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Zpi'avod2j spole čnosti pro OLYgPIJSKOUA
SPORT- OVITf FELATELII V
Ro čnik XXIV

Č SFR

3 / T 1 / 1 9 9 1

ooc000000cc000000000000000000000000cl000000cl0000cl000
Uprost ř ed př iprav na oslavy 25 let trudni naéi Společno5tt pro
olympijskou a sportovni filatelti v CSFR OLYMPSPORT ukončila
"nc choroba životni poui: jednoho ze zakladatelů OLYKPSPOPTU,
iho dlouholeteho př edsedy a vedoucího zpravodaje, jurvaana a
vystavovatele,

Jaroslagrsa. Juct,g5,1-2,rt
z Milevska.
Jenon těžho 5e ni. 'j slovu k tomu, co by chtě I člověk
u tomto okamiiku uyjádř it. Před oč ima defilují ušechny
knihovničhy a véechna č ísla zpravodaje, které s takovou chulí a
nadétnim řadu let př ipravoval, objevuji 5e č lánky a dopis',
Mere peal a uzpomínáme na setkání, kterYch se zůčastnit, -Hodně
dlouhá by zfejmě byla ř ada fi1ateli5tickYch pfd tel u tuzemsku i
T.> zahrani č i. Život je jii ale tahov, jakY je a nám nezbuá, nei
jej také jako takovi:; brat.
Zamyslett 5e prosim v tomto okamu alesPOň chutti nad
pomijivostí věci lidshi;ch a věnujte jardovi tichou vzponhu,
proto'it on si ji zcela jist ě zaslouží. jsem si zcela jist, že na
něho nikdy
NEZAPONENEME!

BohUžel těch smutnť)ch zpráv za uplynulé období je vic...
3Z.srpna 1991 v.poiehnaném věku 91 tet zemfel nejstarší
člen OLYMPSPORTU, pan
Jeseníku. .
František
YA Ď URA
Patil mezi zahldající č len14 Společnosti a jako • vvstarouatel,
dtouholeti; aktivní turista a prvotř idní fitatelistickI; odborník
nám bude zcela jistě velice chl)bě t...
Čest jeho památce r

cc

• V jarnich měsících letošního roku opustil řadv OLYMPSPORTUs
Př ítel M. Heyduk z Domďilic

NA POČEST 25,. VIROčf ZALO2ENÍ SPOLEČNOSTI PRO OLYMPIJSKOU
A SPORTOVNÍ FILATELII V C SF R
A OLYMPIjSKICH HER 1992 V ALBERTVILLE A BARCELONt
POPADÁ
SVAZ

Č ESKOSLOVENSKÝCH

FILATELISTO

ZA SPOLUUČASTI
SPOLEČNOSTI OLYMPSPORT, ČESKOSLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU,
ČESKOSLOVENSKt OLYMPIJSKÉ AKADEMIE, OLYMPIJSKÉ SPOLEČNOSTI
SLOVENSKA, MĚSTA ČESKÝ BROD, PODLIPANSKtHO MUZEA
POD ZÁŠTITOU
PREDSEDKYNĚ Č SOV
MEZINÁRODNÍ

V Ě RY

Č ÁSLAVSKÉ

FILATELISTICKOU
STAVU

OLYMPSPOU' 91
21.9. - 28.9. 1991

Č ESTUI

VÝBOR

000000000000000000mm00000
VĚRA

Č ÁSLAVSKÁ

předsedkyně Československého olympijského výboru
prof. VLADIMÍR Č ERNUŠAK
předseda Československé olympijské akademie, člen MOV

KARL HEINZ KOLLER
člen vedeni IMOS /BRD/
JOSEF LACK°
člen vedeni SPI /USA/
dr. MARIA MRA Č NOVA
•
předesedkyně Olympijské společnosti Slovenska

dr. MILAN ANTALA
předseda prezidia SCSF

MUDr. PETER OSUSK/
předssda-ZSF

JAROSLAV M'ALE Č EK
tajemník SČF

Mr. JAN KUN Č AR
starosta města český Bred

Výše a na předchozí straně uváděné informace přinášíme pro přehled i těm členům a čtenářům, kteří nebudbu vlastnit.výstemni katalog a ani se výstavy nezdčastnl.
'A o jaké filatelistické materiály rozšíří výstava naše sbírky
\\-LE *8 R

OLYMP. PORT:

44,4
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:7*E(NÁROMq
VMAYA
POSTOYN(C. li ZNÁMEK
MUZEUM ČESKÝ BROD
Z1.-28.9.1991
W. 111r.
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OLYMPSPORT - IMOS

A - Otisk výplatního strojku Postalia, propagující uspařddrinl
výstavy /červený/
Příležitostné ruční razítko, věnované propagaci výstavy a
olympijských her 1992 v Albertville a Barceloně /černé/
C - Strojové znehodnocovací razítko Postalia, připomínající 25.
let založeni OLYMPSPORTU a =SU a dspěchy čs. kamaistiky
n2 OH 1936 v Berlíně /černé/ + Postalia výplatní /červené,', vyskytující se pouze n2 vstupenkách na slavnostní -0
več er 28.9.1991 /150 ks!, v pošt. styku nebylo použito :11 11)2
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ALBERTVILLE'92

I
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teský Bract
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PřileM.tostnti R-nálepka OLYMPSPOR7 "91
•
Vý čet filatelistického materiálu doplňuji obálky 2 dopisnice s
hlavičkou výstavy.
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Dovolte mi u následující č ásti •zpravodaje, abych Vas
seznámil s novinkami v ivotě OS a něhterYmi 5hutečnostni, klerti•
Považuji za nezbytné. Nejprve h tomu, co . je
nejdůleiitější,
tedy h problemqtice členské zákiadny.
Pro naplacení člensh‘lch př íspě vků z,a roil 1990 a 1991
byli z řad č lenů OS vyškrtnuti tito č lenové : 246 Buráhova, 209
Domorad, 011 Celin, 033 Horníček, 225 Jahoda, 243 Kamenn1J, 050
Krajmer, 100 Kromer, 249 Kvašňovsk15, 230 RepickY, 104
han,
232 Svikruha, 226 Vincour a 254 VYkruia.
Pro nezaplacení č tenskYch př íspévků za rok 1991 budou z
řad č tenu OS k 1. tednu 1992, pokud do té doby dlužné 'přispěphy
neuhradí,' vušhrtnuti tito č lenové:' 19,6 Abrt, 170 Beran, 012
- Coutat, 014 čen:er, 197 Damek,
019 Domlátil, '157 Dudák, 236
Hejilar, Janoušek, 240 Jantošouá, . 255 Janů, 039 Jitek, 235
Jitek, 227 Kalus, 044 Kittler, 129 Kobr, , 144 Messner, 271
11ou0a, 126 NovotrO, 873 Ondraška, 277 Polachoad, 099 Struck.
Nezlobte se na nets, ate situace je skutečně tahová, že
si nemůžeme dovolit nechat tisknout zpravodaj pro někoho
zadarmo, vidyt zaktadni povinne7.ti.č lena OS jsou u zásadi dvě ,.
mít zaplacené č lenské př íspélAY a mít dostatek obálek u
jednatele OS pro zasílání korespondence. Finanční situace nás
lO
příspě vků pro rok 1992- na 50.- Kčs
nutí upravit vi3ši člensck
za č tena, mládě .z KMF (do 15 tet) 25.- Kčs. .Věřime, ie
Pochopíte stávající situaci a že není třeba.zdůrazňovat důvodvi,
ani argumentovat tím, zda máte a jak, uriteh . z členstuí u OS.
Některé další odborné společnosti vybíraji . račni příspěvek
1,11:1Ši 101.—Kčs a vicě. Tzim se zdá 161 časIk4 5i:- Kř6 ůměrna

Ptalb př ispě vit
které smeřuií do
Pokladn9 OS, pou'ftazujie zelenou poukázkou: ti)pu
na
čs,st. spoř itel. Václavshé nam.42, Praha 1
Pro účet OLYMPEPORT, Praha- 5
čs.U. 765245-019,
variabilni swbol P (př íspě uki)) nebo J (jiné piatb,
41:.
Nechcete ti se w)pl6oval 5 touto POUkaZ:MOU; napište si poittadnihout, př itoite zpě tné porto,. on Yam :ad •zašte
poukázku
Př edtištěnou: členoué, hteř í mliíudte služeb sporožira,umidamte
si, ie máme daleko do ':-,7 vbiltv i S'erloha Hoimse a Tien( ti na

př íchozím lístku Vámi dopsáno i Vaše jméno a ilčel platby, peníze
sice v hase ponecháme, ale Vás jako neplatiče povedeme dat. Pro
Platbu př íspěvků za rok. 1992 bude poukázka přiložena It. čislu OS
4/91.
.-•
Změna nastalo rovněž ve Způsobu př ijiMint novich
Zájemce a č lenství si vyžádá přihlášku od předsedy OS, kteri_ mu
zašle i hnižečhu'Průvodce OLYMebeumili a- poukázku na zmplOceni'
př íspě vků. NovY č len vrátí vypiněnou přihlášku předsedoui OS,
zaplatí č lenskY př íspě vek a ústř ižeh-od poukázky zašle jednateli
OS Z.Slováčhovi spolu 5 obálkami A5 se svojí adresou a
frankaturou pro zasílání materidlů O. Současně zašle jednateli
it.- Kčs zapisného, bud: u hotovosti nebo u č istch známktich,•
případně poukázkou, u tomto př ípadě typu C (žlutu). Od něho
obdrží č lenské č íslo, informační dopis a w.-Jtisk katalogu vistavy
OLYMPSPORT'91. V nejbližším č ísle zpravodaje .předseda OS
uveřejni zprávu o jeho př ijetí jako informaci pro ostatní. členy.
Nové odznaky jsou vyrobeny, jejich' cena je II.- It.č5 za
kus a mate moinost si je objednat •u jednatele -OS. Neprodané
uitisky katalogu v15stavy OLYMPSPORT'91 je u něho rouněE možno
objednat, cena rounéž 10.- Kčs/ks. Doručovat se bude po vistauěipodle toho, co zbyde. Vstavni.ch medailí je vyrobeno rovněě
něco vice než č iní potřeba pro vystavovatelé a zájemci a tento.
suvenYr k 25 rok.Cm.existence OS si je mohou, pokud zásoba bude
stač it, objednat za 30.- Kčs/ks. Poslední zajímavost,.. kterou
dnes nabízíme je reedice starších č ísel zpravodaje OS 12 - 16 z
let 1971-72. Do č ista 16 totiž uwhcizet zpravodaj OS cvklastitouaně na formátu M. Reedice čísel•-1 - 11 ve zmenšení na A5 jtě
vyšla před časem, nyní tedy je možnost získat i zbytá čista ve
formátu A5, což je vhodni pro knižní vazbu atd. Ron:mien( je
provedeno př ístrojem firmy RICOH, sponsora naší vOstavy
OLYMP5PORT'91 a tedy kvalitně, připraveno je 30 ks, každé s 92
stránkami textu u ceně 32.- Kčs. Novější č leny upozorňujeme, že
právě tato č ísla obsahují serial. J.JusUna o poštovních
materiálech OH 1096 - 1929, tedy material velice zajtma.
Budete ti některé z uvedench věci objednivats, je
nejlepší současně s objednávkou provést úhradu platbp př ímo
jednateli OS. Nezapomeňte při tom uhradit současně poštovnil To
;ch zvyklosti při
mi př ipomíná nedočažování jedné z běin,
korespondem: s členy vedení 0$ a sice přiložení zrOmity na
zpětné . porto u případě, že očekáváte na suůj dopis odpOuid !
A nyní již k dalším změnám u členské základně :
Kromě již uvedeného seznamu neptatičú za roky 1098 - 91 se naše -Elensk6 základna zmenšila z důvodu úmrtí o tyto č leny :
František Watt= (5)
50
• Jaroslav Justn
112
Tibor Boháč •
210
.294
M.Heyduk
dokončení ne tr.7742) -

Barcelona 92 „
959

Radek.JJBK

•

A/ Začni5me toto pokračovArd vyobrazením tři oblek prv4ho dne IrjdAbi, o nichž jsme se, zmínili ji Hive, ale jelikož nebyly 7 '
ndobii. k dispozici, tak je T rAmci úpinosti z7eřejňujeine Tnes.
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Primer Dia de Circulación
Dne 29. ledna 1990 byla n6kl8dem 6 mil. kusk71 vyd6na mnfirtka v nomin4lni hodnot'é 20 peset, zobrazujfel vítěmnYnévrh v potadi druh'
soutr?že, již - se mdčastnilo okolo 100 000.
Vítěz - DaninI Garcia Pérem - 12-ti let žék, nav!:3těvuje v
Cad'izu mIntn1 školu Snn Ignacio. Na mndmce vidlme olymrijské krupřech6ze;,iící ve opcdni ČAsti 7 Č sla 92, oznamujíci opět celému světu nd61octi roku 1992 - CH 7 Barceloně a Sv ětOvou výstavu'
7 Seville. Zn6mkU dtplňu-je FDC.se str o razítkem 1. dne vy0.6ni z Madridu.

Pité předolympijské série znémek
r. 1990 a je tvočena hodnotami :
• 8+5 peset / 3,9 mil. ks
18+5 peset / 3,9 mil. ks
20+5 peset / 3,9 mil. ks

spatči a světla světa
Č.f5
zápas
/
plav4nf Č. 16
/
/ — baseball Z. 17

3. fijna

Ztrejov4 rnzitko 1. dne vydLinf, používané
vyobrazuje plavce Tu Čni z-:- poštovnillo dPadU v Sarce1on;:1 pak. .Cojez se pedohd-tomu z 3. iíjna .1989, zde vilak md ebléknut4
ssko a kravatu.
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. V po řadí už es-td předolympijskd série byla vyddna 7. března'
91
a tve1;1 ji znAmicy
15+5 peset / 3,9 mil. ks /
moderní ptibpj Č. 18
25+5 peset i 3,9 mil. ks
- kanoistika
Č. 19

45+5 peset / 3,9 mil. ks / - veslovdn1

Č. 20
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RADEK JASEK
CERVENE
.PECKY 271,
CZECHOSUOVAKIN, 28121

Na strojovém razítku 1. dne vydáni, používan47 v Barcalorně a _Madridu, vidíme kanoistu.
Třetí známka tvořící tzv. sérii „d ětských, návrhů", byla vydána
12. dubna 1991 v nominální hodnotě 25 peset. Náklad io aoo 000
kusů. Autorkou vítězného návrhu je dívka Ana Perello Riasa z
Pollensy. Námětem známky jsou plachetnice na vinách, vlevo nahoř b olympijské kruhy a emblém OH vlevo dole. Na FDC je =učni
razítko 1. dne vydání.

OLITSPORI
je neprodejngn zpravodaji Spoiečnosti
pro olgopijskou a sportovnf filatelii
v CSFR.
•
Pfedsedou Snolačnosti je :
ing Jarosiav Petrasek, P.O.Box 13.
232 23, Ceskg Brod .
Redaktorem zprAvodaje je :
Radek JAsek, 231 21, Corvon4 Pečky 271
Toto tisIo 3/710'91 na 24 stran
redakEn1 uzavarka 1S.3.31.
Ke každé předolympijské známce jsou připravovány tzvr.
zkusmé tisky - o rozměru 120 x
90 mm. Uprostřed každého je
návrh známky bez poštovních
detailů a nominální hodnoty.
V. levém dolním rohu čteme název- sportovního odvětvi, v
pravém pak jméno návrháře.
Každý tisk je na zadní straně
číslován a má být vydáváno
1000 kusů pro každou známku.

B/ Od roku 1989 používá poštovní úřad ve Vigu OVS, poukazující
na skutečnost, le společnost La Union y 6I- Felix Espanol je

oficiálním pojištovatelem Her.
ESPANA
tt

Barcciona'S2
CLN. )

:2 4:t

Kodak
.00LoRcummco

Světoznámá firma KODAK je oficiálním sponsorem programu_MOVJzA__
2" a též používei'v. Las Rozas frankotyp /viz předchozi strana/.
Barcelonský městský Had používá od roku 1984 OVS s textem "BARCELONA CAP ALS JOCS OLIMPICS" /Barcelona se těší na olympijské
hry/ a ev. Číslem 5788 - viz OS 1/90, str. 11. Od' té doby došlo
k několika malým dpravám t změna ev. čfsla na 16620 a současné
4263, orámování výplatní hodnoty i střídání dodatkových textů v
levé Usti - Certifikado, Urgente, Impresos.

Pravděpodobně od července 1990 používá organizační výbor Her
frankotyp 3 dalším ev. číslem 5788.

Společnost PIKOLIN SA v Zaragoze, vyrábějící nábytek, ae sponsorem Španělského olympijského týmu a toto propaguje na svém OVS.

Barcelonská společnost NUTEXPRA SA vyrábí velmi populární dětský práškový čokoládový nápoj s názvem Cola Ca° a je dalším ze
sponsorů OH.

Patrocinador de

Barcelona'92

C/ XIII. ročník Katalánského maratonu se běžel z Matara /okrajo-

vá část Barcelony/ s cílem na stadiónu Montjuic. Tento běh
připomíná strojově razítko.
CkTALUNYA,
ATA /16•ESTACI

liARATHOli CATALIMYA
?AA1A116.(571iDIOLiMPIC

urirn

-.7;r:a"

Oblastní filatelistická výstava mládeže se uskutečnila 6.-7.
dubna 1990. Ruční PR zobrazuje mladého chlapce, oblečeného
do judistického kimona a text o jejím konání v městské čtvrti, kde se nachází olympijský stadicSn /viz výše!.
Ruční PR s maskotem OH - tenistou Cabin bylo použiv6no při
příležitosti XXII. národního známkového veletrhu vMadridu
1. —lo. června 1990.
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Ve dnech 1.-9.12.1990 byla v Barceloně uspo-řeldána_padLnázALem_EX,.
FIME. 90 první mezinárodní filatelistická výstava zemi StředOmoři. Sobota, 8. prosince, byla označena na výstavě jako ,iolympijský den" a při této příležitosti se uskutečnilo eedstaveni blížící se olympijskó-sportovní výstavy OLYMPHTLEX 92, jež se bude
konat 30.7.-7.8:1992 v Barceloně. V tento den se používalo PR.
/viz předchozí strana/
Již dříve jsme se zmínili o předolympijských soutěžích, které
zpravidla probíhají rok před zahájením OH. Smyslem jejich konání je prověřit výkonnost sportovců a především připravenost organizátor a sportovi5t'. Následující PR nám dokumentuji ty, jež
se uskute čnily v- letošnim létě.
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D/ Organizační výbor CH vydává, zřejmě v rámci svých reklamních
účelů , číslované dopisnice a FDC o limitovaném nákladu. V levé
dopisnic se objevuji různá návrhy plakátů k OH. /reprodukce na předchozí straně/

MOHLO BY

VAS ZAJÍMAT

Španělská poštovní správa schválila zhotoveni
perfinu “B-92" na některá známky : 8 peset z

první předolympijské série, 20 peset - školní
dětská soutěž /1990/ a 20 peset - MS v cyklokrosuv GETXO 1990.

--------

Organizační výbor vydal formou tiskových
listů /135 x 95 mm/
ve dvojici nebo po
jedná, celkem 10 Čís
-lovaných vinět, zobrazujících.-maskota
Cobiho jako sportov-

ce : atletika /6.1/,
badminton /2/, košíková /3/, házené /4/,
box /5/, cyklistika
/6/,
jezdectví /7/,
NZ, . Condit Organizador de los
šerm /8/, kopaná /9/,
XXV Juegos OlImpicos
0329
gymnastika /10/. Sed
má, nečíslovaná úprava, byla vydána k XXI. národnímu známkovému festivalu, který se konal 2.-11.6.1989 v Madridu. Zde najdeme Cobiho.kroužiciho nad Madridem.
c4i4n

Mapky ukazuji trasu
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štafety olympijskáho
ohně na území Spa;
nělska.
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OLYMPÍJSKÉ
• NOVINKY
POŠTA V OLYMPII
Každoročně jsou ve Staré Olympii /v areálu Mezinárodní olympijské akademie - MOA/ pořádána různá setkání členů MOA, Národních
olympijských výborů, kongresy pedagogů, význačných sportovců, novinářů apod.
Na těchto zasedáních se řeší současné dimly olympijského hnutí.
Při setkání pedagoga se vyměriují názory a schvaluji různé programy pro školy, různá sportovní cvUeni. K těmto akcím a různým olympijským výro čím používá pošta ve Staré Olympii příležitostná
razitka.
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V letošním roce byla používána dvě příležitostná razítka :
13.5.91 - Archaia Olympia - 8. mezinárodní setkání členů a fUnkciondřů národni olympijské komise a
.-V-knihov-=
mezinárodní federace. Kulaté razítko :lid průměr 35
ničce je vedeno pod Čísle m_ PR 69.
18.7'.91 - Archaia Olympia - 31. zasedáni Mezinárodní olympijské
akademie. Razítko o průměru 35 mm
představuje znal MOA a antický chrám. V knihovničce je vedeno
pod číslem PR 70.
František Anděl0000„...:0000
00000000000000o00000o000000000000000000
Švédská poštovňi správa ve spolupráci s NOV Švédska potěšila na
sklonku letošního léta všechny filatelisty, zabývající se olympijskou tematikou:. V aršikové dpravě byly 27. srpna 1991 vydány
čtyři známky, každá s nominální hodnotou 2,50 SKr. Zobrazuji
švédské, sportovkyně - reprezentantky a zlaté medailistky v dosavadní historii OH - 7ľagdü JULIN /krasobruslařka, první na OH
1920 v Antwerprich/, Tbini GUSTAFSSON /klasické lyžování, dvoj-

násobné olympijská vítězka na ZOH. 1968 v Greroblut,Agnetu.ANDLtSON a Annu OLSSON /kanoistika, zlato z OH• 1984 v Las Angelea/,NUl-

riku KNAPE /skoky do vody, první na OH- 1972 v:Mnichově/.
Švédsko získalo v- období 1896-1988 celkem na 011.- 524-tedtili - 16
zlatých:, 164 stříbrných, 195 bronzových.
•

Toto je první emise, plánuje se vydání dalších. .
opoopocoocoocoop000000pp0000000000000000000000000000000000000600

Tradiční atletický Olympijský den a kandidatura BERLÍNA na OH v
roce 2000 jsou námětem PR, používaného 23.6.1991 pošiovnín úřadem v Berlíně. Další PR, stejného data i mista použiti, připomíná Dr. Willibalda Gebhardta /1861-1921/, zakladatele olympijského hnutí v Německu.
• sERLIN se
-1861-1921

-

3 23.-61991
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OLYMPHI.LEX

'92

- BARCELONA

Po Lausanne 85, Rímě 87, Seoulu 88 a Varně 90 se sejde výkvět
svě tové olympijské a sportovní filatelie v roce 1992 re španělské Barceloně vdobě konání olympijských her. Chybět zde nebudou
jistě ani Českoslovenští vystavovatel. Z4jemci o účast na této
výstavě se mohou přihlásit na adrese
Jaroslav Petrések
Bbx 13
,.._.
282 23 Český Brodl
oč00000p00000aoa000000000000dmb0000000g0000000000000000mm00000'
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Basketball - č eskv košikováoznikl ve $pojeni;ch státech
suit
v. roce 1891 na universitě ve mčsič Springfield,
Massachusetts. jeho. zakladatelem je profesor této .universitv,
James Naismith: Y one heroické •době - byl trenérem universitního
druistva amerického fotbalu a ve snaze zaujmout hráče při
treningu u př ipravném období zavěsil duct koše od broskvi do
všku a now; sport byl na svě tě .
Hra se šiř ila velice rychle pa celém svitě. Na našem
iIzemi se uskutečnilo první utkáni mezi studenti; reálky ve
Vysokém Mtě roku 1097, kde ji zavedl tamní uč itel tělocviku a
velki propagator sportu, Jarostau Karásek. U nas první pravidla
•
pře1oii1. Josef Klenha a jii u roce-1099 vyšla v časopise- Sokot.-•
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Mezinárodni .amatérská basketbalová federace - bula
založena. 1932 a jednit ze zahlůdajících států bulo i
členem
ČeskoslOvensko. Wig 2d5tupce, F.M.Marek but zvolen
př edsednictva. Hlavním propagátorem tohoto sportu u nás v jeho
christ
začátcích byla YMCA a YWCA (young men and 'women
association), mládežnická organizace s mírně náboiensk,
3n
.zaměřeními zaloienů na principech woodcraftu q Setonovu lesní
moudrosti. Jejím čelnijt Představitelem bpi. Josef First, kterj
Žák .
před 1.sv.válhou studoval ve Springfieldu ještě jako
profesora Naismithe. YMCA měla značné zásluhu i o rozšíření
'dalšich sportů, voleybalu, lukostřelby a basebalu.
První kurs pro trenéry košíkové uskutečnily slaihy
armádu již u roce 1919 u 2ilině. 1921 vznikl. česh!:1 voleybalovi; a
bashetbalow:r - svaz a jeho prvním předsedou' byl- zoOlen prof. -- ,L-iL
•
Smollacha. V této době se začíná šíř it basketbal i na Slovensku.
Zde bul neUnavnUm propagátorem Ján Kopal.
Ha programu OH je basketbal od roku 1936 v Berlíně. Již
na 111.0H v St.Louis 1904 but však předveden jako ukázkov15,
soutěžili zde studenti několika americkch universit.
Zhruba před třemi roky se prezident MOY, pan J.A.
Samaranche obrátil dopisem na olympijské lAbory všech členskijch
zemi s Žádostí, aby se pokusilu•prosadit vydání -.130šiguni známu
nebo jini;m způsobem př ispět k jubileu stého vročí vzniku tohoto
sportu.
F1BA organizovala řadu akcí, z nichž se Československa
dotkla Dribling Relay, driblingová hvě zdicová štafetu, která z
různUch.zemi Evropu sm ěř ovala do Athén,_ k cíli všech větvi.
SkandintivshA vě tev vedla př es Berlin do Pruhy, Bratislavy a dale
přes Vídeň a Budapeši dolů ha jih. K léto štafetě př ipravil
Ceskosiovenskú bashetba1.ow3 slitn obálku s př ítisket a Společnost
sběratelů v6Platnich otisků Používala Př iležitostnij • što ček ve
svém viplatnim strojku. .
Pudu materiálů použily jednotlivé poštovní správy,
alespoň s některlAi z nich se můžete seznámit v našem př íspě vku.
Mluví za sebe doštateč ně a zřejmě není třeba je jednotlivě
-jpkomentovat.

OLYIVFPSPORT BYLUTORO
Jak jisti všichni víte, neslaví 25-ti leté jubileum svého olarozeni" v letošním roce pouze naše společnost OLYMPSPORT, ale také německA skupina IMUS /Internationale Motivgruppen.Olympiaden
uř
td7Sport/. Wsoučasné dbbě má skupina okolo 460, členů, a toho
je přibližně 120 ze zahraničí.'
Oslavy letošního jubilea se uskutečnily 9.-12. května v městečku
SCHWABENHEIMU, obklopeném bohatými vinicemi a -bydlišti Manfreda
Winternheimera - mistopředsedy- IMOS - jehož známe především jako
autora pěkných katalogů s olympijskou tematikou /je s nimi přihlášen i na.:klši výstavu!.
Z oslaVnýclirdna,_poutala pozornost sobota 11.'května,:kdy oslavy
vrcholily slavnotitnfazasedánim. Bylo přítomno 81 členů ze SRN,
Belgie, Nizozemí, Rikouska, Švýcarska, kecka, Jugoslávie, Francie, ROunska, SSSR a ČSFR. !
Program: zasedání tvořila 20-bódůA'ednáni. Po projednání posledního bodu w 11,40 hod. ndsledovoloběd:a-výměna- tilatelistického materiálu. Po 14. hodině přišla-mezi přitomné -olympijská vitěuka.-IngriTMICKLER-BECKERKlu's WalthermTROGERED4 čle-

nem MOV, zahdjila hodinovou autogramiddu. Po té následovalo $1i
jeti starostou Sphwabenheimu a slavnostní večeře otevřeli společenský .gala" večer.
A který filatelistický materiál nám bude připomínat chvíle strávené v příjemněm prostředí i srdečně atmosféře s našimi přáteli
Příležitostné razítko /černé/, OVS /červený/ a tři různé přitisky na celinách.
Pro úpinost zbývá dodat kdo byl „ix toho" - ing. J.Petrlisek /pozdravil všechny přítomné jménem naši společnosti a pozval je na
naše zasedáni a výstavu/, ing.
-11..hisek a K.Mamer.

25 Jahre
ro
k)

25 Jahre
:Internationale Mótivgruppen

C., V001)

/I

It-sisst of"
5o

WALTHER TROGER, člen MOV
INGRID MICKLER-BECKER, atletka, ví- 40Z1
tězka OH 1968 /pětiboj/ a
OH 1972 /štafeta 4 lc 100 m/
sI
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Onorovi termín zimních olvmpijskijch her se bliží a úměrně tomu
se objevuji nové a nové materiátv, propagující tento svátek
sportu pa celém světš. Mu se většinou u našem pouidini omezujeme
na poř adatelskou zemi a.protože vvjimha potvrzuje pravidlo, .na
úvod jeden pozdrav z USA. Pošta v Anaheim, California připomněta

konáni her u Albertvilte př ítežitostnijm razítkem již u kvě tnu
letošniho roku Př i př iležitosti konání místní filatetistické
wjstaug. aia se, že poštovní správa u USA bude i nvni k
filatelisti štědrá a je škoda, že z neználl5ch důvodů přestala
.5ch bulo u naší službě možné
zasilat své informace, podle kter,
razítka zajistit. Ví někdo proč ?
- Ate spěchejme nvni již do Savojska. Francouzská poštovní
sPráva pracuje velice precizně a její službu možno označ it za
vvnikajicí. Ze známek u letošním roce Into lze získat:
slalom
Les Menuires
19.leden .
běh
Les Saisies
2.únor
lední hokej
Meribel
9.únor
saně
La Pla:ne
2.březen
curling
Pralognan
2€' .duben
free sty].
Tittles
3.srPen
sjezd
Val d'Isere
17 .srpen
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HAUTELUCE
Reprodukce některch materiálů nateznete v dnešním čiste
a některé z nich Wu pubLikouánv v OS 4/91 a 2/91. U známku s
námětem běhu si povšimněte nápisu LA POSTE 1992 ! Známka zřejmě
m6ta 12,A uudána až začátkem rohu 1992, potom došto ke změně a

datum buto na známhce jii ponechano. Daiši změnou. je. Ihše
nominate jednottiv,:ich znamek. Ai po tedn€ hokej - bvla jejich
hodnota 2,3t+d,2d, Poč ínaje známkou saně nalézáme hodnotu vvšší,
2,5t+a,2-1, kti& 501.1,A5i zř ejmě se euljšením poštovného0 spa prava se již taki hlási př enos oivapijskiha ohně .
Inzerovano je vgdaní celinové dopisnice a řadg Př íteittostm;ch
razítek, Poštovní úř ad v Matetherbes a Avranches však
nezavaaiv o již ngní. 51)gti flamme otithg tuto udilost
připominajt. Bě žnou propazaci her zajišiuje i pošta uHauAeluce.
Otgmpijskou sgmboliku s embtemem 7.0H vgužívá t ručni
Př iležitastné razítko, používané u červnu v Poř tžt.,

otIMPIcki
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50 • MANCHE
AVRANCHES
1.10 au 31.12.1991

0'yMPIQ
4,,M4 " 10,

Ce,

m x5

25 DECEMBRE 1991
AVRANCHES VILLE ETAPE DE LA
FLAMME OLYNIPIQUE

45 - LOIRET
MALESHERBES
15.11 au 16.12.1991

AVRANCHES

MALESHEFIES

Velice zdárně pokračuji též záležitosti se známkauthrii.
sešithg a již nwli se zdd, že zkompletovat je .bude nad , oily
jedince. Př esně jeden rok př ed zahájenim her, tedy 3.11nara bv1 u
naktadu dvou milicnů vgdan sešitek, jehož oba
bglgVuttštěng
aršich, které zobrazujeme. Povšimně te si různé polchg stauicich
značek na přední i zadní straně sešitky, podle hter6ch lze
snadno identifikovat patchy sešitku v archu. Známkg u sešitcích
bgtg opě t vgptatni s Mariannou v hodnotě 2,30 frs pa deeeii
kusech u haidém
čtvrtina naRladu se rozprodáva v oblasti

Savojsha, osmina v Pař íži a zbgtek po ostatním území Francie.
Datii znamkoul; sešitek podobného uspořadání but Arjel6n
francouzskou poštovní spravou pro území St Pierre et Iliqueton.
PR prvního dne he všem outlaw:1m ználkam-existujis—ve—dvouprovedeních, jednak jako ručni, používaná vždy na Přistušném
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poštovním úřadě, ale tuhé u provedení tislkárny, která jimi
opatfuje zfejmě př ímo známky na FDC. Lze nalézt rozdíly jednak v
hvalitě otisků, ale i u provedení razítku.
(cLokonče.rď pr-iZtiě.)
Změna adresv :
029
MUDr B.Helm, nemocnice - ortopedie, 339 01, Klatov
164,
in: J.Petrasek ml., Na cihelně, 202.01, Česh6 Brod
259
JUDr J.Pezník, Legionářů 66, 276 01, Mělnik.
Novi členo vé
291
H.Korblann, Weilenstr.49, Sie:bur:, D-5200, DBR, sbirA:
-5-9-11-19-23-25-9-14-22-26-30292
in: Josef Farkašoushij,Haanova 11, 951 04 Bratislava
sbírá -1-4-5-3-13-15-19293
Jozef Rahús, Veterná 33, 917 01 Trnavu
sbírá OH -1294
in: Tibor Boháč , CSc z Košic zemřel v srpriú 1991
295
Zdeněk Pišl, Tyršova 179, 517.22, Albrechtice n.Orlici
sbírá hapanou -9296
Ivan Mirčev, 4 Armstron:.Way,'Nerang 4211, Qld,Australie
sbírá OH -1Karel Vaigert, Jankoucaua 261Q, -415- 11—TeplIče---u Čechách
.297
sbírá kopanou d OH -1-679Trakal, E.Beneše 572, 572 01 Polička
299
sbírá -1-6-30František Faiman, Kothova. 17, - 301 24 Plzeli
299
sbírá téměř kompletní tematihu sportu a OH •
Yiechnu nově př ihlášené členu co nej5rdečněji vítáme a' Přejeme
jim mnoho sběrsttelski;ch úspěchů a at se jim mezi námi líbí.!
****************************************************** . .
Cardinall Spellmann MuSee u USA uspořádalo u dubnu vstavu.• a
veletrh'filatelistickě literatury, které jsme se zúčastnili
třemi tituly: Andě l,Justýjn - Pošta.v Olympii, Just6n,'Kousal. Čs. sportovní celiny a- Kalich - Tenis. Všechny obdriely
diplomy na stř íbrnou tedaili ! Gratulujeme! Pěhrté diplomy bylv
jarda pelrásek
jii autorť,tm rozeslány.

SPORT NA ZNANKACH
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Čtveřici nových příležitostných poštovních známek vydala britská
poštovní správa. V sérii nazvané „SPORT 1991" jsou prwai tři hodnoty věnovány Světovým sportovním studentským hrám, jejichž hostitelským městem byl Sheffield. První studentské sportawni hry
tohoto druhu byly uspořádány již v roce 1959 v italsként Turinu.

Prvni známka přináší záběr z šermu, druhá připomíná překážkový
běh, třetí má z2 námět skoky do vody. Poslední, Čtvrtá,, známka
zpbrazuje Světový pohár v ragby, jež se ukutečni v letašnim roce ir Anglii.
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Finská poštovní
• .
•-• . f f •
••.•
•
správa vydala 4.
•
"
NUORt EN • H AR RASTUK$IA UNGPOMÉNS FRITIDS ř3IRESSEN .
října 1991 nákla• "!.
4.4
000000
dem 750.000 kusů
soutisk čtyř známek, věnovaných
různým odvětvím
sjezdového lyžování. Autorem
známek i FDC je
Heikki Nuutinen.
Zároveň byl ten•
"r"%r
9 i 039-04-1991,,,4to den ve Finsku
vyhlášen jako
,Den poštovní znácy". Na 24 poštovních úřadech, v Poštovním muzeu 2 ve filatelistickers obchodním středisku v Helsinkách, bylo používána' celkem
26 příležitostných razítek, vztahujfcích_asvými motivy k_emisi
známek - tedy sjezdovému lyžováni.
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KASSOWITZ;Arnošt, Am Bach 13, CH-8400 WINTERTHUR - hledá dopisy, dopisnice nebo pohlednice /žédné výstřiž-kyks motive= lední hokej
1938 oranžová razítko Autopošty, písmena „a"
ug"
1947 dopisnici /knihovnička Č.2, str. 21 nahoře
1959 PR “Brno, Bratislava, Kolín, Kladno, Ml.
Bbleslav, Plzen, Ostrava a SR Praha a
Bratislava .Chcete vyhrát ..."
1925 SR ntliezingirodni olympijský kongres 24.V.
6.VI.1925"
42
Výměnou za doklady lední hokej a jiná néměty
nebo za hotové. Prosím o nabídku.
FRYŠTAK Jiří, Třebizského 160, 273 74 KLOBUKY v Č.
nabízí
známky xxx GUINEE Yvert 39/40 + L 1 1/3 pouze
rálndmu zdjemci
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