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Zpravodaj Společnosti pro olympijskou 
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Roanik XXV. 2 (74) 1992 

- • . 

XVI " IRA OLYMPIQUES D'HiVER 

: ;MTV!A u, 
• ?. 

C.06117...rot 
GkO 

virES:f 

„
:
„
„!47

,

79L
,
ALOM  tri.s.starimosaysoca4  

CV LA P...V.f 

HOCKEY 
ammone 

ALPERIN' ILE 92 

TELB
XX4  

POPONIO1.1.1.11.01010101161,0•11 
WM* 

5----------- 
3 4.2  — 

ECOMMANDÉ 

 

105253 26 O22  
htil  i msizs : 
41, 

 ..... , . 
I - COS Itl

, 

C'

.....„....:

= - - 

.44, • - -- - - ;- ;:-, ..-- ... . - , ,,, A  ! LA MVP .7- ' .... _ -_ 

V J 

WON 

_ . . to..7,3•V " 
POE.T iDARTEN,AIRE OFFIGEL 

feTRAJEK 

CeS Nras-4- 

-iosS 

TC4  ť  GcaS  

_ 
město ;světového--sPOrtu Se' S-Vé--ilahy 

Zhostilo, XVI. - zimni olympijskě  bry osou 
Svdtek sy_7toveů -  celého světa byl opět pfahlídkou mladi a 
fpertovni vyspělosti a vice _nebo viastně  spíš méně  se na něm 
podíleli i- naši. Historie zaznamenala pro ČSFR tfi bronzové 
medaile Barna,'- dmistva 'skokanů  a hokejisté, čtvrtá 'byla 
Kovaříková s Nbvotným, pát,),  Parma a Adalíčková a šestt,  BK. V 
bodování národů  jsme získali 47 bodŮ  a mistili se na 14.. místě  z 
rekordních 64 mičastněn1-7ch zemí. 



ZPRAVYZVEDEE1 SPOLECNOSTI OLYMPSPORT 

V zadátku dubna jste obdrželi pozvánky na další setkáni 
člena OLYITSPORTU, jehož uspořádaní se tentokrát ujali Východo-
češi, přesně  řečeno přítel Andělín Adolf z l'jsti nad Orlicí. Sou-
časně  bylo rozhodnuto i  la  dalším setkaní, kterě  se uskuteční na 
pcdziz v Bratislavě , hlavní organizátor je přítel Smažák a před-
běžně  Rai:Ate počítat s tPrminPm SnhntA. 31.10.973.  He  kvi;tnovg,miT 
setkáni•jsme připravili OVS, které současně  připomíná  SO  let od 
OH v  is  Angeles, kde v tážké vane vzparači Skobla a  Pt Ca  

. získali zlato a stříbro. Návrh matete vidět v naší ukázce spolu 
s návrhem na SR Postalia k ES v ledním hokeji, který bude rovněž 
realizován, zatímco vyobrazený návrh  PR  k téže události pro 
finanční potíže org.výboru realizován nebyl. Dnes deuiame, že 
díky snaze slovenských přátel bude v Praze podobné razítko jako 
v Bratislavě, návrh bohužel není zatím k dispozici. . 

ČESTNE ČLENSTVI V•OLTESPORTU 
OO 000000000000000000000000 

Ti, kteří Si pročetli stanovy naší společnosti vědí, že 
vedeni OLYITSPORTU mate jmenovat osoby, které se zasloužily o 
jeho činnost, čestnými členy OLYITSPORTU. Prozatím jsme využili 
tohoto práva dvakrát a mezi čestné dleny OLYMPSPORTU počítáme : 

in g Václava HUBIČKU, bývalého dlouhodobého sekretáře 
ČSOV, který vždy podle svých možností polehal OLYEPSPORTU radou 
I jinak.. 

Josefa M. Lacka, amerického filatelistu původem ze 
Slovenska, který je po celou dobu existence OS pilným přispěva-
,,elem našeho zpravodaje a velkým.propagátorem čs.iilatelie v USA 

Novýpravodce OLYIES?ORTU s-aktualizovaným adresářem a 
seznamem všeth služeb OS obdržíte doufejme ještě  do prázdnin! 
Spolupracuje na jeho vydaní a přípravě  přítel Ondráška z Blavy.  

MEN'?  V ČLENSKE ZAELADNÉ OLYYr'SPORTU  
Zpiěna dir.,1sy :  ins  J.Roubicek, Leskovicka 2671, 39003, Tábor 

S.pikula, BystrickA 13, 96701, Hremnica 
I.Krajčir, Gorazdova 24/31, 05201, Spišská H.Ves 
MUDr B.Helm, Dukelská 227/11, 33901, Klatovy I 
VI.Buliček, mikrob.odd.OHS, 43464,•Most 

Ukončení členství na vlastní žádost :  
R,  Messner,  M.Třebová S.Strych, Bruntál - Kittler. Chocea. _ 
Levord, Ostrava - S.Moučka, Praha. 
• :Zrušené členství  pro nezaplacené příspěvky na rok 1991 : 

!Center, Levice - Dudák—Pieštanyílek, K.Hora - Hejzlar, Brno 
Janoušeh, 8umperk - Polachovát, Lafiihot - Coufal, Třeb:16. 

-. Ü potížich s prověřovánim plateb příspěvka .jsem._ s již .__„. 
nejednou  7mifInvl,fada jich byla zpasobena mizernou praci banky, 
která nám - Občas utají avizo na,některé platby, ač  je zaregistru-
je.'To potom vede k tomu, že osočíme neprávem řádně  zaplativší 
dleny. Všektakevým (byli 3).5e omlouváme a prosime o pochopení. 

'Máme však i.takové členy, kteří sice příspěvky platí, ale nemají 
obálky na-zasílAní materiála. Po trojí urgenci nic nedostávají. 
Ti, kteří do 1/92 zaslali ústřižek o platbě  přispěvka na 
rok 1992 Z.Slovačkovi,dostali s tímto číslem essay  (proof),  OVS 
k setkání OLVITSPORTU v Českém Brodě . 
Věnujte pozornost oběma okénkam vlevo dole. Jsou li prázdná, 
jste  na  tom dobře, .je li v některém kFižek, znamená to, že : 
A)1 j nemate doposud zaevidované příspěvky na rek 1992 
B) • I chybí obálky na zasílání dalěich materiálů  OS 

. 1-wm případech s_.- ribrefte s náprevnn na in. Z.Slowička. !\l/ 
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OiljKANI CDVP8PORr 
24'VELVARY - koupi a dobře 
1925"4  nabízí výměnu ceiist-
1956. 

Olympijské .lety _ 
LOS ANGELES 1932 
TtiriVLRA .499 

mISTROVSTVÍ...  
SVĚTA 

• _ 
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OKÉNKO KRONIK 

Člověk na počdtku každého 7ev6ho roku trní rlznými předsevzetí-; 
mi. Vštšin-cu dobrými. Ani my, Olympspori-Aoi, v olympijské= ro-
ce, nejsme jini. Naopak. 
Ohlížejíc se na naši zdařilou mezindrodhi výstavu 7 loskěm ro-
ce, usiludeme o další seberealizaci. Každý po sVém, podle svých 
sil a možností. K tomu chceme ořispět i novou rubrikou -  
KEK K RON IKA3  
Zkušenosti uplynulých 25. let OLYMPSPORTU mohou 

některým připomenout těžké začátky 
- některým pomoci v jejich začátcích 
- vcelkuukázat na pěkná dspěchy naši olympijsko 
sportovní filatelie 

- přendšet i mezinárodní poznatky a zkušenosti od • 
našich přátel do našeho hnuti. 

tomto ušlechtilém snaženi chce trochu pomoci'i naše okénko.. 
Již přítel  Justin  zrealizoval myšlenku naší malé kroniky , když 
zachytil život  nag]:  společnosti na papír. Vedle jednotlivýoh 
setkání ta zejména vystupujI do pcpřefl fotcgrafie, dokumen- 

ďopisy. Ani nevíte, jak se pě ně  píše o zdařilých výsta-
vách, aukcích a dalších akcích společnosti. 
V okénku ani nebudou chybět jména těch, kteří velmi aktivně  po-
máhali a pomáhají v šíření naši olympijské a sportovní filate-
lie. azdiž jim db budoucna odměnou - třeba jedinou - vřelý dík 
na stránkách našeho zpravodaje, který si již vydobyl a to nejen 
u nás, velmi solidhího postavení.a uznáni. 
Na závěr mého meditováni : nemáte náhodou doma nějaké materiá- 
ly- do naší kroniky či do okénka Už se mi ani nechce psát, že 
dde o fotografie, dopisy, celiny, jakýkoliv materiál. 

Co vy na to ? . 

0(700000000C00000000000000000000000CC0000000
Andělin Adolr0000poo 

pozcRr POZOR! POZOR! POZOR!:  

který chybí a nají zájem o knihovničky, sděluje pan_ 
ing. Z1. Slováček, 1e má k dispozici /k 4.2.92/ ještě  následu-
dící svazky 

-N. 5 Lyžování II. N.15.: Lyžování IV. 
-y.13 Pošta v 011,mpii /5 ks/ N.18: Lyžcvání V. /2 ks/ 
U.14  Cs.  spartakiády světové kopand 



LA POSTE .;a7,- 

O 

flAiy,,, 

- • 
. Itipi

Q 
 'we. QRQ9.-- • .., - 0  cs" k's o • 

2 .: ' ' 

a 

tr.* . e.,---2--.-sr--  .;) . , .  . . 0 -5.. 
CC V x- ' . - - •op 

• C 
P 9. upwrEz 47 p- 

• li  DECEMbRE1W1 

PAnt5 

la, A ťoccasion des X'VrJeux0Onpiques 
d'Hiver de 1992, le SERVICE. 
NA770NAL DES 77MBRES-POS7E ET 
DELAPHILATZLIEestbeurezad'offrir 
ce souvenir philatélique original aux 
RÉSERVATAIRES DES BUREAUX 
DE POSTE. • 
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VOLÁ ALBERTVILLE !! 
-6600-popcioop000poomoomootoocc0000O0000o0°00000moomoopoocoopoo  

. V několika předchozích číslech našeho zpravodaje měli 
čtenáři noinost - seznamovat se postupně  s materiály zejména 
francouzské poštovní správy v souvislosti s propagací letošních 
zimních olympijských her, Podivejme Se i dnes na poslední 
novinky, •které si můžeme zařadit do svých  sbírek. 

Na dnešní titulní straně  najdete doporučenou celistvost 
s ariiken, Vydaným V den zahájení her, -který obsahuje znovu 
všechny známky k jednotlivých  sportful.  vydané v předolympijském 
'období,-:.některé - již s -novou, - zvýšenou • výplatní hodnotou: 
Zajímavá je Í celinovi dopisnice, -vydaná - k přensu olympijského 
ohně, 18 všechny atributy cd,nové .dopisnice, ovšem 4 místě  pro 
adresu je propagační komentář  francouzské pošty,.uvidéjici tuto 
colinu -jako:f ilatelistický suvenýt. UVidíne; jak se-  . na celou 

- 2áleEitost :bude -divat 'filatelist-ický svět celinářů. Celina 
sloužila převážně  pro otisky  PR  k.přenosu ohně  a .zřejni_nikoliv 
k'VlaStni poštovní:přepravě. - Levá strana je tištěna modře, 
znan-á cervene a text :černě. 

„Vlastni přenos ohně  byl dprovizen používáním. jednotných  
.PR- zníniná celina) ve všech etapových městech. Navic vsak 

se--ne.prapagaci podíléld'i rada post mést -heetapavých, které 
,ĎoU4ivalY'ručniPR nebo 'Y,SR :ratítka,z nichž některá můiete 

na našich ukázkách.:-: 

7-1-KOfttaťiě*WV 
4VILiE ETAPE'kt 

t31:iAŇÝ/1-fEV,9ittt  
MONTELIMR.V49::-.  12- 9 :IF 

.VALENCE - 
' ETAPE 
; FI.A..MtAE OLYMPICUE • 

.1 FEV/2 FEV 92 

‘*1." ;;.t•VALENqEC.T.:  .10 1-92  
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'Bylo vcelku překvapivé, že francouzská poSta použila prc  
PR,  použivaná v době  her jednotný motiv a necdliiila jednotlivá  
PR  jinak než nézven mista mačtovaci poSty. Přesto vzniklé 
celistvOsti, zejmina j5011 li frankovana odpovidajicími Znamkami 

proilé jako doporučené, působi pékným dojmem,a čemž svidči i 
naie reprodukce celistvosti hoRejové jediné obrizkové razítko 
bylo používáno v Grignonu h olyzpijske filatelisticki výstavě, 
na které jsme byli zastoupeni t my exponátem j.justýna Ledni 
holej, vystaveným "in memoriam" a ve třid6 literatury, 
knihovničkami Lyžovéní a N.sportovni přiležitostni razítka. 
Výstava :byla pouze propagační - tedy nescutěiní. 

Otézka znémhových seSithil- se stava hodni diskutovanou, 
nebot francouzsképoSta zřejně  své oficielni sponzorstvi  WI!  
pojala tak, ze text o tato skutečnosti publikuje' na iech 
vydávaných_sešitciCh.  NY  .jsme_svoji pozornost znAnikovýth 
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10 TIMBRES 2,30 =  23F 

5 I%  

XVI`  JEUX CLYMPIQUES D'HIVER I 
COMMENCEL VOTRE SO 

COLLECTION PHILATELIQUE OFFICIELLE ! • 

TARIF  DU 11 JANVIER 1990 9 . 
• 

Jusqůi 200 50g 100 g 
LETTRE ° 2.30 3,80 5,73 
PU NON URGENT 110 2,80 3,80 

• FRANCE ET PAYS DE LA CEO 
111E111 

4  

. LA POSTE PARTENAIRE OFFICIEL 

DES  XVI.  JEUX OLYMPIQUES D'HIVER  

10 TIMBRES 10 F D 
4 2,30 - 4 h 0.10 -  2 0,20 

ť 
NNE 

IQ TARIF  DU 11 JANVIER '1990 . 9 

15 Jusqu'i 200 500 '140g 

,0 LETTRE 2,30 
PU NON URGENT 2,10 

3,80 
180 

5,70 
3,50 

1 4  fa • FRANCE ET PAYS OE LA LEE 

D 14 
9 TIMBRES á 2,30--I0 iQ 

I a 
I ce 

IQ 
1 4  

6.0a  

TARIF  DU 11 JANVIER  1990 'SI  

Jusqu  200 51 r 100 

LETTF E ' -'2.39 3.90 5.70 

PU ON URGENT 2.10 zeo 3,80_ 
• FRANC: ET POS CEI 

• LA POSTE :Z-- 

XVI*  JEUX OLYMPIQUESIYHIVER 
COMMENCEZ VOTRE 

COLLECTION PHILATELIC/LIE OFFI3ELLE 
II 

LA POSTE ' 4 

10 TIMBRES 
9.1 

2,30 = 23 F • ig 

41XVE sacemCM4  
I M  

XVI'  IEUX OLYMPIOUES D'HIVER 
g e scstr.y•-,,V). 

COMMENCE/ VOTRE 
COLLECTION PHILATEUQUE OFFKIELLE 4  ic 

IME1  • _ JE3 ,Wiarbofteromm. 

TARIF  DU 11 JANVIER 1990 

'Jusqu'i 20g 50 g 100 g 
LEITRE 2,30 3,80 5,70 
PU NON URGENT 2,10 2.80 3,80 

Le  tarif  concemant  les  3 premiers echelons 
de poids de laletue du regime interieur 120g. 
50g. 100 g) eat égalernent applicable aux 11 
autres pays do la Communaute Economique 
Européenne. 

LA POSTE 

10 TIMBRES-POSTE A 2,30 - 23 F • 

)(In. JEUX OLYN1PIQUES D'HIVER 
CON1MENCEZ VOTRE 

COLLECTION PHILATEUQUE OFFICIEU.E 

• 4  
LA  PC6TE .7- • - 

10  TIMBRES  Z 2,30 23 F  1g 

Afr OLYIAIWS  Mgt  I 
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14  
SAINT—PIERRE ET  MIQUELON  

• 
šitk  věnovali dosiatečně-V-před-chozích vydáních. pře—sto dnei 

mažete vidět v nají ukázce některé doposud nepublikované 
nebo ukázky čitelnější než. v předchozích částech.. .:Za níx 
jistě  stoji i sešitek, vydaný pro  Saint Pierre et Miquelon. - 

Zatím určitě  nedořešená problematika používaných 
otiska výplatních  stroji, kterým.bychám. rádi . věnovali -  
podrobněji. Kdo viechno se na jejich využití podilel,--Meni asi 
kompletním přehledu doposud zná.lo,• pokusme 5e tedy dát - dohromady 
to,. co vine  Tr/.  Za vane dopiněni předem- • 

a 

SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
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75' jOUY EN JOSAS/YVELINES NC 1240 
PARIS EOUPSE/PLACE DE LA BOURSE 2e F 6506 

G 4477 T 95435 NM 1163 
75 PARIS 31/R,CHAUCHAT (96) NL 12704 

F 6364 F 3573 FW 1750 
PARTS/SQUARE A.SATRAGNE (106) T 39543 

T 94136 F 2653 NL 13347 
PARTS/AVENUE LEDRU-ROLLIN (124) NL 00593 
PARIS/AVENUE LAUNIERE (150 NL 24163 
92 NETTITTY-SABLONS P 50239 
go TSSY-LES-NOULINEAUX NL 3508 
13 NAPSEILLE-GARE T 89961 

F 7735 
NEPIGNAC 23458 
25 BESANCON BAITANT/DOUBS DMI2 
31 TOTTTOTT-717  C.T. 92946 
33 BORDEAUX C'T' 92948 

G 1.563 
RENNES C.T. T 86890 
7,3PDEAU C.T. T 39243 

T 95401 
LALINDE R 22342 

T 86390 
NL 18433 

FW 4686 
,+ P 101451 
51 F 2642 

FW 2900 
67 STP4ST;OURG/PLACE DE LA BOURSE 
69 LYON PR77ECTURE/RHONE 

• T 90679 F 5014 
'Sq YONNE-AUXERRE 
73 ALBERTVILLE/SAVOIE 
73 ALBERTVILLE/SAVOIE • 
PARIS JEATINE D'ARC/PL.J.D? ARC(13e) 
75 PARIS 101/R.DE TOLBIAC Me) 
44 NANTES R.P./LOIRE•ATLANTIQUE • 
PARIS ODEON/BD.ST,GERMAIN • 
73 HAUTELUCE/SAVOIE 
92 BOULOGNE BILL/HATES DE SEINE 

T 70131 
qP 71OULOGNE BEL/HAUTS DE SEINE 

:- NC 2263 
27 NASSANDRES/EURE , • 
74 EVIAN  LES  BAIES/HAUTE SAVOIE 
92 COLONBES PaI/Ht5 DE SEINE . 
33 NERIGNAC/GIRONDE'.-• 
34 MONTPELLIER POLY_ 7 
69 LYON-PRESOUILE/RHONE 

- eublen her 
Frspojištovna AGF 

AGF 

AGF 

AGF 
AGF 
AGF 
AGF 
AGF 

AGF 
AGF 
AGF 
AGF 

AGF 
AGF 

AGF 

AGF 
AGF 

AGF 

AGF-
AGF 

AGF 
AGF 

fl 
AGF  

Maskoti  ga,tique 
- France Telecom 

Arjomarl-Difiusion - 
so 

Grampe Arjomari 
Ecole de Ski 

Renault- - 

Renault (v6tši) 

_Generale Sucriere 
-Evian 

, OPUS 
„fLanaligné 

-  BIS  
7 

_Yoplatt- 
-NrlhaiatImi 1,:strojký-
ite Aě jaka dalLi 

177-7-rpANIVI 
0210 

-I  7MT  i  

25 RENNES (J.T. 
AUXERRE RP 

37 F 4131 TOURS GARE/INDRE ET LOIRE 
F 4180 

A A NANT7S-NEPTUNE 
REINS-PRINCIPAL 

T 94751 
T 91741 
R. 80310 

F aNs 
SG 74857 
F 5722 ? 
T 70740 
P 75359 
F 6155 
NL 00935 
T 95089 

T 71111  
NC  1363 

NK 1137 
F 3962 
F 4423 
F 2401 
R 2145, 
P 105530 

, NA 34493 
94 VINCENNES Pal/VAL,DE NAPNE F 8767 
Protože něktefi_uživatel6„poitupa  /Anil/  
uyádixe jejidh zatím zaevidovaná čiela..Gbjev 



Norsko 01.-vinnere 

21.21992 
. OSLO 

PORSTE DAGSBREV 
FIRST DAY COVER  

--- 
-JASEK- RASEK. '7 
-HAVLIdKOVA_2.71, 
'-.CERVENE PECKY. 

,- -"=-TSJEKK6SLOVAKIA 

OLYMPiJSKe NOViNkY  
rqz7:-..• • 

L,ILLEHAMMER -  1 1 9 4. 

Další vydánl. 'k XVII; Z01-I připravila Norskti  Pate  ha 21nor -  
letoštaho roku. Chtěla tak připomenout právě  -probíhající ZOH 
v  Albertville,  ale předevšit 40. yý.ročf ad kontini  Tr.  ZOH7, 
Oslu, 1952. A tak jsou: poprvé V'dosavadhi 

• tovní správy všichni č.tyři norštf:. olympijští medailisté -rz- 
eďné Olympitidy. Kteří to jsou — _ 

HALLGEIR BRENDEN /nar. 1929,''=;klasické lyžováni, zlato 
ze ZOH 1956: ' 

ARNFLNIN BERGMANN  mar.  1928/ skoky na lyžích..  
STEIN  ERIKSEIT Mar. 1927/ alpskd 
SIMON SLATTVIK Mar.. 1917/, -•seversid kombinace 

Aršik a FDC doplňuji čtyři maxim ke- ity, vydané  Ice  každé 
ca r  přiležitostné  a strojové  razitko. • - 

• 
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Na některých poštovních dfadech v USA používali razítka, vzta-
hující se k ZOH a olympijskému roku_1992. 

_ 
- - . -  

WINTER  OLYIŇIiiČ  STATION  , 
D- ; NI 5939ii 

FEBRUARY 9. 592 

- — 
HONORING 1992 
OLYMPIC GAMES 

E, 
-41 

STAMP EXPO / STATION 

OPD•02 ClanCerf STAMM 

E. 

, 

UJWUJmama 

' 

Organizační výbor Her používd  Ica  své korespondenci OVS v čer-
vené barvě. 

Dále se věnujme některým emisím k XVI. ZOH v  Albertville.  
Americká poštovní správa vydala 11. ledna 1992 soutisk:pěti 
známek, zobrazující krasobruslenf, rychlobruslení, alpské ly-
žování, lední hokej a bohy. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

IVAN LACKOVIČ  CROATA: HOMMAGE OLYMPIQUE 

' HRVATSKA NA  XVI  ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA 

ALBERTVILLE 8 - 23. 2, 1992. 
CROATIA AT XVI WINTER OLYMPIC GAMES  

V předvečer zahájeni bílé olympiády, 7. dnora 1992, vydala Ka-
nada pět známek /skoky na lyžích, krasobruslení, lední hokej, 
boby, alpské lyžování!. Známky jsou k dišpozici pouze v sešit-
kové dpravě  po 10 kusech. Náklad - 1.500.000 ks sešitků. 
•Existuje FDC a razítko 1. dne vydání, 

Chorvatska ustavilo svůj Nárbd-ni olympijský výbor 11.9.1991. 
Tak:se mohli čtyři sportovci této válkou tak těžce zkoušené 
republiky zdčastnit poprvé olympijských her. Tato dčast by-
la pfipomenuta vydáním dopisnice a v den zahájeni. ZOILse_po, 
užívalo  PR.  

Déle přinášíme vyobrazeni emisi'Maaarskai*-laidorry- a několik _ . 
yazi tek L. odnq. NrYďAni 
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Německo vydala 6. dnora 1992 nsmi--:,e-
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nota /viz raz. T. dne vpravo a emise 
ní žel. 
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nespletl jsem jsem se, a •i vy jste si dobře přečetli název toho-
to příspěvku, který sice vznikl brzy.po skončeni ZOH, ale zřej-
mě  zůstal někde založen či zapomenut. Přestože jsou za námi dal- 

ší,, pořadí už XVI. ZOlf, myslím, že je vhodné-jej zveřejnit a 
• dopinit  talc  rubriku, uvedenou naposledy ve zpravodaji 2/60/1988. 

Nejprve se tedy věnujme přIlěžitostným razítkům, jejichž vyobra-
zení jsme-Přinesli pod Č.. 1-19 ve zpravodaji 1/59/88, str. 8. 
Byly pouťvány : - -  

Calgary  - filatelistické středisko  Marlborough Mall  /č. 1-14/ 
- poštovní dřady s označením ,F" "G" "J" "M" /6.1-14/ 
- filatelistická výstava OLYMPEX /č. 1-14 á od 14.2. 

i Č. 15-19/ 
--Olympijskd vesnice v  Calgary  /č. 1-14/ 
4 mezinárodní vysílací centrum -  IBC  /6. 1-14/ 

Canmore - poštovní dřaď  /6. 15-177 
- Olympijská vesnice v Canmore /č. 15-177 

Nakiska poštovní dřaď  Kanahaskis  Village  /č. 18-19/  
troll  uspořádání jejich datumů  IT PR  existaje 6  

A. 88.11.28 /rok-tečka-římsky měsíc-tečka-deru/ obr. 1 
81. 16.11.88 /den-tečka-římsky měsíc-tečka-rak/ obr. 2 
C.  88 11 22 /rok-římsky měsíc-ďen/ obr. 3 
D.  15. II 88 /den-římsky měsíc-rok! obr. 4 
E.  88 213 /rak-arabsky měsíc-den/ Obr. 5 
F.  14 2 88 Jdem-arabsky měsíc-rok! obr. 6 

Kanadská poštovní soráva vydala pokyn k používání  PR  typu A, 
přesto vznikly i další varianty. Ire své sbírce vlastním 13 ra-
zítek typu E. a pouze 6 razítek typu A. I z toho je patrné, 
jak bylo nařízení respektováno. 

Vykytly sé i  PR  s vynechanýq datamem, nebo pouze s: vynecháním 
měsíce Tdatu.-Prvni případ je znám z výstavy OLYMPEX /obr. 7/, 
druhý 'z Poštovníha- dřadu  Marlborough Mall  /obr. 8/. - . 

. Rovněž pokyn, používat  PR  pouze v den, kdy se vyobrazená spor-
tovní. disciplína konala, nebyl, dodržen.. Především: v Olympijské 
vesnici -v  Calgary,.  kde žádcsti'.iahroni čn-ťch dčestn-rk7% .vedly k 
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použlváni razítek se zpětnými daty. 
Razítko  CALGARY OLYMPIC VILLAGE  /průměr 44  am/,  použivané pou- 
ze v Olympijské vesnici, existuje v barvě  černé a červené. 
„Černé" se používalo na zásilky z vesnice odesílané, „Červené" 
pak na zásilky, které tam byly doručeny. 
Filatelistickou výstavu OLYMPEX 88 :Ida rovněŽpřipomInd  PR. 

CANADA 

-4 
- 

leern 
- • €4.0.61143- , 

Vyobrazený frankotyp z poštovniho dřadu Kananaskis  Village  je 
pravidelně  používán. Nicméně  s datem z doby konání ZOH nabývá 
na významu. Všechny ostatní poštovní dřady  ably  k dispozici 
jen neilustrované OVS. 

1 
Bále se zmíníme o R - nálepkách, používaných v -čase. her : 
, R-nálevky, pravidelně.  používané calgarskými poštovní-

mi dřaily „F" a „G" 
c. R-nálepka, pravidelně  používaná calgarškýa poštovním 

dřadem “J" 
Číslování nálepek bylo pouze trojmístné. VYobraženf s 
čísle 737- nese datum 15. dnor. 18. dnora se čfselnf 
sled pravděpodobně  vrátil k  dish/  001, col svědčí o 
velkém počtu R-zásilek, podaných na tomto poštovním 
dřadě. 

d. R-nálepka, pravidelně  používaná calgarským poštovním 
dřadem .M" 

e4  R-nálepka, pravidelně  používaná ve filatelistickém 
středisku  Marlborough Mall  v  Calgary.  Registrační.  
Čísla mají fialovou barvu. . . 

fr.g. R-nálepky, používané dočasně  zřízenými poštovalmi úřa 
dy 7 Olympijské vesnici r  Calgary  a.v C. V prvém 
připadě  bylo podáno okolo 70, v druhém potom 50-60 
zásilek. 

h.i. R-ndlep )  lry pravidelně  použlvand poštovnim:dřadea v - 
Canmore a Kananaskis  Village  v Nakisce. ,- • - 

. R-nálepka, používanidočasně  zřízeným Pošto-mahm.dře-
den v Olympijské vesnici v Canmore.. R-nálepky.nebyly--. 
na  tomto dřadě  přímo k dispozici. K podaným zásilkám 
zde bylo Vydáno' potvrzení o jejich přijetf,-shrotaž--
čovaly- se a denně  byly odnášeny na stávající  poštov-
ni dřad v Canmore, kde se vylepovaly, dodatečně_R-ná-. 
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Ztvěrem přinášíme vyobrazení některých ka-
šetů, které byly k dispozici v průtěhu ZCH. 
Jejich počet přibýval s neoficiálně  zhoto-
vcvanými ručními razítky /např. ilustrace 
- filatelistická výstava OLYMPEX/ - vlevo. 

PĎi slav1)osti známé firmy KODAK byl ccuží-
vaný balonovou poštou kaše, vyskytuic7: 
se v několika barvách /via níže!. 

SzscICC.Ociarrso. 
Ellberctl,TAck:orn.B. Caympiswis, 

R 

0.00N 44/  

Kašety se vyskytují v barevných variantach; 4 _ 
 

ním záměrem bylo, aby každý měl jinou barvu. 
V701ympljtká vesnici v  Calgary  bylo k dispozici, 
pět kašetů  ve třech různých barvách. Nacházejí"  so  
na ilustrovaných obálkác, pZ.iležitostné tctiž ne-
existovaly, neboť  organizačnf výbor ZCH si pečlivě  
chránil své autorské právo. 

Německá  PR lc  MS v 
cyklistice /vlevo/  

ME  v jízdě  na bo-
bech /vpravo/.  
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F .L .JAH11 a DEtrSi.  CHEN_ Tůřltr  

Kapitalistické zřízení vytvořené nejprve v Nizozemsku a 
Anglii se upevnilo v celé. Evropě  francouzslimu-buricezni-reioluci-
1789-94. Tato revoluce spolu udilostni ve Francii 1830 a 1848 
měly ohlas skutečně  po celé Evropě  a za této situace se začala 
vyvíjet i tělesná výchova. 

V" Anglii John Locke(1632-1704) a ve Francii Jean Jacques 
.Russeau (1712-1778) položili 5VýMi praceni první základy. S vyu-
žitum jejich závěrů  pracovali o něco později osvícenci v Anglii, 
Skandinavii, Německu a nakonec v osobě  ELTyrše i- u nás. V neěem 
.člAnku. se dnes chceme zabývat situací v Némecku. 

, Otcem německého tělocviku bývá nazývin iledřiďn.•Ludtik 
jahn (1778-1852), který ad své bezprostředni- předchEdce t  Guts.  
Mutzovi a Pettalozzin. Pro nás je zajitavý•jeho původ. pochizi 
totiž z radiny četch ezulantů  z Hořicka. Roku' 1816 vydal s 
přítelem.A.Eitelenen základní ‚učebnici tělocviku •."Die  'deutsche  
.Turnkunte, která - . je - záRladem turnérského -systemli. 
rozpracovaného pozdiji řadou pokračovatelů  Tento  system  • Se:.  
vedle ivideké a anglické tportovni soustavy rozšířil po. celén• 
•světě. • 

S knihou úředně  podporOvan- ou Se.  rychle 'ěifila spolkové 
tělocvičné hnuti ve Viech něneckých státech. Hlavní - JahnOvou 
zásluhou zůstává, že rozěifil-pole působnosti svého vlastenec 
podbarveného télocviku nino Lkolský okrdh. nezi'prostý 1.idLJOho 

. tělesnd cvičení obsahuji cvičení pfipolend .- a nifaaoiL 
tělocvičné hry. Zpracoval,dokonale calm metodálagii: i ideologii 
a ve Stýchpraceph věnoval pozornost - i pokmalt -takládáni- 
cvičiiť  a stavbě  tělocvičen. . 

✓ podstatě  na základech Jahnotých- nYěletek vniklo -v 
Ninecku tzv. turnérské hnutí, které využívala 4. některých 
přimadech myiienhY .tělotýChóvné-i-kpOlitickýhr•cilůn,. Txiiiieři- 
uskutečiovali radu veřejných tělotýchavnýth slavnosti (ttrnfest)' 
a velmi často je možno • nalézt těito:• 
iiIatelistichou dokumentaci Pcidivejme se tedy na některě'..z nich 
. . F.L.Jahna připomíná přiležitoetti razítko. • notsžTitaiét 
20.4.1937 ve městě  . FreybUrg nad Unstrutet- Aobram deléi' 
příležitostné razítko z Rissenu = 14.5.1983. (obř,2) Na znátkádh 

_te můžeme t Jahnovou osobou setkat hned dvakrát.. ZninkaNDR-
_,Toku 1952 (obr.3) a Berlina-z roku 1978. (obr.4) Pritlě k této 

- známce bYlo používáno i.razítko .prvniho . dne. jehož-  -.'ústřednin 
grafickým motiven jsou .čtyři stylizovaná písmena F JeftV Se-
zkratku ústředniho- turnér,skěha hasla "Svěží, Svobodný. . veselý, 
zbožný'', 

První německá slavnost tělovýChnvy :a' 1 114deže-
UtkUtečnila v čoburgu v roce 18E0. Zde viastně  byty poloieny . 
základy k dneinímu Německému těloctičnému"stazu  Deutsche Turn-
Sett-Při jeho 75.týroči byla tato skutečnost' Připoneruita' hned 
'dvěna přiležitottnými razítky. jedno z nich vidite na nesen obr: 
.5-Bajstarěim némeckým •,pfiležitostnýn razitken se .:sportovi4 
'teMatikoU je však razitlid z Limska s textem  "Leipzig  .: - 1885 - 

Wrnfestplate. Tyto- němf-%é télgovičné.slavnsti byty: třeti:Hi 
pořadí. 

'Dalěí razítko můieme zezanmenat v roce 1880.při....5.sIa4-
'nattech ve Frankfurtu a o pět let pozdě ji v Drážaanedh. Obdobně. 
následují pfi viech konaných  tělocvičných-  slavnostech., ' jejichž 
podoba s naiimi sokolskýli slety je značná, vcelku pravidelně  ' - 
dalěí razitka. V roce 1869. v Mnichově . 1694 ve Vratislavi.1698 v 
Hamburku (obriA),,eox... roce 1903 v NorimbgTýkl! :(obr.7)„ Odtud 
asistuji i jiné filatelisticke dokiedy. vizi-C-2ank757,5kpónitu p. 
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BroLla na výstavě  OLYNPSPORT'91, 11.Deutsches Turnšest se konal 
1908 opět ve Frankfurtu (obr.8) a 12. v Lipsku v roce 1913. Zde 
bylo používáno propagační strojové razítko (obr.9). Nezi--atisky-
denních. razítek s vloženým propagačnim textem nacházíme 
stylizovaný kř iž ve věnci z dubcvých ratolestí. 

Po válečné přestávce je tradice TurniestA obnovena až v 
roce 1923, kdy se v pořadí 13.51avnosti konaly v Nnichnvě. 
Přiležitostná razítka zde byla používána tentokrát dvě . Tehdy Se 
V Mnichově  sešio více než 200 000 cvičencú. Daiši dvě  PR  byla 
používána v Kolíně  nad Rýnem př i 14.slavnostech 1 roce 1928. . V 
roce 1933 se poprvé setkáváme s novým znakem  "DT"  na  PR  k 
15.slavnostem. V motivu razítka je využit i skákající húfi, Čist 
městského znaku Stuttgartu kde bylo  PR  používána. 

Přiležitostné známhy byly k Turniestún vydány poprvé v 
roce 1938, kdy se 16 .slavnosti konaly ve Vratislavi. Na čiveřici 
těchto známek se můieme seznámit 5 pamětihdnostmi tohnto 
sletského města (obr .10). Osm poštovnich přenižek používalo  PR  a 
na dlouhou dobu to z pochopitelných důvodt'; byla razitka 
posledni. Teprve v roce 1953 se stal Hamburk dě jiitém 
17.15Ievno3ti a sběratelé této tematiky 5i mohli zaředit do svýdh 
sbírek další razítko. 150.výroči Nemeckeho tel. svazu a 800 let 
Mnichova v roce 1958. to byla kulisa pro 18.T1_rnšest. Nimecké 
poštovní správa vydala příležitostnou známku v hodnotě  'OPT:  a  PR  
(obr.11 a 12). 

Poštovně  byly připomenuty i dalši akce, přádané  DT,  
tradici maji sportovní dny, dvacátý v pořadí se uskutečnil 4.-10. 
1929 v Berlini (obr.13), nebo krajské, či zemské slavnosti. 
Jedna z nich se uskutečnila 6.-13.7.1530 v Chemnitz. 

Mniná, že_ ve svých sbírkách mate i doklady, 
dokumentujici nově jší slavnosti nebo události, př ipominajíci 
dalii činnost  DT.  Nenechávejte Si své poznatky pro sebe. 

(podle poznámek z pozůstalosti j.justýne) - VC' 
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•SPENGLER  CUP  1991  

Spengler lw pohár' se uskutečnil na sklonku loriského roku již po-
třeti  he  Československé účasti.. Organizační výbor rozhodl to-
tiž na tádostdiváků  nezvat čs. hokejové týmy pro velmi špatne 

...výkony v posledních letech a nehokejové zájmy hráčů. Posledního 
,ročnikm se tedy zdčastnily týmy -  IF  Malmb, olympionici Kanady, 
ERC  Mannheim,  CSKA Moskva a  HC Lugano.  Velmi dobře si vedlo  Lu-
gano,  posílené hrqi . z jiných klubů. švýcarský hokej mé nyní 
velmi dbbrou droven, k Čemuž přispěla i okolo 20 hráčů  z býva-
aeha SSSR, především Bykov a Chomutov ve Freiburp= a  take  čs. 
hriči Polcar a A. Štastný i. několik hráčů  českého původu Tho-
mas. Vrabec, bratři Jakšove, atd. 
MUžstva Klotenu a Curychu, po propuštěni čs. trendrů  P. Volka 

, a P. Wohla /v jedhom týdnu/, se pod novými trenéry nprobudily" 
a namE. Kloten po vánoční přestávce neprohrál ani jediný.Zépas 
a dbionce:porazil dva měsíce neporažený vedoucí  Freiburg. 
HC Lugano  porakiio jako jediné mužstva ve Spengleru CSKA v p4k—
něm zápase po prodlouženi /při Spengleru.neexistuje nerozhodný 
vIsledek/ a trestných.  stříleních' Dostalo se tak do finále s 
Mbskvou, kde už-.  say  na vítězství nestačily a CSKA zvítězilo. 

K turnaji se používala jako obvykle 2 SR černé barvy, 
Platz a  Davos  -  Dorf.  Jelikož bylo prý obtížné pro poštu “A" a 
“W,stAle vyměriovat frankovací hodnotu u červeného OVS, nebyl 
letos před turnajem použit a teprve na moji žádost byl pouzí-
vii po ďobu konáni Spenglerova poháru, od 26.12. - 31.12.1991. 
Výše,  je reprodukovánLOVS, na následujici straně  pak obě  SR. 

Od .20.f.•do 26.1.1992 se konalo ve švýcarském  Lausanne LIE  v 
krasobruslení. Pro ČSFR bylo úspěšné, neboť  zde Petr Barni";;Y- 
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bojoval zlatou medaili. Lenka 
Kulovaná, po povinné jízdě  tře-
tí, obsadila nakonec 5. místo. 

Cd 3.1. do 26-.2. používal míst- 
ní poštovní úřad SR - viz re-
produkce vpravo. 
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MISTROVSTVÍ SlItTA V KCPANt ŽEN  

Ve dnech 16.-30.11.1991 se konalo v Číně  I. MS v kopané žen. 
Ministerstvo Pošt a telekomunikací Čínské republikyvydalo k. 
této příležitosti vydalo dvě  známky v hodnotě  20 a 50 Jaaml,' 
.17C a vkusné  PR.  Vítězem MS se překvapivě  staly hráčky - USA, 
když prošly celým turnadem bez porážky. Ve finále pora2ily-
finalistky  ME  1991, hrá6ky Norska 2:1 /1:1/, brankami Akers- 
Stahlcvd, která se stala s 10 g6ly-  nejlepší střelní V 
hodi o 3. místo Švédsko Dorazilo Německo 4:0 /3:0/. MS-  fen,  
organizovala  FIFA  a skončilo velkým úspěchem. Těšilo se vel- 
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NATIONAL SWIMMING CHAMPKHISNIPS 
OLYMPIC TEAM SELECTION MEET 

TRIALI  LONG nca.ca pAa.TEON STATIOU 
BARCELONA BOUNk, 
FEBRUARY 9, 1992 
LONG BEACH, CA. 90802 

kému zdjmu divéků , vIdyi jen ťiná1ov4 utkElní sledovalc--6,3-.- oo-o-
spokojených 
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Zásluřrou: našeho spolupracovnika, pana Josepha Lacka, se m.n.eťže-
-  me  seznámit s americkými sportovními razitky. Na této str.arlě  

robrazuj:erne  PR  nouiFívané v letošním  race.  Posieďn1 dvě  razít- 
ka mají vztah k OH v Barceloně  imaratón v  Long Beach  a olym
pijská' kvalifikace amerických plavc'av Indianapolisui. 
V .rubrice, věnované olympijskýra novinkám, uvádfme další  PR,  
tentokrát s olympijskými motivy. 
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Francúzsko:  strojová  propagačná pečiatka  Ctext:_ -EU1'IXEX3W-__ 

DEPART DU TOUR DE FRANCE 90 - Futuroscope,štart 
Tour de France 903.  CPoitiérs. 30. 4.-30. O. I9903;  

rudná  priležitostn.i. pečiatka (text: DEPART DU 

TOUR DE FRANCE) CJaunay Clan. 30. 8.-1. 7- if2903;  

strojová propagačná pečiatka  (text: A.VRANCHES. 4 

JUILLET GO ETAPE MARATHON DU TOUR DE FRANCE) 
CAvranches. 2.3. 4.-24. 7.- 112903; - 
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ručni priležitostna pečiatka  Ctext: VIT1 'ETAPE 

LE TOUR 1990) CVittel. 5.-7. 7. 1990); 

ručna priležitostná pečiatka  (text: 77esie- TOUR." 

DE FRANCE * 13eme ETAPE VILLARD •DE LAMS -- 14 ' 
JUILLET 1990 - ST. ETIENNE) (St. Etienne. 14- 7.1990); 

ručná  'priležitostná pečiatka  (text: .  14esset ETAPE 

TOUR DE FRANCE 1990) CLe Puy en Velay. 15.-7- /990);  

strojová  propagačná pečiatka  (text:. TOUR TE 

FRANCE /990 =APE INDIVIDUELLE CONTRE LA HONTRE - 
21 -MILLED CRoyere de Vassiviere. do 21. 7-, 19903; 

giLl. ifl A lic
e. 

I 101 DE 4 ---- 

41.. 4')''7,1_ s • j L:," ' Cp • ! . \O. 44, e .. ,t .fk , el -0 0- • ,,,, <0_, 
-' I LEPTOUR tT4 b"c2sZ-.-.;'\'';'-7.'" 1.  •  alf (.0 co (.... .....,-...... 

/1990 ir-g ‘'? -t AT.° 
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ro  IS-07-!990 $4.,  
'90V-PT St  EllS.0 

ťÉ  PUY Eli ‘1.\' 
Stručné dokumentovatelné výsledky: 
30. 6. - prolog vo Futuroscope (Marie CFRA)); 
1. 7. - etapa z Futoroscope CMaassen (HOL)); 
5. 7. - etapa Avranches - Ronca  (poi  km) CSollevald CHCL-33; 
5. 7. - etapa s cie/om vo Vittel CNijdam CHOLD): 
7. 7. - horská časovka na 51.5 km CAlcala . (MEX33; 
14. 7. - etapa Villard de Lans - St.  Etienne  CChozas  (SPA));  
15. 7. - etapa s cieIom v  Le Puy en  Velay CLejaretta'CŠPA)); 
21. 7. - časovka jed. v  Lac  de Vassiviére CHreukink•CHOL.33; 

Celkové výsledky: 
1. Lemond CUSAD. 2. Chiappucci (TA!..). 3. Breukink CHM)). 



GIRO D'ITALIA COkolo Talianska) 
 01 ti tp,,- 

73.  ročník  - 18.5.- 5.6.1990. 3454 km.  

20 etAp.Cetapové preteky pr of esi onAlov3 
7:r Geo ova 1,
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14. ETAPPED  

30. B. LOCO) ; 
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tučná  prí1. pečiatka  

C text: KARNTNER BRIEFMARKEN- 

SAMMLER VEREIN 73. GIRO d'ITALIA %NP R  
,,t RyE Pt L  

15. ETAPPED (Velden am Worther ......5./ OSTERitry. , 

See. 1. 5. 1990D; Tr o!ro tiPp, -t. 
to 
c 

1.5 ETAFFT,Pc 1.: 
 t/ v rn 

Taliansko  nevydalo  oficiAlne filatelistické IL5 114:"4 i'l°14.131"?  
doklady  k  tomuto ročníku. L 16 i.990 

Nj_ 9220 'ALDEN t);•- 
fl iť  Ni  ‘ArrtiTlitil 5Et 

41k, - '4  
Stručné dokumentovatelné výsledky. •K 4 0 

30. 5. -  časovka  v Klagenfurte CBugno CTALD); 
1. 5. -  etapa  Velden - Dobeicca C225 k mD ;  

Celkové výsledky: 
1. Bugno CTALD, 2. Mottet (PRA), 3. Giovannetti CTALD. 

VUELTA A ESPARA C  Ok  olo Spaniel sk aD 

45. ročník - 24.4. -13.5.1090, 3785 km. 
22 etAp (etapové preteky profesionAlovD. 

španielsko: 

tučná príl. pečiatka 
C  Beni  casi m. 24. 4.1990D v 

tučná pril. pečiatka 
(Madrid, 15.5.1980) 

Stručné dokumentovatelné výsledky. 

Celkové výsledky:  
1. Gi ovann et t CTALDD 2. Delgado. 3. Fuerte Cobaj a ŠPAD. 
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Cyklokros: 
FrancUzsko: Agde - 

Dercy 
CrudnA 

viLLERS SEMEU5E 
24 HEMS CYCLISTEA 
14 MJISILILLET :7;:1 

VILLZI-1S SEMELE 

Majstrovstvá krajiny v cyklokrose; , 
- 3. medzinArodné preteky v cyklokrose 
a strojová pr_opagadnAD; 

• . , 

.".." DE - LE. CA P 1Y.lt;DE  

ClIA:11PIONNAT'S DE FRANCE'  '  i  0 

- ' ' DE CiCLO-CROSS ..   i  ‚• 
. 13 ET14.1ANV1ER•1990 .  

'AGCE 

ax11-etrA 
' t • 
,- 
KN. 0 
1993  P"  

••••:› 3, • •"' - 
• 

CRECY SUR SEREE 

POSTGI ROT OPEN C  Ok  01 o védska 

11 . - 17. 6.1990, 1937 km. 7 etlp 
(otvorené etapové preteky - 
amatéri i profesionáli) 

Svédsko: rudná pnul. pečiatka 
CSkelleftea, 13.6.1990) 

Celkové výsledky: 1. 2danov 
2. Maassen, 3. Nijdam Cobaja CHOLD). 

Ďalej prinAtame niekoIko pečiatok k,.menšim pretekelm 

Cestná a dráhová cyklistika: 

Luxembursko: Luxemburg - 50.  Tour  de Luxemburg COlkolo 
Luxemburgu); 

Taliansko:  Bongo  Valsugana - 23. Coppa d'oro C2latý pohár); 
San Marino: Veľká cena San Marina - 40. Coppa placci; 

FrancUzsko: Foix- Majstrovstvá krajiny v drAhovej cyklistike;  
Saint  Saulge - MajstrovstvA krajiny v cestnej cyklistike; 
Villers Semeuse - 24 hodinové cykl. preteky 

CrudnA ä strojová pečiatka); 
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CYCLOTOURISME 
INTERNATIONAL cg-4.  

'444;9,, 5-8-90 
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Cyklistické sdtaže telesne postihnutých: 
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Cykloturistika: 
Francdzsko: Mazers/Salat Cassagne - 52. medzindrodný týtdeň  

cykloturistiky; 
Spanielsko: Pontevedra Cručna i strojová rovnaký obraz) 

VIII. medzinárodný cykloturistický zraz; 

Propagácia rekreačnoj cyklistiky a športových klubov: 

Francdzsko: Firmi - Cyclo Club - Fórum športových zálub; 
Bouchain - Dvojdňové športové slávnosti;  
Saint  Gaudens - Športový klub a horské cykl. 
preteky; 

Rakdsko: Viedeň  - Viedenský Dunajský festival 10g0. 

Francdzsko: 
 

Longny  au  Perche - Majstrovstvá krajiny 
nevidiacich v jazde na tandemcch na drAhe; 
Lyon  la Fayette  - Majstrovstvá krajiny telesne 
pcstihnutých v jazde na tandemoch na drahe;  

LYONS ET fi NI.%1 IS9,1 

11  CIWIFIIINNAIS DE flINCEHMC:I$PORI 

I OK TAND al SUR PINTE 
, 
Ii POUR NONNOVANT!i 

-.1 VELOURt)INIE rETED•oit 

' LYON LA FAYETTE 

CHARIPIONNAT DE FRANCE 
'TANDEMS HANDISPOWT5 

2E1'3 JUIN 199'3 

LONCNY u PESCXE 

Spracoval V. Jankovič  

V pripade,  le  by nám niekto chcel s pripravod rubriky 
pomódt. prf.padne má nejakd dopinenia, rady alebo zlepšenia, 
radi jeho iniciativu privitame. Kontaktovat sa•malete bud u 
veddceho sekcie alebo priamo u veddceho rubriky: 
Cr. Vojtech Jankovič. Leškova 7. 811 04 Bratislava. 
cooboacaaoaaacoacocococoocooccroc0000000000c000000loc000c0000- 

OLYMPSPORT'je  neprodejnlm, neperiodickým zpravodajem Společ-
nosti- pro olympijskou a sportovní filatelii v ČSFR. 
Předsedou OS de ing. Jaroslav Petrisek, P.C.3. 13, . 282 21 

Český 3rod, 
vedoucím vpravodaje Radek Jásek, Eavlíčkova 271, 261 21 

Červeně  Pečky. 
Tbto číslo 2/74/92 24 stran. P-14edAno do tisu 17.4.1992 
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