' 11.1111srolt
Zpravodaj Společnosti pro olympijskou a
sportovní filatelii v Č SFR
Ro čnik XXV.
4/76/1992
000000soos000000m0000loom00000sol000c000000

PRAHA 6

5 CESKOSPMQv0

14229

Oita
smatoe.SOLYMPIONIKŮ

DANA 70 EMIL OSLO* HELSINKI 19S2- 92

cn

0
KLUB
-

-

—

PRAHA
MOTEL INTERN/A I iONAt
12. t992

Pan
Radek Jásek
-:-Havli-čkova- 27'.
• 281 21 ČERVENĚ PEČKf

WIIIIIIWINPARIWWWWWWW~1119AN11010

Kdo z vás by neznal ianže1e Zátopkovi? Jsem si naprosto jistý,
že bychom těžko hledal-takoho takového. Kdo z vás by však
řekl, U.', v letošnia-roce oba dva oslavili významné životní jubileum? Zde si jiE tak jistý nejsem. Jejich nadšení, životní
elán a zájem o sportovní,. zejména atleticY.: dění totiž tomuto
jubileu vůbec neodpovídají.
A když se navíc: setkají se svými kamarády-olympioniky po 40.
letech, tak jak tomu. bylo
řijna v hotelu. International , _
pak z toho může -být hezký večer v ještě hezčí atmosféře. Ale,
nepředbíhejme. Olympsport byl prostřednictvím svého zastoupení
toho" a_ talc mohl. vzniknout článek, který si jistě
se zájmem přečtete uvnitř zpravodaje.

Všichni víte, že došlo k úpravám výše poštovného, které
jsoix'p6měrně drastické a.dotknou se podstatně naši kapsy. Naší
prvni reakci bylo, že jsme Vás požádali o zasláni známek na
dodatečnou frankaturu Z.Slováčkovi. Učinila tak již podstatná
většina členů, těm pořádným patří náš dík. Nyní se ale objevila

výhodně jší možnost, jak náš zpravodaj distribuovat, totiž pomocí
zásilek za sníženě novinové výplatné. Proto dochází k

následujícím změnám, které platí asi od- konce listopadu:
i. Z.Slováček Vám vrátí všechny vaše obálky a frankaturou, včetně 'zaslaných doplatkŮ při první zásilce, kterou
obdržíte (asi nový adresář, maximálně tento zpravodaj, či

knihovnička Kopaná).

2. Nadále již obálky s adresou a frankaturou nebudete
jednateli zasílat, zpravodaje i-knihovničky obdržíte jako novi-

novou zásilku v jiném obalu, poštovné bude hradit OLMESPORT.
• _ 3. Namísto poštovného,.ktere byste sami platili a činilo
by minimálně 3v.- Kčs ročně
bolek:), se zvysujl ou
příštího roku členské příspěvky
Kčs u dospělých a 35.Res u mládeže do 18 let a voj
i služby. Pořídíte to
atedy za i0.- Kčs.
4.Pro tuto službu potřebujeme natisknout adresy členů
/la samolepíci. štítky. MA někdo k disposici počitač, na kterém by
mohl několikrát adresy členů podle nového adresáře vytisknout?
Jde i o to sehnat ty samolepící štítky, zatím neznáme výrobce.
Mažete ii v tomto pomoci, spojte se s vedoucím OS.
5.Přispevky na rok 1993 uhradíte složenkou, přiloženou
k tomuto zpravodaji, na které jako adresáta uvedete pokladníka
OLUPSPORTU. Adresa je: B.POLAK, P.O.Box 47, 150 00, Praha 5. Na
zadní stranu do - sdělení pro příjemce označte "PnISPEVKY 93".
.Nesměšujte s• iidnbu další platbou. Uživatelé sporožira si
uvědomí, že složenka spořitelny neobsahuje vaší adresu a platba
potom není identifikovatelná. To. že pokladník dostane třeba z
brněnské spřitelny
11:65 je sice pěkné, ale jak má vědit,
který dobrák mu je poslal?
- 6. Ústřizek od této složenky zašlete pro kontrolu jednateli Z.S1a7Ačkovi.
7. Nezapomeňte, že termín pro úhradu příspěvků je nejpozději_do 31.března.
- " že byste neměli zapomejenom připomínám,
877avěrem
nout přiložit známku na odpověa, píšete li členům vedeni OS a
očekáváte na svůj dopis odpověd.
****************************************************************
NOVÝ - ADRESAŘ
'Péči našich bratislavských přátel, zejména: P.OhdriERY, jste
dostali nový adresář členů. Je myslím velmi dobře zpracován a
zejména novým členům umožní se. dostatečně zorientovat v -tom, co
••

OS nabízí. Na dopiněni jenom uvádíme, že zahraniční členy lze
identifikovat podle směrovacího aisle. Německo - D, Belgie - B,

a 155), Bulharsko
Italie.- I. (doplfite 3i V 5=3= u členů
- BG (člen čs.123). Svýcarska - CH. USA - US (člen čs.),
Australie - AU (člen 65.104) a Polsko - FL (člen čs.78).
Ve stanovách si vyškrtněte bod 3b. Bratislavská valné
bromoda14.1i.1992 schvalila nehtere drobné zmány ye stanavich
•
OS, čtěte tedy nové stanovy pozorně, změny se týkaji naveho
.státoprávniho uspořádání našich států.
**
**********************************************************
VITE, ZE 21.i2.bude ustaven Český olympijský výbor a o dva dny

SlovenskY_olympijekývýbor 2
71,rTAY V OT.71.nFt ZA-:.ADNE
Hovval rJeny OLYPPSevhlu ae
334. EamilKRATOCHVILA•, Palackeho 1046, 69603, Dub:naw
sbírá -2333. ján CSALAVA, Hanulova 3, 64101, Bratislava
sbírá -4-5-9Ze ZdraVoInieh dftvool:ukontil•svě členství Tzládikir Irazdera . z
Vodilan, Mokráho 27, člen čs. 136.
NOVA .UMBA CLENOM OLYWSPORTU I DALS/M ZAJERNIA
Při příležitostisetkáni čs. olympioniků byl používán 'příleži- •

tostný výplatní otisk na poště Praha 6. Zdálo se nás,
razítko.
k OH 1952 v Oslo a Helsinkách by mohlo být zajímavé pro .téměř
všechny členy OS a proto kaid7".7 člen dostal přileaitostnou
dopisnici s +Aldo otiskem, kterou obdržeIv obálce opět 5 tímto
otiskem, vše v hodnotě 10.- čs K zásilce byl přilaitelm• lístek,
Iryz7:7va31ci k Uhradě této sumy třeba i ve známkách a k objednávce
pravidelná dodávky všech dalších materiál, na jejidha vydání seOLYEPSPORT bude spolupodílet. Asi polovina členů prevedla.Uhradw.
obratem a u nich asi dvě třetiny se k nové sluibě pfihlásilL
Ti. kteří přihlášku podali, mají zřejmě již dome: i dva připraLv'-n druhy rAzítek ze sPtkání v Bratislavě a mohoo se těšit i
na materialy R ustavení obou nových narodnich olympivýborů. Pokud jste objednávku dalších zásilek nepodali (nedostali
jste zásilky z Bratislavy a další), můžete•tak učinit dodatečně:•
u B.Polália na známé adrese. Budeme tuto. službu .zajiLlovat • i .nadále a vaše objednávka může být• směrována pouze ha některá
temata, o která mate zájem, např. pouze OH, pouze kopm.6 pouta

OVS, pouze přítisky na celinAch atd. Objednat je takto možné
více kusů.
Pro členy OLYIPSPORTU bude zajišiovat - tuto službu B. Polák, jak již bylo uvedeno, zájemci z řad nečlenů OLNIPSPORTLV
se přihlásí na adrese OLYMPSPORT. P.O.Boz 13, 26223., Nlikfi
Výhodou vašeho členstvi bude, že cena pro členy bude V7:1 . / o
nižší nei pro ostatní zájemce. Upozorněte členy vašich-• kiunfi
specialisty ha PR, SR. OVS, celiny a seSithy na tuto
mohou si objednat jen to, co je skutečně zajíma. Ohrala je možná
icie
dvoj4 m způsobem. Na • zRdni straně zásilky nebo nvalitf
uvedená cena, kterou přijemce buato obratem uhradí odesílateli
ihned po příjmu zásilky nebo si-předem zaěle záldha libovolně
výše a platba HU z ni bude orléřtena. Při.vyčerpání zálohy bude
na tuto skutečnost objednatel upozorněn. Záloh
samozfejmě
ušetříte za.poštovné při odesílání plateb.
•'
V současné době můžete objednat _da vyčerpini,z&ob : •

Mistrovstvi svéta v hokeji Praha 1992 -1PRI Prafta,-,SR Praha, PR
Bratislava
Razítka jsou na obálkách a celinové dopisnici s přitisky.
podaných obyčejně , doporučeně a doporučeně =res.
60 let OR 1932 Los Angeles - Setkání OS v Ústí nad Orlicí - Olt
obyč. a doporuč. na dopisaicírh a obálkách spritisky •

40 let OH 1952 Oslo a Helsinky -10V0
obyčej:., a doporucene zásiiky na obálkách • a obyčejté
dopisnice, vie 5 přítisky
- Matilda Paifyová, první slovenská medailistka na- OR ig36 PR,
• obyčejné dopisnice a obálky bez pmtish
21.sFttkAní OLYMPSPORTU v Bratislavě 14.11.92 - obyčejné obálky a dopisnice.
Ustavení Slovenskáho olympijskáho výboru 19.12.92 - připravujelo:
Ustavení Ceskeho olympijského výboru 21.12.92 - připravujeme

P(' Č7T7PTCET: L7-77-7.7!H.

Fred ttyfril roky zahajil CSKO (Cs. klub olynpioni1±) .ve
spolup76.:í
t:COV tradici se4 kán7'
olympinnik pc
čiYřioeti-letrtoh a sešli E6 ůčastnici her v Londýně a St.Noritz.
Protože akce měla tispěch, došlo letos na. ůčastniky her rohu 1952
v Oslo a Heisinkách.
Setkání se uskutečnilo v salonku hotelu Internacional v
DeAvicich s př i zahdjeni se prezentoval° celkem 78 ůčestniat ze
17(2; pozvaných. Ze .předsednickým stolen je uvital'předseda Klubu
olvmnioniht J.nrha. s mistopředsedy L.Dafikem a B.KrejcP-ovou,
pritomna byla samozřejmě předsedkyně CSOV . Věra Cás,-,vská,
tajemnik tSOV ing Spaček a pfedseda Cs. olympijske ahadeiic doc.
J.Kossi. Celé setkání monitoroval Štěpán Skorpil, který přispěl
podstatnou merou k uspěchu celé akce.

připraveného'programu stojí za pozornost vice než
dvnuhnrlinnuvý, dvoudílný film Helsinky 1952. Film zcela jistě
poplatný době ve které vznikl, takže oživení v sále. vzbuzovaly
zAbĚiry našich olympionika, sborový potlesk se ozýval při našich
úsriEšich e. doslova řev při komentáři našich tehdejšich
Snar;. jRn jako -malou ukázku Si dovolím. pfipomenout Lomentář
6oh1A.dujici prvni přítomnost.zástupct americke firmy Coca Cola :
'AmPričti supové z Nall Streetu natahují své drapy i po myělence.
z r0E-istich.•Přivezli do Helsink celou loa népoje, kterým
chtěli obloudit zejmena sportovce mírového tabora. Ale ani to,
výčepuim b71 jeden z bývalých amerických olympijských
jim neponohlo. Coca Cola poznala, te kapitalistické manýry a
skr.jta reklame imperialismu na olympiedu
cz ziatych medaili, ziskaných našími
býlrfilnu zachyceno beze zbytku a účastníci si iiimove
7ážitkv.71.rv., 1ova vychutnávali. Mel jsem moinost stat vedle paní
Very t'aslevakě a musím se přiznat, že ve stejný okaliiik, při
vitzstvich, jsme oba nenapadne ctirali slzy,_ aby
nikdn
T--;esmd,=,
tkorpila s jednotlivýpi účastniky, zela
neor.akr7veteine kouzlo a atmosféru. Dotazy byly impertinentni,
oripnvedi upřimne, historky vesele a nálada v sals. vynikajíc.
cc uvást jp%n 111-.Athu, snad histnr1-x hokejisty Ošnery o
johc, eztezncre hciandským hokejovým rožhorjčíms Nabruslich se
tak tak - a. když pisknul, tak to znamenalo vyloučeni.
udržcl
Pncol-, 7tF,lnii vyloučeni našeho hráče. To vyvolávalo reakce
.11.=0h
7 tGE,
v z,ivěrn utk4ni se namísto hernich
konhl,=i
nukan rozhodčihn
zatímco Ošnera jej
uthen-, nnollnknit počAstnval osiovením 'Ty ‚...!- Za
V
naze; dámskeho břirozeni. Utkání
te6LY si desate
skončilo a T,3 čert nschtel, příští den naši hrdi proti Kanada a
na postu rozhodčiho se opět objevil stejný holandský rozhodči.
Heute keine
Pred zafte,lenin pohovořil k Ošaerovi nemecky
Pítscha; oder Zehn Minuten! Den předtim totiž seděl tento
- rozhzdč.i 1.7 večeře s tašim rozhodčím Tenczou.

Vbeeedě se postupně vystřidali Josef Doležal v kladivář.
Douda, dalei hobejiste, Honza Veselý, gymnastký, veslafi jindra
s 1Wtou, plavec Skovajsa, sprinteři a. fade dalšich.. Králem
odpoledne-byl samozřejmě Emil Zátopek, bez Dany, která byla
spolu s•bozerem Zecherou v Paříži pfi př ebírání ceny NOV, snad
ještj, vice rozverný neš při jiných besedach. .
Nolna•zabava pokračovala v př ilehlých prostorách do
pozdnich večer nich hodin. Ohromný. zajem -vzbudila připrevena
donisnic.e a obálka a př ítiskem k tomuto setkáni a otiskem
- výplatniho,atr-o4e, Its !...tento den používala pošta Praha 6. V
7J1 pochopitRlně prsty OLUPSPOPT 7 hterý na .Objednavku
tnT,
!

l.

.1riprevu teohto su,
,7-F.nýrů zajiL-eoval. Každý
7.7.r •
;7-74.r77:
n,
node7,sa.7.. oritonne a pfed OBROU hr.dinoiu VečPr byly zásilky
pfedany pos7a k prepravě. Zbyla čast nákladu bude rozesiána
ten olyapť,onikr., ktefí se na setkáni, nenahli dostavit. Pro
všechny členu CL
POTU se podafilo.zajistit po jedna kartičce
a dsli ot,s1-x ns.. otAlce, uc které kartičku obdržel. Nhkolik
dalšich zásilek pro_ pfipadná vícezájemce je -k dispozici na
obje dnaní u B,Polake. Cena 8.- Kčs/ks
poštovné. .Celkem bylo
ptipraveno 97)0 kartiček a 900 obálek,
********

***********4*********4**,,,ww4**************.

A T7f? ,T72lEOZYTÉŽ OSLO-HELSIEKY
•
Pokuste se ocipovedet na tni nasiedujici otazky. 'Stačí nadopiSniti, kterou zašlete redaktorovi zpravodaje. Vylosovan
listPk sP
odpouhami bude poukázkou na cenu, -kterou

bude hartička s podpisen-náktereho z naš4ch-medailist1.-20dpovédi
je tieba. zaslat do ti týdutt po obdrZeni tohoto zpravodaje..
1. Holik bronzových nedaili a v jakch disciplináth jsme
Helsinkách získali 7
2: do z aatníKů ZOH byl v 0Sln jii držitele olympijH
.
sk sedaile ?
3, Jak se jaenovala olvnpijska. vesnice v Helsinkách a co
na ni bylo zvláStni (druhá část otázky je nepovinná)
. .Takle sežeilte korespondák, tuku a. dejte se do toho!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++44++
V průběhu Mezinárodní filatelistick4 výstavy "Clympsport-92",
.jež se konala r ukrajinské Oděse, byla 20. dubna 1992 Založe-

na "ASOCIACE OLITPIJSKÝCH A S7ORTCVNICH FILATELISTŮ UKRAJINY
/AOSFU/", jejímž prvním předsedou ze stal tnamý filatelista,
vystavovatel a publicista /autor přispěvkL v našem zpravodaji/ - VSEVOLOD FURMAN .

členové na svém zasedání schválili znak, výbor a program Asociace, jež mimo jiné obsahuje - pořádéni výstav s olympijsko
sportovní tématikou, tvorbu pĎísluných exponátů , zpolupréci.
se zahraničními sběrateli a podobnými organizacemi, vytvoře4ní knihovny, vydévání "Informačniho bulletinu" /od řijna, 92/.
Členství hude od roku 1993 přístupné i zahraničním zájemcům,
kteří si mohou o bližší informace napsat na adresu :
AOSFU,,P.S. No.384, 270000 ODtSA, UKRAJINA .

A co nového u našich severních sousedů ? • Naši rolští přátelé oslavili 17. května 1992 v Lodži 30. let založení " Klubu
OLTM PTJCZYKA". 7)c, této doby byl v čele •vedení nám
dobře známý filatelista Fabian BURL, mj-,;.byl řadu let ředitelem Poiského kulturniho střediska v Praze. Po,třiceti letech jej ve vedeni Klubu výstřídal Dr. ing. Roman 3 A 3 U. T.A právě v dnoru příštího roku se z iniciativy vedeni Kluhm
Olimpijczyka uskuteční v polském Zakopanem filatelistická

'výstava s tématikou zimních srortů na po čest ZIMN:t UNIVERZIT= 1993.
Výstavy se mohou zd ča.stnit i zahraniční vystavovatelé s přislušnými exronáty. Co vy na to ? Připadni zájemci pište na

adresu předsedy. OS.

-PhDr. STANISLAV JT...! GUTH-JARKCVSK1'
-V příštím roce uplyne 50. let, kdy v Náchodě zemřel dne
8. ledna 1943 zakladatel našeho ČSOV - Dr. STANISLAV JIIII
GUTH-JARKOVSKt. Narodil se. 241.1861 v Heřmanově Městci. Otec.
byl důchodním u knížete Ferdinanda Kinského a žehil se jako
41-letý s 16-ti letou Barborou, roz. Bačinovou. Celkem měli
8 dětí, z toho 4 zemřely a zůstali jen nejstarší Gustav, d6le Antonin, Jiří a nejmladší Karel. Od roku 1868 bydleli' v
Kostelci nad Ořlicii kde také chodil do školy. Od mládi měl
Jiřl potíže s výalovnosti /pád ze žebříics!, což mu někdy dělalo potíže. Gymnázium abaolvoval v Rychnově nad Kněžnou rokm 1878 společně se svým bratrem Antonínem. Na podzim téhož
roku, nastoupili společn ě v Praze-. na studia - Antonin právnické fakulty a Jiří univerzitní, Nejstarší bratr Gustav mezitím
vystudoval lékařskou fakultu. V letech 1882-83 vstoupila v život_ obnovená univerzita česká a Jiří Guth tyl jmenován prvním.
doktorem" filozofie nové české univerzity. Promoci měl 21.12.
roka. 1882. Jedním z profesorů byl i T.G. Masaryk, který měl .
na něj velký vliv. Byl s ním v písemném styku ještě před jeho příchodem• /jako profesoT/ na univerzitu. Když byl Masaryk
se svou rodinou o prázdninách- v roce 1883 v Potštejně, navštívil je též v Kostelci. Na doporučení bratra Gustava, který
byl několik let lékařem v Náchodě, nastoupil 3. září 1883 coby vychovatel dětí prince Viléma Schamburg-Lippé. V zimě bydlel na zámku v Náchodě a jinak v Ratibořicích. Zde působil 2
roky a další 2 roky-veŠv7oarsku, kde-se zdokonalil ve francouzštině. Rád na toto: obdobl.vychovatele vzpomínal ikdyž se
jednalo o německou šlechtu, která byla vůči němu - Cechovi velice tolerantní. Službu zde ukon čil 3. září 1887. a hned nastoupil jako kandidát na gymnázium v Praze a od roku - 1888 již
honorovaný jako suplent /50 zl. m ěsíčně/. Zde byl jeho kolegm i Z. Winter. Jinak byl ve styku, s celou řadou spisovatelů
prostřednictvím svých článků v různých časopisech : Vrchlický, Šimáček, Sládek, Kvapil, Krásnohorskri, Mrštíkové, Svato pluk Čech a mnoha dalšími. Byl i členem redakce Ottova naučného slovníkm. •
Roku 1891 vyšel výnos ministra školství Gautsche o tělesné výchově na školách, - čitž•-byla-prolomena-nesmysiná-hrft, :
která v. té době byla ke sportu na školdch. Popisuje zděšeni
starých profesorů na středních školách, kteří měli výhrady ke
sportu. Výnos také umožnoval podporu těm, kdo chtějí blíže
studovat tělesnou výchovu v-- zahraničí, čehož Guth využil a o •
prázdninách mohl cestovat.do_Paříže.._V_Pařiži byl tehdy na
studiích profesor Fr. Drtina, který ho upozornil na knihy barona Pierra de - Coubertina o •tělesné výchově. S - tfm se v-Paříži několikrát sešel - zde de počátek spolupráce v olympijském
hnuti - a též navštívil několik středních 'škol a dstavŮ, aby
zde viděl praktickou tělovýchovu.
Na podzim roku 1893 nastoupil jako učitel na reálném rYmnáziwvKlatovach, kde působil tři roky. Napsal řadu článk.,1
0 tělesné výchově, zveřejněných•v pedagogických listech. Z
Klatov také odjížděl na..I. OR do Athén. MOV se poprvé sešel
ir salonech athénského Grand-hotelu-Mezi přítomný# byli :
generál Butovskij - Rusko, generál Viktor Balk - Svédsko,
-Dr.'Gebhardt.- Německo, Fr. Kémény, řed. reálky v Budapesti - Uhry,*barbn Coubertin --Francie,. Guth - Cechy, DeméqD

trius 3iké1as - !e_cko. Tehdy platilo praVidlo, že člein MOV pořádajíc1 zem ě je současně předsedou
Sutovskij

měl na Rusi. v tělesné výchově dobré jméno. V roce

1907'se zdčastnil v Praze sokolského sletu, člen
MOV 1894 - 1900..
•
Viktor 3a1k nejstarsi člen MCV. Syl členem do roku 1921, ne-.
.

ditel Gentrálnlho ústavu tělocvičného v-e Stock-

holmu. Velice dobře znal tělocvik sokolský. V '-'raze =81 přednášku o Švédsku.
Dr. Gebhardt - na kongresu v Havru roku. 1E97 při příležitosti
audience u prezidenta Francie Felixe Faurs, kdy
jed tento oslovil francouzsky, čemuž Gebhardt nerorx=ě1 !neuměl francouzsky/. Na poznámku prezidenta, že by čler.ové MOV
měli znát francouzštinu se urazil a ještě téhož večera z Hatru odjel a v MOV se již neukázal.
Fr. Kémény
byl profesorem na budapešIské reálce ťraIncouzši.ny. tat:16API si na rclit 4 o'Ke samostatnosti Uher.
Psal o tělesné výchově do různýc'n čascrisů. Pozd6ji se rozešel
etěnau jeds uherským sportovním svazem, kterému vyčžtai
nostrruoricst. Z MOV vystoupil v roce 1907.
velmi obP. Bikélas — byl st3rží v7nikj-(n7'
libený. Některé jeho poVídky přeložil
Vetti
db češtiny. Ns iřárJ Coubertins přijal členství v1I07, které
ukosi v roce 1E97.
Dr. Guth nastoupil na podzim roku 1896 na gymnázium v
Fraie /Truhlářská ulice/, kde pllsobil 22 let. V Roudnici nad

C

Pan
Radek J. s

ČERVENÉ

PhDr. Stonislav Eli GUTH.IARKOVSKi
zoklOatel ČSOV 1896-1929
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Labe= se 7. srpna 1897 oženil s dcerou..ředitele uznAzia Josefa Černého. 28. května 188 se :im'narodil srn Gaston.

Jméno Stanislav Jarkovský si vypůjčil od nějakého fořta na'Náchodsku a používal jej jako pseudonym v beletrii,. Ke změně jména došlo v &Lora:. roku 1920 - Stanislav Jiří Guth-Jarkovský - se
svolením zemské politické správy.
V únoru 1905 se uskutečnily uSeverské hry", kterých se
GUth. zúčastnil. Popisuje nedůvěru rakouské diplomacie vůči něau, kterou ač neradi, museli překonat po audienci u korunního
prince Gustava, kem byl pozván přímo z titulu členství v MOV.
Zdčastnoval s6 různých kongresů MOV, ale ve škole mu to Osobilo potíže, poněvadž ztrátu hodin musel nahrazovat. Tak tomu:
bylo při OH 1900 v Paříži, 1904 v St. Louis, 1908 v Londýně.
V roce 1908 obdržela česká obec sokolská v Berlíně vyznamenání - olympijský pohár. Na zasedání MOV v Budapešti 1911 byl
jmenován do MOW za Rakousko kníže Otto Windischgraetz a od té
dbby se datují dporné boje o samostatnost českého OV. Největší potíže s účastí naší olympijské výpravy byly na OH 1912.
Rakouský OV tvrdě požadoval jednotné vystoupení výpravy, zatímco ČOV chtěl vystoupit jako samostatná skupina česká, což
se nakonec podařilo - vim Paměti olympijské, str. 127-28. V
průběhu 1. světové války byl přinucen podepsat 4.10.1216 na
policejním ředitelství v Praze protokol o rozzuštění COV, ale
hned po získání samostatnosti oznámil 1. listopadu 1918 Dr.
Guth do Lausanne na MOV, že může opět svobodně zastupovat samostatný stát. Československo.
Poté pracoval od 1.6.1919 do 1.7.1925 v kanceláři prezidenta republiky Masaryka, z toho 2 roky a 10 měsíců jako ceremoniář a od března 1922 jako sekretář řádu Bílého lva. Tvůrcem
řádů /různé stupně/ byl rytec Rudolf Karnet. Podnět k návrhu
dal sám Guth. V toto období měl řadu pracovních potíží a neshod, na což nerad vzpomínal. V polovině dubna 1923 bylo na
zasedání MOV irLmě rozhodnuto o konání olympijského kongresu
1925 v Praze. Protektorem kongresu byl prezident Masaryk, hostinua recepci zajistil Dr. Beneš. 15. května 1925 přijel. baron de Coubertin s rodinou a byl ubytován v hotelu Passage na
Václavském náměstí. Guth byl generálním- komisařem kongresu. Na jeho návrh byl předán Coubertinovi. řád Bílého lva. Je zajimavé, že během kongresového vzruchu byl Dr. Guth 1.7.1925
dán do pense. Ministerským radou byl jmenován 21.12.1920. Jeho odchodem v podstatě konči svou činnost na Hradě. .
Pokud se týká data založení ČOV, je v jeho. knize “Paměti
.olympijské" stále uváděno datum 1896, ač kniha byla Vydána na.kladatelstvía Hejda-Tuček_v_Prame v roce 1929—Tak např.- na
str: 43 : "Na podzim roku 1896 byla v restauraci u Choděrů
/dnešní - Národní třída - nakladatelství Albatros/ všesportovní .
schdze, na které byl zvolen Český výbor pro hry olympijské.
Předními členy byli :. ředitel Balcar - místopředseda, obchodník Zelenka- - pokladník, Václav. Rudl 7 tajemník /dřednik firmy.: Červinka i. generální sekretář AC Sparta/. Dále přibyli do •
výboru. Josef Rbssler-Ořovský - ve1kri9bchodnik, Fr. Fehrer dřednik, Gustav-Herrschmann - obchodník a Gustav Hergsell ředitel královské šermířské školy. Tito tvořili jádro výboru.
V prvních- dobách se scházeli v pivnici4U Pinkasů".
Dille v dopise ze dne 9.2.1906 Centrálnímu_výboru pro Rakousko je jasně uvedeno, že čov existuje od toku- 1896, kdy
byI zvolerina shromážděni•všech vrstev sportovních a byl uznán pořadatelským výborem OH. 1900 v Pafiži. V tomto .dopise

šlo. o prvý spor s Vídní a jednalo 3e
'as sucvence, kterd pyla athénský= výborem svěřena Vídni k rozděleni na podporu sportovců pro meziolympijské hry 1906 v Ilecku /Via str. 70-71/.
Ode s

PhPr. S. J. Guth-Jarkovský
zakladatel CSOV
1896-1929
••
••
••

-kALE14..

dx,č 1-4-f

50 h

Rok založení ČOV je znovu doložen na str. 163 v Eoznámce
o úmrtí Václava Rudla, který byl zakládajícím člene= COV a tajemníkem od roku 1896 do roku 1911. V dopise ze dne 17.5.1914
k 20. výročí založení MOV je opět uveden rok založení ČOV
1896- - viz str. 189. Donis podepsali všichni členové ČOV. V
dopise místopředsedovi ČOV ing. Krulišovi ze dne 18.8.1928,
týkající se rezignace na funkci předsedy ČOV, vzpomíná opět
Dr. Guth, že piných 32 let byl v čele ČCV - tedy opět rok založení 1296.
_ že by ještě i v_tomto roce - 1928 - byl pod vlivem sporu s Rakouskem ?
Inge Antonin Dvořákac00000po
000poc0000000000000pocc00000000000
TELERINNE KARTY A ŠFORT
Minulé desaťročie n priviedlo" na svet aalši Liable nový a
dovtedy neznámy zberatelský smer - zbieranie telef6nných kariet
/alej, len H TK"/. S rozširujdcim sa počtom štátoy, ktoré tdto
vefmi praktickd novinka v priehehu minulého desatročia začali
zavádzať, sa rapidne začal rozširovať aj okruh zberatefov, ktorí sa tomuto novému hobby venujd. Keaže praktickd opauživanie TK
de podinien.lné inštaláciau ospitných druhov telefonnych automatov, bola to sprvu záležitost zberatelov z technicky najvyspe=
lejšich krajin sveta. Prim hrali Japonsko a Yemecko, aalea Francdzsko, Anglicko a aalšie štáty. Veimi skoro sa prišlo na to r ,ge
okrem rozsiahleha počtu výhod 7K má ešte jednu a to nezanedbatefnd - možnost pestrej reklamy. A tak sa nostupne začali obdevovať na TK najrozmanitejšie texty a zobrazenia. Okrem raznych

TK, na kterych su propagovand poftova a telekomunikačnd dkony,
sú to aj TK so mobrazovanírm ul spomanej reklamy reznyckvrobkov, ale aj fauny, f16ry a samozrejme, že nemaže chýbat ani
športovg tématika. A prAve pri tejto by son sa chcel velmi stručne zastavit. Podo-Okam, že ad mi známe aalšie'športov6 motívy, ale ich nevlastním,, ani son ich nemal možnost aspori okopírovat. Prate cell výher TK so športovou Umatikou berte ako
nahodil a sldsfi skar dokumentačne ako vyčerpávajdco.
Vydaná

Náklad Počet
šport
/ks/ hovor.
,
dednot.
65
21.5.92 30500
65.r.
rugby
21.5.92 30500
65
63 r.
rugby
4.5.92 10500

120

7Z v LH
1992
ZOH '92
ZOH '92
ZOH '92

štát

ČSFR
SFR
xSFR
Č
Franc,
Ftanc.
Franc.

Záznam
'
Slávia xip a
Praha '

A

„,
cip 2

C

Spf.rta
Praha

B
hokej ěfp 2
F
hokej čfp .
slalom čip '
kraso- Hp
korč.
? 7/91'
50
Balaton
*dip
-winsur. Maaars,
12/91 4 mil.
50
ZOH 92 Franc. akrob. č
ip
ly.
l.
it/91 4 mil.
ZOH '92 Franc. klas.
čip
50
lyž.
za 2 g
7/91
?
OH '92 Austr. poz.
hokej optic
?/92
?
Za 10 g OH '92 Austr. ' ř k. optic. ,
r.,
beh
?
7
za 5.
Grand
optic.
-P-r-ix F1- -Austr.
' -1/92 2500a
22
ZOH 92 Norsk°
•
hokej. 'číp
MS v LH
% 2/92 100000
50
ME
7 f1L- Švéda, fUtbal 'dip
thale__
_
do.6792
za 5000 MS v fu- Talian. fUtbal magn.
?
lir
thole 90
8/91 m000
25
Lyžova- Švéda.
čfp
nie
,
Ako z.uveened tabulky- vidie t niektoré oficiálne drady neudávad vlšku: nákladu alebo termín vydania TK.
Ra TK CSFR s6 ddade o výške nákladu, ale chýbadd ddaje o termínu vydania. Jediným oprtiVneným podnikbm, ktorý má právo u rub
vydávat nové TK je štátný podnik telekomunikácii Telecom Praha.
Ten zatial zabezpečil montáž" niekolko desiatok, dnes už asi
stoviek automatov r Praha 'a niekolko automatov v Brne. Na Sbo-1 g)
10/91 4 mil.
12/90 500000
02/91 500000
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50
50
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Track & Field
440,

FRANCE TELECOM.
MAiTRE DZEUVRE ET OPERATEUR
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
PRÉPARE DES AUJOURD'HUI
LES XVIěmes
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
POUR QUE DEMAIN
LE MONDE EN71ER Y PARTICIPE

Fi

TELECARTE
50 UNITES

a

el CAS orocare
Vow t3 jacressez
AOss.se

1
rEITCQ
-7T
Cow car* re ;tut tat
Qs. sous tosSitage sc.*

1,1111MILO./11

tS

.R1Y611, 11..1
°C;t9

Basis T
Li hbleas sor Is r
ftt et Meolnas, • 75037

TELECARTE 50

vensku - v Bratislava sa s tSrmito teleťénnymi automa=i uvažuje asi v IV. Q. 1992, Nana TK sa vyr6bajd codlůa farncLlzskeho systému,- okrem prvých dvoch oficiálnych TK sa použiva typ
čipu 2. Tak ako pošta si pomáhala a pomáha vyddvanim rčznych
neplánovaných a špekulativnych vydaní poštových známok, tento fenomén neobišiel ani TK /suvenlrová TK a TK 4,MUCHA" vfTieto TK rue možné na čs. trhu ofilučne pre.qpadné
ciálna kupit.
Okrem zobrazených troch TK / A, 3, C / s2 športovou tématikou, neboli u rids vydané žipdhé iné vo vztahu k športu.
Pradpokladdme, ža klub zberatelov TK, ktorf sa začal už konštituovať v Praha a ktorého členom je aj autor tohoto člána
ku, vydá v priebehu IV. Q. 1992 nový, upravený, dopinen
pravdepodobne ±'arebný katalog čs. TK. V tejta sdvislosti potenciálni záujemci o členstvo v klube aa m3ža obr6tiť na adIdudšk JA7t. P.C. 3= -17, 111 21 PRAu_A 1 , kde
-esuobdržia poarocne-JSie lnformacie.,
článku ešte jedna Pilt-1 ;et4 oké
:ávercm,tchota
2,
mavost vo vz
Echu k TK.
Dna 6.9.1992
hola v juhorakdskom meste Velden
am Wtirtersee
používaná
pri oriežitostí
burzy
telefLnych
kariet a pohladnic prvá
známa priležitostná pečiatka na
svete, ktorá má bez-prostradný.
vztah k telefénnym kartám /via reprodukcia/.
•
L arian
j'obak
7'
c000
D00000000000000000000000000000000000000-11
_
- ------ArANEO-JOREF Nerudova 716/14, 01681, Dubnica n Váhom
ELEDA Va O BOXU lizl známky s jim;7mi sporty ze
ve kterysh byly znAloky s boxem. Vtrona, koupě a prodej!
MISIASZEK ANDRZEJ, os.

ywizjonu 303. hl. 4T,

m. 54,

31-875

Krakow, POLSKA
Hledá dopisy a razítka, vše s nám ětqm Závoa,Miru., Výměnou nabízí polská sportovní razitka, odzaky,
Havlíčkova 271, 281 21 čerVen4 Pečky nabízí v
. . suvenýto.
- -V4A1PraVě kompletní vyďAni známek J124-ni Korea. k- OH 1988 1r
. SeouILI.',MOInd -1 výtěna za jiný oly4i3ský material.
..,.___.
•
WZERATY !
INZERATY .i:
ItiZERATY .
AISEK RADEK,

OLYIN;IPi351<t'
NOViNKY
Tivodni příspěvek této rubriky ném byl zaslán z Příbrami a.
,i. se vlastně-o - dOpinění knihovničky Jošta•v_Olympii",
:
jedt,
nebot popisUje razítka, zaužívaná zde v průběhu-lětošniho
roku

tAK4

Razítko čís. PR 72 je kruhové
průměru 36 mm a zobraz* část
vstupní klenby na stadion. Bylo
používáno 21. května 1992 k 1.
společnému shromáždční členů a -;''un
kcionář°1 olympi:Iské komise a nazinárodních federací.

#

'405-

44,
•
#er Mr/J.1A CAYEflik AS'

Ii392
Razítko čís. PR 73 používané dne
1.5.1992 ve Staré Ciympli.k 2. ev-rcpskému setkání žáků základních
škol. Kulaté razitko- o -průměru 36 mm představuje holubici s olivovou ratolestí v zobáku.

Razítko Us. PR, 74 se používalo ve Staré Olympii 5. června
k zapálení olympijského ohně
pro - Hry XXV. olympiády poAda.né v Barceloně. Raaf.tko-o průměru 34 mm zobrazuje znak této
olympiády.

Razítko čís. 1:2 75 použIvamě ve
Staré Olympii dne 19.6.1992 při
příležitosti 32. zasedAng ffezingrodni olympijské akademie. Ra.
zitko o průměru 3; mm vyobrazuje znak. MOA -ea zbytky Héřina
chrámu.

AIM °AMR

11+195Z
000000000pooa0000000000000000000006oFrantišek Anděloocloom

I PRINTED PAPERS
FOG
1992. 7. 25

Mgr.Radek asek
Havli čkova 271
281 21 Cerven ě Pečky
Czechoslovakia

."1"1111.19:114 RIZMWROZURAMUN
ZUW1y99picGarnmWmclum

1992

Hostitel. XXIV. CH - Jižní Korea - vydal v den

zahájeni XXV. OH 2 známky s nominální hodnotou
100 Won. Jsou věnovány moderní tymnastice a
jedné z mnoha atletických disciplín - skoku o
tyči. Pro každou známka- bylo vydáni 'DC a dvě

různá razítka 1. dne.
.Podobně" jako do Albertville vyslalo Chorva
,40,1tNE'
tsko svě sportovce, i na let-ií OH do Barcelc-.'4'
kteří zde získali 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Tuto dčast nám připomíná dopisnice,. vydaná NOV Chorvatska /viz níže/.

„

putna
Davit&
REPUBLIKA HRVATSKA

WOWS

-

%so

Hrvatski olimpijski odbor

owing
'

•

•-

AL Ai-AL AL AL AL AIL ALAI. AL AL AL

Německá námětová skupina-q-IMOS'
připomíná
letošní
lImPijskÝ
•
zok OVS v
-červend
barvě.

OLYMPIA-EISSPORTHALLE
ALBERTVILLE

Vizrepro&time vleTO

OLYMPIA-STADION
BARCELONA

Poštovní správa USA vydala 11. června 1992 pět ználmek v- soutiska /nom. hodnota 29 c/, které představu jf některti sportovgymnastiku, volejbal,.
ní odvětví z. olympi,jskěhc program:a
box kopanou, a plavani. Existuje ?DC, razítko 1 , dne bylo Používáno v Baltimore.

Radek Jasek

Havlickova 271
81 21 Cervene Pecky

Czechoslovakia FR

`41,1111.

Vpravo- vyobrazené razítko se pouívalo na
následujících poštovních dřadech USA :
Knoxville
Providence
Bismarck
Falls City
Phoenix

City of Industry
Attica
Omaha
Gallipolis
Santa Barbara
Simi Valley

-Ventura
0Xnard .
Lompoc,

Beulah
Rolette
;
Santa Maria

*
uz.lizircisirairies.satros
_
SAIMMIL 011.122111
SOW

San Luis Obispo
TUttle
Wishek
Stillwater
Pottersville

Pismo Beach

Camarillo
Hazen
Sedalia
Austin
Largo
Lakeland
Columbia

Via ig

Bowman
Minnewaukan
Tampa
Ellenton
Siminole
Clearwater

Spring Hill
Ft. Myers
Brandon

Oklahoma City
Dunseith
Des Moines
Louisville
Pinellas Park
Kissimmee
Jefferson City
San Antonio

Americká poštovní správa připravila dále ke každé známce ze
sérii, vydaných k ZOH a OH 1992, trojdhelníková razítka s
vyobrazením příslušného sportovnihn odvětvi. Existuje celkem
12 razítek, nebot další dvě zobrazují emblémy příslušných olympijských her.
Je nám známo, že bylo rovněž vydáno 6 suvenýrovIch obálek k
příslušnému razítku a známce ze série k ZOH v Albertville.
Náklad 50.000 kompleta. Jednu z nich - s námětem lední ho-

kej

přinášíme níže.
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Lze se dbmnívat, že podobné suvenýrové obálky existuji i k
razitkům a známkám, vydaným k OH v Barceloně. VI o nich někdo z Ira's ?
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KLAND GARRCS A W ;!ELCN 1 9 9 2

Wimbledon dokumentovány i filatelisticky. Tenis je jedním ze sportů, ve

V posledních letech jsou turnaje Roland Garros a

kterých není pořádáno mistrovství světa.a tak jsou tyto turnaje. označovány za neoficiální mistrovstvi světa jednotlivců
v tenisu a sice Roland Garros na antuce a Wimbledon na trávě.
Také letos hyia u přiležitosti turnaj-, Roland Garros v Paříži
vydána příležitostná obálka a bylo používáno kulaté učni ra-

ROLA ND CARRGS1931
tam . alienate

GAq,
01'

1,POS1;

3,50

c7)
-

1 Monsieur Vladimir KOLICH
I Za?otockého 1100
1 OSHRAVAA708 00
TCHECOSLOVAQUIE

LET-'77-1

ED

zítko, znázorLjici tenistu. t dlouhých kalhotech, jak se hrávalo v 20. a 30. letec, • Až v roce 1932 éokoval konzervativní

wimbledonské publikum domácí hráč Austin, když nastoupil
prvé v šortkách. Vzbudilo to stejný rozruch, jako když v roce
1930 startovala poprvé tenistka bez punčoch.
Také ve Wimbledonu bylo i letos používáno příležitostné razítko pořádajícího ,All England Clubu" spolu
s wimbledonským tenisottn muzeem. V tčmto
muzeu jsou soustředěny historická relikvie
tohoto turnaje od roku 1877, kdy byl Wim-

TheLawnren
PluseumatThe • 5 JUL 1992

bledon hrán asi předl 200 diváky r:_prvé.
Součástí tenisového muzea Je .rovněž teni.P.11englOndallb
sové knihovna, kde byste mohli nalézt i
naše.knihovničky č. 11 a 12 ,Tenis Ve fi.vilmbledóaV19.
latelii".
•
Na následující straně vyobrazujeme FDC Wallis et Attune a zn.
Republique du. Benin; obojí k 100. výročí turnaje Roland Garros
a- doplLjeme tak příspěvek, uveřejn6n:7 ve zpravodaji 6.1/1992
- na str. 17- -. 19.
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PFEMIER JŮLA C'ZY

4k...

UE DU BEAM
t4t).

7enisté a
elie.
našlo záli
i v ten'zové
noho
latelii. Jedním z náruži7"oh st6rate-2:
tonisov7.' reprezentanT.
„ , nyní trené:
aF44cT-,, t eniscv'ch
dší
101=6.8 =P•C-4-=1=
T •41.5
sroessonsajcs
Nimnzemska.
hli jsme se $ ní mr setkat na
turr ,, j; on H7r P-ngu. n-;.n 1992, kdc, se jeo svěf.enkyně Kieneová probojovaIa do semifinéle, kde rodlenla pozdědšl vítězce turnaje Zrubáková 2:6 6:3 3:5 .
Vladimir Kolioh
17Y ..0.11VEK•JPE TeNt • 19191

1.ST7OVSTIet EVFLPY V KOPAN
1 9 9 2
Mistrovství Evropy v kopané 1992 už dávno skončilo, výsledky
jsou známé a tak si den pHpcmenme, že švédská poštovní správa vydala p-H 15řIležitostijeho konání pro filatelisty několik zajímavých novinek z. námětu kopaná.
t -s_V historii švédské filatelie se ob- i'
jevuje námět kopaná teprve. po čtvrté.
Pourvé to bylo v roce 1956, kdy švédtko-pořádalo MS v kopané a vydalo .známku s věhlasným útočníkem Lennar-!
tem Skoglundem /Mi. 438-440/. Podruhé až v roce 1988, kdy vyšla -série 1
tří známek, zobrazující švédské fotbalavé hvězdy : Torbjorna Nilssona,;
Ralfa Edstrawa a také Piu Sundhage-' '
novout neboil v zemi pořadatele ME.
1992 je dívčí kopaná velice populární. Do třetice vyšla v dubnu 1992
.
dvojice známek . k M3 1992. Jsou na nich vyobraveni - legenda
svěšvédského fotbalu; Gunnar rfordhal a nová hvězda švédské a atťětové kopané, Thomas Brolin. V pozadí za ní je další fotbalo.
vCosobnost, Lothar Matthdus ze SRff. Od dUbna do záři byla v OD
vá

Poštovním muzeu ve Stockholmu otevřena výstava s fotbalovou
tómatikaa. Při této příležitosti vydala poštovnl správa ceVilkommen till ucsallningen

FOTBOLL
3 april — 6 september 1992
Postmuseum
Lilla Nygatan 6. Garda Stan
Invigning
ťredagen den 3 april 13.00
iv UEFA-presidenten Lennart Johansson
i nirvaro av Gunnar Nordahl,
" Jompa" Eriksson och andra fothollsspelare

Make, tilltitiniespostskingieln .
iir en forboll ock en

fotbollssko.

CID

NCI
POSTMUSEUM

Box 2002.103 II STOCKHOLM
Tel ala I 17 5.5. PIE 14 20-2.
FeWiae PairmusearniPtwern tnrkris 1992

linovou pohlednici s natištěnou známkou v hodnotě 2,80 SKr.,
která je totožná se známkou, vydanou k MS v kopané 1958. L.
Skoglund je zde opět zachycen při střelbě pravou• nohou, a č
byl vždy levákem. Narodil se- 24.12.1929 ve Stockholmu, kde
také začínal s - ko-oan6u ve známém klubu AIK Stockholm jako levé křídlo nebo levá. spojka. Později 111;d1 v Itálii za Inter
lalano, Sampdorii Janov a SSC Palermo. Kariéru ukon čil v Hammerby IF. Reprezentoval v 11 zábasech v letech
1950 -• 1964. Jake trenér nedosáhl výraznějších .01\rilF0
'
dspěch.
K ME 1992 vyšlo ještě několik razítek, vyobra_
zené vpravo je z utkání SRN - Holandsko.
GOTE}TORG
A tak si myslím na záv ěr, že si fotbalový i
18.61992
filatelistický fanda přišel na své a je z .čeho vybírat do našich sbírek a exponátů
St. Kamenický

1E

Nejkvalitnější hokejové soatěž na světě, kanadsko-americká
National Hockey League /NHL/, oslavila 75. výro čí svého vzniku. Stranou nez1p2stala ani Kanadské poštovní správa, která
při této příležitosti vydala 9. října
tři známky /nominální hodnota každé

jenž se nrod6vaji pouze v sentkov4 dpravě •po 25 znám42
kAch. N6klad č i 1 mil. šeAith'a, .což nf.edstavuje 25 miliénA
známek. Razítko 1. dne se používalo v i4cntrealu.
Znovuobnovený Chorvatský fotbalový svaz si pnpomenul EO.
'o či sv6ho založen_. V ZEIhfsebu bylo použ±váno PR a vyadna.dopisnice se =lake= pf.ríslurAho fotbalového sv-zu. •
KE REPUBLIKA HRVATSKA •
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72 - SARTHE
LE MANS RP
1.05 au 20.06.1992
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' 05- HAUTES-ALPS
ST-JEAN - ST-NICOLAS
du -13.04 au 11.07.92

TOUR DE FRANCE
1992--

39 • JURA

t \.7

U
S
•

FRANCE I

S 17.06
Ri1

9.10.1 1.12 JUiLLET 92

E

OM 16 JUII6E1

TJOURNEC REPOS

DOLE
au 17.07.1992

17 JURLET
nvs, Atli/
DEPART DE L'ETAPE DOLE SAINI.GERVASS

J

ST JEAN ST NICOLAS
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51 - MARNO

REIMS BOULINGRIN

.du 24.10 au 25.07.1992
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61 ORNE

MARATHON
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25 OCTOERE 92
MELE-SUR-SARTHE

REIMS BOULINGRIN
23 - CREUSE

AHUN

14 AOŮT 1992
VILLE ETAPE
TOVR CYCLISTE FEMININ

MELE-SUR-SARTHE
s tiception au 14.08.1992
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Championnat de France
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73 - SAVOIE
AIX-LES-EIAINS

72 - SARTHE
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1.06 au 30.09.1992

23 -30 Aoůt 1992

AIX-LES-BAINS

LE MANS RECETE FFAI.
17 - CHARENTE-MARMME
LA ROCHELLE GARE
du 26.10 au 28.11.1992

151Cm
MONTIGNY (76)

du 13.06 au 12.09.1992

AHUN

LE MANS RP
du 27.06 au 26.09.1992

MUNCH 13 SEPTENERE 1992

76 - SEINE-MAR:TIME
ROUEN RP

84 PERNEs
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DE
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du 1.08 au 31.10.1992
eldu 31:13'044993
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Na této straně reprodukueme americká- sportovní
ri jsme obdrželi od našeho dopisovatele, pana Josepha Lacka.
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Niže vyobrazend razitka se vztahují sir;m hd7.6tem k olympijské
minulosti i současnosti :
SRN - odlet n ěmeckých olympioniků na XVI. ZOH 1992 do Albertville / Č 1 /
FINSKO - 40. výročí od konání XV. OR 1952 v Helsinkách / č,2 /
RAKOUSKO --odlet rakouských olympioniků na XXV. OH 1992 do
Barcelony / a. 3 /
RAKOUSKO - stejné jako předchozí, zde se však jedná o OVS
/ 6. 4 /
FINSKO - maratónský běh na počest světoznámého finského olympionika Paava Nurmiho / č. 5 /
SRN - kandidatura Berlína na pořadatelství OH 2000 / č, 6 /'
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OLYMPSPORT je neprodejný zpravodaj Společnosti pro olympijskou a sportovní filaielii v ČSFR, určený pro vlastni potřeba této Společnosti.
-Předsedou OS de--ing. Jaroslav PETRASEK, Zborovská 1025,
282 23 český Brod
Vedoucím zpravodaje je Radek JASEK, Havlíčkova 271,
281 21' červené pečky
Jednatelem OS de ing. Zdeněk SLOVÁČEK, Resslova 2257,
530 02 Parduhice
Pokladhlkem OS je d.t. Bedřich POLÁK, P.O. Box 47,
150 00 Praha
'rota arab° 4/76/92 má 24 stran textu a vyobrazeni.
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