARE IV 1.15101
CONTRE LA /ADMIRE
21 MILLET
LACES VASSIVIERE

VILU ACCUULLANTE
ITAM.CAPATING-PtOil
IlAt400WitiA
22 AV 4 :1,90 -01AMPsONAIA
rAANCE DES 100 Km

MIME HEEHAW

(IMO* SPORTIVE •

29 - FINISTERE

N1CaAtt SUR MER
du 1.06 au 31.08.1990

MDELANÁISE •
CI; NQUANTENAIRE
MOĚLAN SUR ILAER
.
_

ROYE.:Z VAS EMEFiE
35- IU..E ET VILAINE
MARTIGNE FERCHAUD
du 1.03 au 21.04.1990

DES CeiTES D'AXMOR
DUI AU IS AOUT 1990 •

•

EURD AITILETISME

• ' 57 - MOSELLE

SARREGUEMINES Ppal
du 7.05 au 4.081980

•

i NÁTTONS;;4 AOCT
- .1
.
'
••
SARREGUENIINES, •

SARREGLIEMINES PPAL

1

.F00TRALL ,
. .
• 57- MOSELLE •
f6r TOL:RNOIINTERNATRINALPOL;SSIN5
I--REYMING MERCEBACH :1 . VILLE nE flEyMiNGMERLEBACII •
du 2.05 au 2.06.1990 STA DE DLYMPIODE MERLERACH
2•• 3 •• 4111IN 1990

ReLAND.1
GARR.OS

75 - PARIS
PARIS LOUVRE RP
!du 19.03 au 906..1990
--

•

PREYMING MERLEBACH RPM. •,"

•lifwAwksz

$e *Salon naticinai
86 • VIENNE '
NEUVILLE DE POITOU
du 29.06 au 29.09.1990

du medete reduit •

...GIRONDE

•

•
VALENCE
du 1' ati3č106:1990

29e33Sr41993
%170NEUVIIEVEFOIT00

•

3t Jeux Eúis
du Saufllt juip
MON iPELLIER JUSTICE
.

TALENCĚ

TALENCE
•

34 - HERAULT
MONTPELLIER Justice,
: ST-PONS
OLARGUES
du 11.05 au 13.07.1990

FRANCE
OPD

30 it5N • 1eť,I1E11ET 1593 •

NEINILLÉ OE POITOU:
.

e.

OWICNNATS.D.r:

42 - LoiRg

ST-END:NE

ST ETIENNE BRIO:NE
děs reception aU 30.96.90
ST FilENNE Badouiilěre
děs rěception au 12.07.90

DU 3 AU 12JUIIIET
:990

. ST EilagE EE4EVUE

,

"990
AVRANCHES 4 .11JIL,LET 1990
ETA PE MARATHON
D.UTOUR DE FRANCE

50 - MANCHE
AVRANCHES
du 2304 au 23.07;1990

VAN NZ E

CH EVAL
ouven-wE
N. ppooRomt

50, MANCHE
GLACERIE
du 207 au 1 .10 90

•,:fj•

LA GLACEN I F.

LA GLACERiF.

AVRANCH ES
60.meanniversciirti 19307192T.
•
57 MOSELLF.
AUOŮN 71CHE
du.17.95 au 16.06.1990

GYMNASTICUE

•

'Cl -ORNE'
LONGNY AU PER-T.
- děsréeplion au 2.06.1990

TANDEMS HAM/WORTS
2E1'3 JUN 1990

1/ -11,
.'1/7 l'AntJ

-

Atiotirli LE T:CHE
.
74- HAUTE SAVOIE
CHAMONIg •
du 14. 05 au 13.08.1990

cFAINPIONNAT DE FRANCE

ANNAPURNA PREMIER 8000 •
" 1950 1990.. •
•48ANS D'AVENTITREHDIALATENNE

CRAMPIONNATS DU MONOEE5CRIME
LYON 1990
• -• , 7- 31.11.1.ET •

.69 • RHONE
YON

LONGNY AU PERCNE
'

ANO

děs réaption au 13.07.i 990

F.E.E.
. IIALLE TONY GARNIER
LYON GERLAND

CH4MONIX

RAZÍTKA

B..1

•52,-HAUTE MARNE
- ARC EN BARROIS

- 01 - AIN
.GARDENALVERIN-64.a1

ARC tit:BARR/01S
PECHE "•=44CHASSE

ett•Iiřviť
ARC EN HARMS
. .

• 011116/0111ESMIZINEPPAL

24 - DORDOGNE
CHERVEIX CUBAS

CILERVECI-CUBAS
tURZIAI CAMPING
C.ANOVU1At
PICA iAiGNADE
MANUISTAII0k5

d.

rA.v.**

38 -1SERE
• LANS EN VERCORS

LASS EN VERCORS
-5-TATION CLEMATIQUE
ET DE SPORTS D'HIVER
Cf..ASSEE JUMELEE
AVEC ST DONAT QUEBEC

PERIGORD

- CH ERVEIX-CUBAS
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- MARCO EN OARtEd

TOUR al řiN

Vižení přitelé,
'domnívám 2e, le inamě tář by ‚Mil nib určité odborni
dovoluji vas obtěžovat
filtslistické znalosti a. proto
timio.dopi *Lem k článku ;Ana Vsevolodě:Farmana ve zprav.
2/60/e3 na str. 3C-35. • ‚ .
•
rvidět správné
Předeviim je nutno v každém člá
termíny. Opravte si proto. prosím ".framkoveci razítko" na
"výplatní
"výplatní razitko", "razítkovací stroj'
stroj" a- "c4tovaci razítko" na "dennizatitko". Výplatní
Stroje umcinuji orážet tyto základní Usti: výplatní
..

.
.

•
•

zítko, kterě je vidy nezbytnou 'součistí, denní razítko a

jeden čívicedalěict štočků -PodletypU výpiatního stroje (VS1.0 más používáme
vzhledem k daným pravidlům termin štoček optivnaněho učivatelt amebs přiležitostný
j ní nezbytné
uvádět.v OVS•adrosU Uživatele a Proto se poulivaji pro tuto čist termíny "olo,zan",
"werbeklisCte":,a Pod.
•
•
.

či propagační štoček - pokud je uživatelem- pošta. Ve vétšini

• Ve Švýcarsku. jsou nejvíce zastoupeny soustavy Hasler a Frame— Obi umožnuji
,poměrně snadin'"vysazeni" denniho razítka (La), takže je možno oridiet pouze hlavicí a:výpiatnia razítkem1VR;.•Tatn konstrukčal ipraVa‚vyplynuli z historie použiváti VS V této zemi a souvisejících přidpisů. PrVní IS měly pouze
a to pro kaidou výplatni. hodnotu: jini: Tsitovi otisky se znehodnocovaly .podobně jako známky dalšílnručoim či • Strojovýa razítkem. S;technickýa pokrokem ve vývoji VS toto dodatečné
razítkování odpadlo, protoleměly'vloStra DR a upravily se i gedmisy vě tšiny zemí.
:- T:oUze ie:'šVičarSku
dneiní doby přetrvává možnost orážet same.:4'm•VR.-latn mošnost
Se:vpužiVI*dodmes většinoti'pro Ořipady,...kdy
,
jspu na °balky otisky thOtovety přědem
a datui - ndesláni - ještě není znamo—Néznamená to. tedy, že by dani atroj nen&i denní
• •raiitko, Všechny otiekY.popisnvapé v.napadetém clanku sou z maier=ich strojd.e urxi=ji - tyto,v2r:!=ty VC: bul'ioUzě YR nebo 72 a R, noho. VR‚se_slogatem he; LT.
nebo otisk všech tři
.
Tuvedeném článku je aímn.jinér-...razitkoVati stroj c lil6..
Týki se to
čísla uviděného WAY. v•dolni čisti VR. Tato čísi os'vztahuji vegvIcarsku k povs-,

n

lení pouzva vS Určitým majitelem snmezeram no—konkritni miste

Tzn., če.

existóvati . vi„ce Strojů se • stejným číslem, tOž je zajímavé zvláště', objeví-li.
se dva otiaky růiných- soustav na jeds4 zásilce jestliže na drdhé straně me, že
110V. pOuživá- VS.s.růitýpi as1;, je to
toto čisIo 24 vitahuje
jen kjiniau‚VS, ale kjiňéSu. p6volSOL- Tyto VS. s raznými- čier se mohol'
i provozo-

vat v různýčh•budoVáct anebo v téže:budoVě i.ale na jiném Praccivišti.•Wedená čísla
bylapůvodmi rozdělena do. skupiO podle.doustiV (soustava
NS jednoho virobce s .
danýmí charakteriatiCkýai znakY)w‚Od.lconca - rl985 jsou čísla. pamalenípřidělovina
.2

-podie- kantotů -ind :čisla 36.000.. Takié..niní doStávají. napi, ušimettle'z - Lausanne
• • •
v.raztazi 70 000 •-;•7J 999.
knyni:k jědnotliVým Ukázkaai-resp.k."typůn", oys a JR s obidélníkovým rárpa
:•jeo-u‚biznačoyárly jako typ 4.-Ten se dale děli podle konstrukčniba typu VS sean'el-.
-ného pošlt•- některých znaků ve VO, 'Prvni VS Používaný:UOV měl rimeeek VB 32x28 ma'
.a.p;n4č ujei,e'ho
azmaLiuji.n ststrits:
a.jeou'unlitěSy.posělťud.miis'yzbledem k "Pm. Ve•ipeeislitovpaléleloataloga- mi
sInganu .
6.418 a je hodnoceno 2 Sír (beziondmoceni akiětiřSkiihs). jsou

tnimý 1 - DVS:a DR Lausanne 1:-. Deptt4:ktere j-scu hódnočeny výie. ctdě,;- pribyl •
drUnY'.7S téhož-.typu a. oba bylines
:coy 2R Leueanne. 3 ..,2our 7..17.•!7;a
nje jp há ntr.-11 dole;. :Ukézka,oa str,3,1-:)4proStřed Pochizi tič:_z. VS
Zrama ale%noVě jš'i.konstrukoe.-Jedni re.c . typ 411,..s:roimérem rimečku - VR 32k24. nn
3 V-ý.pl
0 výace...6,4 Mcityp číZlic
.jP to ,třetí Stroj téhOž
.bylo poučiVáno, nejprve ,DR s.m.ů stkem (tip T2) :jen...malo odlišné od DR na
Ukázta,na.Str. 31 dole, poiýbylo nahrazeno .dvoUkruhom.bez můttku (typ U).
TYpclogickY:totožni jsou,i OVS :z delhich *VS.
Solidarite Olytpique na
-76,p6vOleai13 900. Musei•Olympique používalo krátký čas zapů jčený VS s Č.15 333
a'teprve .„pozdeji tíakalo vlastní povaleni 6:21 811 a -zakoupilo ai . VS.
Z..hlediaka .typologickšho:jsou .nejvýše ceněr.y•OVS . s -VR-a sloganem bez DR. Na
..dalším-mistě jsou to va:.starší± cbdobi OVS s BR a v:.nově jaim zaae bez. R. Zvliatě
aci hOdnoCeny výplatni-pisky. tsamóléPky
Framy.jnou charakteriioviny. :obvodovoulihkou. MohOu býti•různým .podtiskPm nebo bílé.. ZcelavyjiMečně se vin7
:kytUji,kytuji také a fluoresoenčoi.přisadcu." Eile - výpl.parky - bez,rimečku nejsou
vydávány strojen a.nemaji filatelistickou hodnotu. Teoreticky by ze mohly vyzkyt'neut. u OVS MOV i pinky be: rámeč ku ze člutým pcdtiekem ?rama oddělované pr.lrekem
a s leper-jako u.onimék. této výpovědi.jseM se rozhodl ihned po obdr čeAí zpravodaje, ale donutil jsem
te haosat'až-nyni. Omlbuyit se autorovi za ůvodni poněkud kritická slova. Doufám,
že to- všichni chipetopředevaim jako snahu pcmcci sbě ratelům orienoVat se v tomto
komkrétaim oboru. :Pokud projevíte :jen o informace o .OVS z jiného teritoria,.soělte
• to •aa moji adresu, stejni jako indíviduelni dotazy mt.:co žadocti o identifikaci
.konkritnich 277S
:Ad zodobvíz ma- adre
Luděk J l'h , PC. RC: 717, 111 21
PRAHA
7 navazuji'

na svůj :)redcotí kocentiř ad'
upozornit, č e ve OS
43 re jedná o dva
-fteličici sc výikou
ak je uvedenol, ala. zi?kladoíni'zhaky dvcu naprosto odliných SC%2.13.7. V prvnim přioadě ze pdni a apič,- -.e.'rn,nO2 je to otirk
:kerý-avYcArský Hassler liailmister
.typu bě ině
Mn*mého M.ntaiCh pošt. Hassler'
aa
M,Ižete aajít - v on a.. zpravOdaji
q tr.32. .jako
ukázku. Charakteristické znaky jsou dány předevaim tvarem 74PlatniCh - a datnvých-čislic.

2/632:69

c0006ocoopeCoopO0000cocoob000000cc000poocoocootToOccocoocccoccoococ L.Jatů oodoccco'
Zěkujems naiemu- čienu Luakovi .JaLlů ta 'tent* velice zajimavý a poučný- přispě'vě , který jistě ponůče sběratelům DVS o maii tematikou, je správně -ve svých sbírkich zařadit a . v enponitech i popsat."
-;rochu na vysvětlenou bych chtěl uvént, že autor kritiiovaniko-přispěvku
OS 2/6O/6 p.Va.FurMas Oděny 'jej redakci cředal v criginile (ruštině) při výnta:.vě Praga 'Se s tin, aby jej někdo přeložil.
stalo se, žel pekladatel mebyl file.- telista a tak došlo zřejmš•k použití nevhodných filatél.termind při:popisu záilad•
ních atae: kaideho DVS.
• .

j.j.oc0000tOocoo

:- cecod000000gocc000c000cooc000coocooc0000000cc000c000000cc0006ocooe

,
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minulém'OC 1/65/90 na str.14-16 jsem vas seznimil s materiály, které' jsem
me
tit, Udilosti . k dispozici a tak bych dnen chtěl pokračovat v jejich uvidě ní.
T'kdyi. ji: jeeu =limy výaledky MS 90; jIlatě mení zdaleka znim přehled materiaiů,
kteri byli'k MS vydioy v I aha., alespon do uzivěrky tohoto rukopisu.
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minule uvedli,ala.pošta vyzz'ala zmicku V hodr.otě 450,11r
ukaz<a je na o- 15 vievo dole. Dnes doplaujeme tuto in.:for-taci,,Ukazkbfu
razite:a
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-kteri • ae. _v jejim
- 10:11.89 byla uskutečněna v Aimet filate1inuca yýSta4a,
pr:Ibtšh4 poulivalo celkem
,přilež.razítek s ea abu 1.tS 90, "ačkoii:v vjava
byla věr.ována všen oborlm filatelie - nejen sportoVni,
tavě obsluhovala pošta CILA TORPIGNATTARA 'a ma tomtb' a:. ku
.ota MS 90
•
•
,
•
- 18.11.89 nsim razitko., k výstavě připomini zahranični spoliulčast..4US, ;xiac ve
tové fotbalovi federace PIA a trofej, kterou obdrži vítěi- MS • :":
- 23:11.89 závě rečzým dnem výstavy je one připomenuta (.ond-T,E. MS iyObraieniM::-.1iitiz;
ba.lového alias a styliiovaného ntipisu IT..ALIA '90
11,11.89 V mě stečku /ilia Poter.za se uskUtečnilo- krone výstavy setkámr'.:0.0-ch.Od.
nIk13 a i ti považovali za vhodné připomenout ma PR, :le se bUde
Zda na svim jednáni diskutávali o torn, jestli ,to pro: ne • b.;.de dobrý obchod e1 eSteině tak ei nejsem jiat, zda bych pozmal, --že na 1.,.;. .„raMě
,brazen rnzfizovaný poš4b. fotbalisty: s mičem.ý

41'4" - 'ke` enarnoc 650 hr vtrn
26.6.8Q ...na nisledujici:.,straně. přiná-litte yyobrázshi.. 1
rizitka Titězst.i.i. Inter glikix
Ss*t'
fortto'v'tai v" této ubriie ,v minulém OS.'
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eta ze
ae,.!e j't
2c7:na
c definini= . 7ydazi
31ť.1 90
-ta.' '-a poita vidala.dne
‚k
.a e', „scutonoarevnii r14.1clad11401:
-+ 11,5 x 12,B
a-M.00doni, .1jkizkuo nidnejzajitevjšihd.-aršiku.,
aul-Orem - .je
přinišite na p.ř-edchooi :strati a .ve
''.notliVé.zkuoiny 14S rozloSsviny
nra'o
'cta.
edecy. 4 cv:atni
,
"
praaaae lie: .
.,
. .
Rakousko - Č,eskosiovenskt. ,
skup: A, -.• 450- L
St2dio:.0ctunale=Fir
.Stadio.
600 - Argentina, SSSR, Kamerun,Rutunskt•
Stadio
C•-. .650 L
Kosiarika, tvidskoi . Sk6tSko:
• Stadio delle Alpi-Torinci,:Stadic ?ertexisq-enova,.
- .700 L - Arabskě emirity, SNR, Kolůtbie",•jugoslivit'-,'
Stadio Dall'Ara-Bologna,-Stadio utiazZa-Milino:
E - 800 L - Beigie, Uruguay, Jti orea, 'hanělskO •
•Stadio Bentegodi-Verona; S/adio - FriUll-Udine
Holandsce, Irsko, Egypt
•
7 - 1.200 L
Stadic Zaot'Elia-Ceglisrí;'Stadio La.FaVorita-;Palerto
je to tedy "botba" jak na poč et zniltek, tak hlavně anaii.7kapste%
jeena aerie aršika přijde na 26.400 L, co6,je nico málo přes 37 .11!.
víte o přip0 tnerd flan ;nano, Ida existuji); PR a připifratkatury:.
chtěl viastnit jet
atné kozbinace•dvojic, trojic, ityřblok;1 a pod.:azi mot, Se?. Iak ze tedy. -zits z
r.c tit.a určit 'by
;
sběratelA patěšila ale0po;:frankature znátky se aniket naši fottalově.:nciace.
ně kteriho stadionu. ,, na kterem Jane, tak •
oozdravem
vystuptve.4..
' •
. .
.
- Na tittani'stranš tOhotb č isla":pravOdije. Přinágtte tiš.přisp4Vek
US a to reprodukci 1-nelistvosti k OtIetu naiich-reprezentantl ma MS do'Itiliá tie
5.6:90..tuto • akci . Připravila naie jekcea bli-Yste%o mi vaas•infortóvini.Věřine;.
a a .;átilkz a ne ..jako.totutyloST.
ie•jitechtí.pbdrieli- včas a
aa
v Lk v
aaž ..e zpg:e4- v CaLmii.7okuSite
dalšich -V;ta4tý-c#:
•-stortovniCh akčioh pcdoboázateriály prOnai* čliny dajistit, jen u.POZOrnujetti,
.abyete dodrBovali.Vidy uvedené pOkyny k-přípraVě
.,- •
• H.
tin uinadnite praci a sobě zbytedne
.
j.;P:
0000C00000ccicoOccocoop000cO000coocooccécn000doocnoOcoto=bccbOcoo
•;:Nf--1,c

/ř4

Dátski pošta vy-dala- dte -1-6.2.89'
při.leiitoStnou
. poštavni znitku v hod.
note •3,20 BKX ke 100.výroči. taloieni •
c)
co nirodni fotbalově federace. Niměten
C4
je fotbalista vedoucí nič a je vytišc,es
tina v barvě červená v aršich_po 50
ESOPNC,
.kusech atakě seši.tkavem vydání po''.
10 kusech:Byla aouaao vydana7BC
a razitkem dne vydini.. Přebal. znitkového sešitku reprodukujams
vpravo-pak ramitko dne vydini z Fpc.
-

bga

•

000000000000000060000000000000000000000000 -)00o0000000000000

Novozelatd.ski'pošta-más letos 27.7.90 překvap:ila vIdiním
dvou znimek 0 viobrazenim.tnitých-dportovo.4.:;Na Prvé v hodn'istě
4404.5 c e aterictl• leticÝ'alet:jackLove1ock, Ijapajskj vitěz
Ca 1936 =A 1.500 t (obr.vpi-avols a ta druhá %v bodtqtě‘ 80.1-5-0
pak novozelandský,rsprezentint v ragbý...0étrge'llopit.

1.ValnA hromada CILYMP5POR7U v Cestenf223:5.1S90.00000000000000OCC00000000000CCOC*3000000000000CCOCOCCO00000000000

sobotu 22.5.g0. se sešli
č lenove Olympsportu v . kLubovně
deskobrodkého hotetu Stavoj na Zvé 1.valné hromad é, která
za Okol završit peedchozi pripravnt obdob, schválit nektere
př ipravend dotumenty a . ř íci v ů bec, jat
I. v
Č . sportovní a
caympijské fitatalii. Podle prezen ční Listiny se zlIč astnito vice
net tř ihodinového jednání 26 č lenů . Jato host byl př ítomen č ten
jurymanske nám ě tářske komise, p. Z.Hrn č ie'.
Oč asiníci byli zeznámeni se •stávající situaci v čs. nAm ě tové
F ilatelii,. s jednánimi a Kroky, které
v uplynuté, době vedeni.
.Olympsportu provedlo a vyslechli si zprávy př ilbmnYch .č lenů
vedení sekce Petráska, Poláka a Stovátka. Pro č tenáře Otympsporu
alespoň vqtah toho nejdatetit ě Jšího:
U rámci Federace .budou vytvořeny Náně tove spoLe čnosti
oddě leně v 0echAch a na 5tovens1u, katdA pod 'patronaci svého
národního svazu. Jednottivé sekce, Atere majl • v xámci svého
oboru celostátní pů sobnost a to jsme i my, se rozhodnou, zda " ,
pro následujicí období př ihtásí K Ceskg,
I Slovenské námě tové
špoet čnosti. Olympsport bude podle rozhodnutí př ítomnYch
spotupracoVat s Oeskou NS. Sou č asn ě potadujeme, aby listopadovy
sjezd 055F byl tvořén nejen dete/áty z htubů , ate aby své
zastoupení m ě ly i jednotl'ive odborne spote čnosti, tedy
Otympsport.. Pro tento případ byt zvolen i př.ipadnY detegát za
Olympsport, kter0 je E.Poták. Souč asn ě tímto prosím všechnY
nait č keny, kteř í pojedou na sjezd jaho detegati svě ho .ktubu,•
aby se Pť ihtlti peedem u vedouciho Os.
Cesk4 nám ě tová spole čnost pť ipravuje pravidelne vydáváni
Námě toveho zpravodaje, kterg by met vychaze: asi č tyř ikrát ročně
a věnovat se zejména teoretické problematice námě tove fi4.atetie, •
přinAšet př ektady zásadních č lánk ů On4mAtovd filatelii z cizí
Literatury, názory jurymanů a
ř adu dalich zajimavosti. Cena
jednoho č ísla bude asi
K č s a zájemci se mohou.- 1 odbě ru
př ihtásit u redaktora ing Lumira Brendle, U Jam .1.S..3224 Ptzeň ',
Protože- náklad bude uren podle po č tu př ih:StenYch a - první č íslo
m4 vyjít ještě do 'vánoc, pelliš neváhejte.
Po aisituzi a př iponínkách byl schválen návrh statutu •OS ve.
kterim si' proveate tyto úpravy:
sovo "vedoucí" nahreate "předseda"
I.str 2. - řádet 3
-optfite si "Složení revizní komise:
2.str 2.
:,metana, Stechta K.,.0ausky m."
Č
1.str 3. - lánek 2. - - řddek 4.
ikrtnéte a• nahra8te textem,:
"Se vznikem a trváním
č lenství souvisí•
následující .Č innosti."
4.str 3. - č l4nek 2; stovo "Matrikaei". nahraate "předsedovi"
5.str 3 - Č LAnky 2b,. 2k a 21 vyšrtně te
6.str4..; č lánek 4c škrtně te slovo'"ne Č estneho""
.7.str. 4. - č l4pek Sb ikrtnite slovo-"piseMn,.:!ch"
8.str. 4. - Zt.Inek Sc :kr:n1:2 slov; "m:4 mo:nos:"
slovo "dv ěma" nahraate "letními"
9.str 4. - č láneK 6
10.str 4.
článek 7
slOv0 "vyškrtnut" nahraate "vyloučen" •
slova "pod patronaci" nahraate
ilistr• 5. - č lánek 8
.
"jako soutás*t" .
Schválena byla
č lenskich přispěvh6 30.- Kč s/rok.. Mládež,
Studenti a vojsko v•záktadni sluthě platí polovinu veto . č ástky.
Částku v jiné
Zahrani čni• č lenové 15 Dlirrok, nebo dpovídající
mAn&, eLenov4.•ze zeMi s neknvertibitní měnou mohou uhradit
Č5F
ve
•korunAch prostčednictvím svého partnera v
příspě vky
vgAi'.50'KtS./rok.'7.ah:rani č ní č lenově nezasílají frankovaně obálky
se sVOji adresou... Př íspévy Se zasílají na adresy pokladnika,
resp.:nabankovni konto, jehož.. č íslo sd ě tí. Můžete tedy. svyn
parinerům4:. k.teř l' by milli zájem,č tenství v OtgmpsPortu nabídnou
. je.š1:e
:K.23.6.90...neZaPlě tito č tenske příspě vky za rok
iS ě ten4 a 45 ..4'tentl- Za rok 1990. Pokladník byl'povA řen neplati če.
Upomenout, .pro tetolek byt terrain pro 'zaplení• prodlOžen do
-30.9.ge,.• a po.•toptb-datu bude postupováno podle .7.č l.• statUtu •
.
.
290 Mal' 05 144
.05. K..-1.11,
by!. 1145.10.K čs,
-Stay pokladny k

možnost
—Zdenit Stovzi č Ei. pros: . .1Leroj
ziskat
Jat2kot.tmsaMotepK4 -, - abu 16- ..it;4.0.aAi..na,. zattnáulni•-0*Itet-s
SomeasnA's40.Mje,. že s VcFn
AsJit4j-Oefl.enpv4,
mohou pbjednávat. stzPravodije• a triihoitritč lY.*-Na ,Sk -ladt:isou
zpraVodaje
31,34,35-,37,0tia0,40',44,46,47,4,8,44;SO,5g,-53,54,35.5, •
.5 5' 56 5 50 5. 52
5
cena
.-'.-- •
i'hovni č ty
Olyu,O.lety,5,11,23,14:,1S-,18,17-sna::„Wa'ASAUS.
Za tus
'. •
'Vedeni OS Žádá.-Č leny',
:piSean4ho;, Styktfi
dopis O čektvaji Odpovita—
zaporninaLL,, «*'iLcž i t' «zn4u na
zpáté č ní• porto. .
KMF zruši.ta svoji. - ..tninovnm..a. jednottive siraztv- . 17cidte
.
ch Obsahu zaslala sekcia -,a společhoStea 00044a4iciliv
. zamietní. 8Y1o . to2hodnut6 vgtvoeitknihounp OimmoSpOrtM. ••' JeJiskž
sprAvcem se stat. Radek jásek. O•aotnosteohopů jČek se'.'dečtete
na jindo
ítä. .Chtli bychom, aby.
.peiti(0..; k
. odborne _olylipijsKO'—spOetovr14 ,40eAiiCK4 'tkter'atuee. .
vat ji tbleme z dare.ť •od- č lentl a natUPem z prOsteedt0 05. Alit*
nAco.vhodnetho, •m ůtete zaslat peimO Pr.JáSkovi..: .
Byt. zr- ušen :zAtez: vgst.avováni . •filatetist.ittgch
.Oaterf40
5loVenSteho štátu• a poi:1...Z
19.33-4.5. a 'již' bez óbito t :
distvalifitace expondtu mdŽene'poUlivat i iateridtg
ON 1236
PracKg svaz fiLatst6 zastat•na' ČS5É:dioiota, :Jato uzn4ni , -ta'
pub í.3'c OS.Pota v. Olympií" autorů ..)Mstgria.a Kousla. -Utnání.
ad v tomto pelpadl prvotefdich - odbornit.Q—jistA pOttLi., .xerox
kopii diplomu jsbe .od svezu obdrželi. Putort5m •Ještit
iednou
gratulujewe.- .
.
. .

poutázai•na eadu nedostatk ů pjj 04baVováni zasilek . k
letu do Pima. Cilgem .6Uto odestáno. 882 obytejngch a- -312
°dopprudenh
Oč estnici- vakne hronady obdrželi zdaris PO
dobisnici .1
jednom kusu
valn4,•:- hrom.ad4 - OS,
rzzIttovzne
obrazove dasti .peítisku je
); '.e ťJ'oo irtíma.
ťotbaLis ťa v
c,ohutei 'JeItd - s nápisem - CSR, nebot
zmnou zkratky
na-šeho stdtu. •Zb 1.6
što č ek byl vyroben
peltisty A ů tno c5',3edri;:t. 1,pix,;:dsiy 05 .1d. K Čs/ks.+•peit.
Neujasně ná Je zatim situace v Č s. Otympilst6M hnutí a naše,'
Č tenu Cs.
zastoupení zda. Zatim-jsme pravop- Latn-Cim KolettivnímclympiJske akedemie a snažime se abychom- mili . zastoupeni i v
čsov. Uetmi dab' e spoluPrecu.jeme s idtbatovou,i hakajovq= suazet4
a snaži.me ze o propalaci: Otympiiskgch myštenth.našimi Pro5teedkY
pravideLne vyd.lváni - ,Jedne_otumpijske
cestami. jedná se .0
celiny ro čne, která by. -m4 1.a prbpagovat ds. .olympijskou•hizterii.

Lze xonstatoyat, te Cs.pdšta -je ňynf•

t 'mothostem

podniKat a prat° po$;ud nč kda máte možnost působit per:i
n ě kteriK0 z razite, obrat'Ae se p f.• ,adt,i a POROC na 8.Pol4ita- .

Na Slovensku byla. nedávno- založena Slovensta plumpijs..ká'
spole čnost i která doposud nemá svého česheho parf.nera-. Protože.
Jame .šednia z iniciátorZ zalotení' CeSkk tlymaijsk
která by mě la združovat všethny.zájemce o olynpi-;isXou.mytenru a
jeji propagaci, domiváme se, že-by *Jejimi Č leny
Č etí a moreviti členovi 05, .teí se zajimají o OH,Reedbatné
peiháky zasilejte ihned S.Potov. Naii slovengtí ttenov4 se

mohou htásit o Č lenství ve 5Aovenste- 0..0eMPijSg4 spóttčnotti v•
.
.
sratistaMa,„ Adresu vlastni MUDr Osuskg.
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p?-1:Ituf •rOce ,Ottami 28 . • Let
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ř.Bura
0"p i.Js
.131.,JoPiJs1:d frahKotYPY - . . ,
.--Olijpijsá iitatetle trúsiV)
.M.1.1'.,Furman
.rohite:sovdt,steřvO spor.tu.,iffistm"
U..t4s.b1
Cs..petentostp.4 ratl'tka;-do 1g6,-6'.41.t.4
5ov4tske Kapito1.a otympijSKé historie
u.ugN.
-rematickkl exponát -::'-: •• :. :
á tot,
.r.%,qtdzKám tvorby-nSmtoviho•expondtu
t-LUiritarnheimer
Sport, Ganzsachen.latatóg 1917,79. (Om.) •
S.POtiot.SKi. •
:Postai history. of OL-.'Games-.1232 tah9t;)
Zpravodaje Otympsport
1-13, 17-42, 44, 45-63 .
'
Knihovni čky-d5:
1,5-7,=-17. .•
.
.
.
Zpravodaj IMOS
12-14, 16-25 z. Let 1975-60 OamecXyl
.
zprevbdaj. 5Pm coaq) ' -1/7a, 3/75 langtiotvl
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usnesni •z 1. vaLna hromady OLyMPZPORTLI v Ceskam-Zroda
ooP000000000p000db000Oooóp0000nAnnn0000000000vo'ooOOt000p000000c.':
1.
Vatna.hromatia'Oly-mpsportu po-drobngch pei0orginkihnv.alvje
jednomyStné přadtoteng n...4vrh nova ho statutu.OLympapor.t.6.
•
Nové Vedení'Olympsportu .bylo prO nzIstadUjicf:%č tyř ieté'obdobi
2.
zvbleno ve .stoženi:
jag: Jaroslav PetrAsek
'
. přědseda
Jaroslav Justgn
mistopeed.seda
ing tdenék slov.e.čax
.jednatet
pOkladník
d.ti'aedř ich
knihdynít-Radek Asa!:
.'eViderice ex?
ing JAn Krajmer
kolOvAni
ing Véciav Div1.1
rady
.ften
Vitazstav Stechta.
Revi±ní komise pro tot
obdob i by
zvotena ve stoženi:
J.Smetana - il.Slechta - MAJOr P.Osuskg.
4. Ualna hromada - s-e -usn511 r tomu-5 -aby Otympsport pro:nastilvaJíci obaobi vstoupit•do :
ť ;eske nánEtové zpoiei!nosti.
'
S. VaLn6 hromada poveuje vedeni Otympsportu, aby claraznE
požadoval na stavajicim vedeni
čs. fitateCi.e zastoupení
odborngch skupin a sekci na př ipravovanim sjezdu 055F formou
delagz'itů
hiasem rOZhodujiziN. Za Ot.ypsport byt zvolen jako
delegit d.t. Bedr'ich Polk.
G. VatnA hromada se usna
.S ťY
doporu čeno jalo jeden z prvořadgch
LiberSrni w.lim4ny se zahrani č ím.

vedeni Č55F byte
zi..bgvat sa Lega izací

7. Valn4 hromada odsouhlasuje vgši p ř íspiv‚,..I pro tetOiní rot, •a
souhiasí s tin, aby Č
.tenov. Kteeí jej neubredl v Aomto. roce
vy'jloe čhl. Ao 30.9. bYli ze. seznanu
vyškrtnuti'.
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• • US OLYMPIC FESTIVAL nemají tak starou historii, ale přesto si ji ta dobu
I3,1et, co se 4 USA pořádají, získali. Prvý qs OF měl skromný .zač átek v Colorado
.SOrinis'v ,r,197 4 Gólcradú. Zde na trase sedící divici na•dpkitch sledovali boje
eta 1900,etletů a sportovců, kteří se zúčastnili jeho 'zahájení. Těch•diviků bylo
cca 3000. Tehdy se ještě jmenoval Národni sportcvní• festival.
: , •
Bývalý člen US OV Robert Kane nosil v sobě myělenku na uspořádání těchto soutěži. V r.1963 viděl, že USA nemají dostatek'sportpviš; jako měli evropské, asijské země a jako mi hlavně SSSR, kde se konají takové' festivaly a spartakiády.. Postupné prosadil tuto myšlenku i V.USA. Měnit města a místa kenití•US OF iv: take svůj
význam'pro'to, že se v nich postupně budují sportcvni stadiony a zařízení, kde se
můie- mládež vychovávat a má tb pre mě sta i ekonomické výhody, v neposlední řadě
z . poplatků ta televizní přenosy. .
Festivaly se konají každý rek mime rokuolympijského... Prvý Národní sportovní
festival se konal'. jen 4 dny a zúčastnilo se jej 1990 sportovců. i'ostupně .se přeměnil. ta US Olympijský festival, kterého se zůčastnujit ve '14 dnech na 4000 sportovců, vč.invalidnich. .0d r.1972 de r.1967 co se zúčastnili sportovci těchto US
OF získali 247 elympijských-medaili na - 22, clympiidadh. Ze 175. medail-ist0 USA ze
• jich:104.•zúčastnilc US OF.
•
US OF ze konaly •v_těchte . iě stict a letech:
1979 Colorado Springa,-Colorado
1961 Syracuse,
1982
Ikdianopolis, Indiana
1983 :Colorado Springs,' Colorado
1965 Uuisia.4 State University in Baton Rouge,La
. v městech Nort Carolina jako jsou:. Cary, Chapel9iI4 Durham, Greensboro a
Raleigh
1969 Oklahoma City, Oklahoma
Tohoto fesivala se zůčastnilo Přes 4000 zivodniků v 37 sportech. Slavnostní otevřeni bylo na stadioni'Owens,- který je stadionem University of Oklahoma
zitate. Tanta US OF je.bohatá dokumentován přiležitostnými razítky, které byly
užívané pro všechny discipliny v Norman a Oklahoma City. Je jich přehled níže při-

nišímes
Zahájeni
Norman Okla
Archer
dtto
Athletic
dtto
Badmintom
Midwest City
2asketba11
Oklahoma City
Bowling
Midwest City
2exing
Okla City
Canoe/Kayak"
Norman Okla.
Cykling
Norman Okla
Okla
Diving Equesteriam
Guthrie
Fencing
Okla City
Field Hockey , Lawton
Figure Skating Okla City

July- 21. .
22.-26.
27.-30.
22.-25.
25.-29.
22.-25.
22.-25•
22.-23.
22.-23.
. 27.-30.
22A-25.
26.-30.
23.-29.
22.-23:

71171-1;

Vlevo je PR ze zahájeni
dne 2147.89 z h4sta
Norman.Cola (omlouvime
se ta slabou iitelnostl

USA
OPSNIUG_CESEELI,ONIS3'3T.471011

Okla City
Rhytmic Zymnaat. Yukon'

- 0ymhastic.

Okla City
Ice Hockey.
'Edmoni .
judo • •
Mod.PentathInn
. Norman -•
Racquett,e Bell - Norman
Roller Skating Okla Citý
Rowing •
Okla City
Norman and Zl.Reno
Shooting
Edzond•
Soccer
Okla•City
Soft Sall
Soft 2a11 Slow . Okla City
Speed Skatinz
Okla City
Zwimmin,z
Okla City
Synkroniz.Swi.m. Okla•City
Ckla :ity
Okla City
Handball
Ckla City
Taekwondo
Ckla•City
Tennis
Norman
Volleyball
7:ater ?bib
221a City
Weiztt Lifting
Ckla City
Wrectl'hg St.
Okla City•
Yachting
Ckla City
Norman
:losing :er.
Torch Rua
Tulsa
Okla City
Organizing

27.-30.
25.-26.
75.-30.
22.-23.•
•
22.-24.
28.-30.
22.-24.
22.-23.
22.-29.
24.-2E.
22.-25.
23.-24.

•22.-30.
2S.-29.
24.-27.
25.-3O.
22.-25,
2S.-25.
22.-26.
22.-24.
1,
O7Z 7 !ervaná tarvi

1990 Minneapolis, Minnesota

jestliže v 10;skim roca
byla 1.1roda
veiii (viz setram
potcm pro letcšni
US CF je ješti daleko
Prvou v1aštovk%1 vidims vlevo
k propagaci vYstavy TWINPEX
z Minheapolisu.'
Niže pak přini2ime setnam m;st statullinheatta, kd
ae používala přilež.razitka k
cf.encsu pochodn6. Všechna PR maji
.
s.tejne provedsmí, liší se pouts
nicvsm•mésta a datem, kdy jim
-bíhala štafeta s pOchodni.
mésta Duluth z prvého
dne 3.8.90 je vpravo.
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5.

•
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allmar
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?..tes tone
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Rea ling
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Jesse ()wens wen world
icclairn by capbrring lour ...told
medals track arid field si
• • Bailin 1936.
•

:USA1
•

-

47(4,1 4 4 , *cif "tit

4

of thě trophy tor the
Three-time Olympian Ray Etvry .
il.Š.-Great Britain w6men's
'Won eitjhlgOid medals tint
tennts tenps. Házei Wightman
=taming high iitniP atid ether
•
'won two gold medals in 1124.
lumping events.

Pe významnýcli olympijských sportovoů:,USA je zobraiezio
na pě ti r.o4ýcla známkach 4 hodr.otach 25 c, kierě : den sane.července 1990
LITY4=41%5VPPORT ; jeni. US OF 1990 4 Minneapolis, Minn., tedy
77d216 miniaterit46 poet USA.
THE
V.S.TEAM
Zna, jsou 4ydirrf v SoutiikU .tak, •;e t-ioři 4 ariich
po 35 kusech 7 řad
jda. tedy 6 vi- '2roviié 5.,ě tipisky věecn.
iděmek a zviele pak Sedmioěsy
znaMky..
spodnim
tiskovilto listu jsou Pod kaideti zniuskeu• .stru6ni'popi.
.
s .merem Olympionika a...jaho 4ýkoni. VS-bě r aportoyea na
seriii němek,
raizev "Americas
je'borav4u .repre7.e.ntativr.i a p 9 iěŠi. jistě '
Sběratele toho t6" tématu, At
populiirniho Jesse Owente
sě. crni zititý=i:z 01: 1936, nebo neméně pOpulfEr14.ho kay::Ewryha':.,se 6 -clatými ,r. On
1900, 1904 a 1908 :;:,.!d , :!vcjnisobriáti 4itěiYiu 4 , teniie na OH 1924-:Baze1 Wightmanovou
lodle nii
5
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Stejné populárním olvmpionikem
v USA je i Eddie Eagan, který Jako o''
dokázal ziskat
medaili jak na.
box na G.:.1920),' tak ma timnivh
letnic
; • er_N
; nrich (5tyřbob-ma ZOE l932.:
=
'Polem.' z notice sslavnichw je *pak
plavkyně Relene Madisen, která na OE 1932
7 Lcs'Angeles. ziskala 3 zlaté medaile.
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Ještě bych chtěl upozeiniti že v leviz rohu kaiděho tiskovenb 35 kusového
OLYMP
Q9c9 CMUDIPIAd 1
archu je ofic.-emblem US ;city, kteri- je
tea
ofioielnim olynpij:ký sponoencuetva
•
a z
USA 'na ZOE a OE 1992(podrobnii viz CS
"6.1/65/90 str.24).
SUSŽL
'vlastnimu US OP bylci pouiiiiáto PR
r
x zahajovacímu ceremoniálu 6.7:90 v Minner‘r.rer-e-,rt.. rr .. . trittc
apclisu a tamtéž bude po celou dobu od
5'1,4r:tram Helene Madison woo
Boxer and bobstedder Eddie.
6.-15-7e90 poušivins PR s textem OLYUPIC
tlwee Olympic gold medals in
Eagan was the oni U.S. gold
Summer
Games
at
LOS
Bia
Medal winner in WM the
I'ESTIVAL. Minotichta bude pak poušíváno
Arisr.:s in 1232
Summer and Wafer Games.
celkem ještě 44
3 obrazy jednotlivých
sportovnich d'e-4 7Vn (některé v jiných
mě stech - všechny FR nají stejné provedení. jejich seznam dnes tepřilnišime, znad
aisle 3 ukizimmi41 Ja.
,v
cko
G3000000000000ccococ0000000cccoocccecocococcoccecoc00000.0000c00000
cecce

: OLYMPIAW-LO

25

tet1144elaill ttttt

650 -

),› Mesouriatbiettcelub.
•

ST. LOUIS .

WO
F

ST.

>IA y„,
e

ď
řc

a,.;imavi obálka . s hlavičkou MISSOURI ATHLETIC CLUB / St.LCUIS s gileiitostným razítkem WORLDS PAI ST.LOUIS 1904, kdese v jejin rámci konaly Hry III.
olympiády.
Mistni klub se s mnoha členy zúčastnil také v n,-.terých soutělich tšchtc.
Her. Nejispěšnéjii- zhich bylo družstvo vodního pole, a štafeta ha 4 x 50
které ziekali za 3.mista bronzové medaile.'
Velice zajimaVý doklad nám poslal Joe Lack°. Uvedenš. PR . jsou inima i když•
právě 6.8 není zcela běžné, ale v této kombinaci je to ojedinělý doklad:
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7Ťhe world
is an open book.

Další zajímavosti do olympijski historie je příležitostné razítko :Adirondack Stamp Clubu z 22.4.90 a připomíni zim 10 výrbči koniní IX.ZCH 1980 v
Lake Placid. Poslal nim jej opě t náš spolupracovnik Joe Lacko.
XVII: 20k .1994 v- LILL2EAUMEA Norsk*.
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Norská pošta vydala 6.10.89 aršík se 4 •známkami po
:4 Kr tprodejní cena 20 Kr) k připravovaným XVII.Z0H.

IN1 známkich jsou vyobrazeni nositelé zlatých medailí
:z předchozích ZOR. Vydána byla ?DC a používána 2 PR.
:Každá známka pak byla vydána i na samostatné Card
kaxim. Ukázky těchto vydání přinášine 'die z prospektu, který norski pošta vydala.
Na nisledujici*atraně přinišime dalši ukázku, kterou norski pošta informuje
o chystaném vydáni druhého aršiku v letošnim roce, konkrétně 5.10.1990. Namitsm
4 x 4 Kr znimek jsou opět bývali slavní torští driitelé medaili ze ZOR.
a popisem (v 'angličtině}
, k jednotlivým známkám použijte pro iiroji informaci.
vedeného je zřejmi, že norská pošta v této každoroční tradici chce pokračovat i
nadále. NeUivime se, neb lořiský aršík je opravdu velice pěkně proveden a pro sbě:
-atelee tématu 2011 jistě přimosem k rozšíření jejich sbírek. Zvědavi Same' take na
l0 ks olympijských celin, které od loliska noraki pošta inaeruje.
slibovalšých

dominated the skiing events. Thorleif
1 laug win three gold medals, in she 18
• kilometres and 50 kilometres crossty and in the combined Skijumping and cross-country event.
The sune year that Thodeif 1 fang
won his gold medals, Norway also
entered the youngest pat ticipant of the
Games, Sot+) 1 lenie. She was not
even 12.-y-e:iis Al7třirshe camč eighth.
in fignre.skating. 1.1.tur years later she
returned to 'win the gold'inedal. She
was the star of the St.11•1oritz Games its
I92. With her I bythmic..fast ‚moving .
style, she reVolationized the sport tď,
figure-skating and dominated it for
many years. She won ten World
. championships and Olympic gold
medals at Lake Placid in 1932 and at
Garmisch-Partenkirchen in 1936, afier
which she turned professional and
achieved another kind ofworld. fame in
American skating films :ilia spectacular ice- shows,
While Thor led Hang reigned
in skiing, Ivar
supreme iii
was king of speed sVillt7g7.-NrilliWve.. •
gian has won more gold medals than
he has 4 altogether. The first was in
St. Moritz in 1928 fin. the 5000 metres
event. Eight years lamer he won 3 gold
medals in Garmisch-Partenkirchen,
where, had be not been jist one tiny
second behind his ti ion! Chades
Mathiesen, he would have won all the
gold medals. I le was the best speed
skater in the world litr many years,
breaking several world records and
• winning liair world championships. •

New miniature sheet and
'inaore Olympic champions

Lillehammer and Norway were
tinosen to host the 1991
. Winter
04 topic Games, the Norwegian Post
Mice followed up by issuing a ininia•
lure sheet en 6 October 1989. The
sutler:1s were the four most tecent
Norwegian Olympic gold medallists.'
We are now u year closer to this great
and challenging event and the. time has
mite for nor second miniattire sheet.
•
itiš will be issued on National Stamp
AV. 5Q';'. Once again the sheet
contain firM starrips•worth NOK
phis a simplementary charge for
the '.neflt of Norwegian Olympie
spó s. The miniature sheet will have ,
the.thae design as last year, with the '
Lillehamnier's citat.ofthe relevant gttld medals.
,
1.1.•Siinter sports, Norway is one of
, the Ýadile; countries in the World and
thus has tIonty of Olympic champions
. who deserve to be honoured on
• suurps. Unfortunately there is jitst not
roo-t for them all and this time we
•bav selected Norwegian winners of
trgest number of Olympic medals.
la% ranks.as the first
ton ig Norway's great skiers, I le was, ion in Lira' near Drammen in 189-1
'rind hiring his skiing career won, litr
a plc, 10 Royal Cups and was many
.
•tint the winner at 1 lohuenkollen in
However, his most brilliant
achievement Was at the first Winter
. Where
Olympics in Cliamonix in 1921,
293 athletiN from 16 countries took .
r On. Led by Thorleifl lat •he
Not w,egian participants ra.,::.plettily

•

Ili:Omar Andersen was the greatest
spiTeďsZiii.7;filZ1Tiťie- s. l ie became
tremetnionsly popular, tussiluly snore
sit slian any other athlete-in Norway.
I lis nickname. I liallis, was a household
wind, and it still is. le set world
records that tto one Ouargla. possible

at tlie time; he was European ••
champion and world champion three
years in succession. Ihtt lue readied his
.
peak at the Winter Olympics irt Oslo
1952. A whole nation demanded 2. gold
the
hingeSt
. medals - he won three, for
distances.
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Uirotitki 954/18, , 140 la PRAHA .4 Pabízi
tam 5.7.1924 (den zahajení OF; s razítkem
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A. DE RENES (neolympijnkym), fratkovaný'olymp.ztámka'mi 2x25, 2x10; 1=30 a 1x50 c do Prahy. Dile pak pohlednice č s.hckejintl-pozdravy ze Stookholmu 1947,
GA-PA 1947 a Basel 1948 e pcdpiey ceiě reprezentace.
Vie viměnou za kvalitni celistvosti STOpt TENIS
039- JUSTÝN Jaroslav, čs.legii 63, 399 01 MILEVSKO prodi I eidu
vy- dani arsiku Norka, k XVII.Z0H 1994 tak, jak je uvedano
✓ dneinim zpravodaji na str.45. Cana nett* 12,50 «M N abidn ě te!
Dále.hledi dópis se SR PRAHA -'Mezinárodní
olympijský kOngres 1925 - nabídněte, možni i viměnai
112 - VAtURA Franti5sk, Krameriova 440, 790 01_JESENIK, nii nejstarii člen (CO)
nabízi k prodeji svůj 'výstavní exponit o Historii naší
tfilovýchovy a OR. Velice 'vhodné pro začinajíci vystavovatele ‚oceněno IPS a MS), se zpostou zajimavých.materiálů. Pimemně osobni nivitěvaPo dohodě Př'edoml
ccccoseec000000 oc9oomm000sooscoosommoonsocosoon000cw,:qcolosociosococoossi)Scoo
•.

Norská -?t, --:tri.je v poslednich
letech prc ais
..2 .-spi!skosportovni sběze skandinávských
ratele
oemi, vydala d26 4i. 1.1W:9 známku v hod:iota v Přespolní=
nOtě 5 Krk
bihu (Cros-Country) 1989, které' se konalo
ve.Stavangeru.za ůčaiti be:I-el s více jak
60 zemi. Yytičtina byla vicebarevným ofsetem v mákladu 10 mil.kusů a autorem montile byl výtvarník Leif F.Anisdahl.
Norwegian Post —Stamp Bureau
Postboks 3770 Gamlebren.14-0135 OSLO 1g NORWAY
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Je neprodejný= a neperiodickim zpravodajem NS "Olympijská a sportovní fialtelie
v !SFR", pratu'ie4 při KNF SCSI.' v Prase a is urea= výhradně pro vnitřni potřebu
č len, tito sekce.
Vedoucim sekce je Ing.Jaroslav PETR1SEK, Zborovski 1025, 222 23 ČESKir BROZ,
Vedoutim zpravodaje je Jaroslav jUSTiN, čs.leirii 63, 39901'MILEVSKO,
ktaří zodpovidají za .jeho obsah. Za odbornou strinku a ptivodnost odiovidají autoři textů. TEXT NEkROCHIZŤ jAZYKOVOU OPRAVOU ! ,
Toto číslo 2 / 6 6 / 0 mi 24 stran textů a vycbrazeni. Redakčni'uzivirka
20.7.1990, vyšlo v zaři *1990 a spolupracovali na němat
Ing-LPetrásak, Ing.U.Sloviček, J.Justýa, L.janů, J.M.Lacko,
oolooóooc0000n^,--., n0000000000000000coo
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