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Dva nové celinove7 přítisky si Junior Worhi  Championships  — 
mohou zařadit do such sbírek in nordic  events  
sběrateié s tematikou zimních 
sportů. 3.3.93 zahajuje v Ha- 
rachové MS juniorů  klasického 
lyžování. Přítisk na CDV Říp 2. 6.  HL  93 
je vyobrazen vpravo a součas- 
ně. je i propagaci kandidatury HARRACHOV 

-tohoto st řediska lyžařského a 
sáňkařskeho sporty na konáni 
stejné .soutěZe dospiilYch 1999. 

Obrázek vlevo ja návrh přítisku na CDV Hradčany k MS v 
krasobrusleni, které zahájí v Praze 9.3.1993. Obrázek je dopiněn 
ťeztem MISTROVSTVf SVETA V KRASOBRUSLENÍ * PRAHA 1933. Přítisk s 
vyobrazenou bruslící dvojici dob minultIch vhodně  dopiní 
propagační štoček černé znehodnocovací Postalie s motivem 
sportovní dvojice moderni doby př i prvku nazvaném laso. Oba 

přítisky byly vytištěny v nakldu 300 .  ks. 
*************************************************************4** 

**************************************4************************* 

Jestlipak iste již uhradili svůj č lenskú př íspěvek na letošní  
rok, kterť4 Kčs ,  ?  A nezapomneli lste Wst řiiek složenky  

od teto platby zaslat  Z.Slovackovi7 
*************** * ***************w*** 4 *  

DOVOLUJEME SI  VAS  CO NEJSRDEtAJI POZVAT NA 
JARNÍ SETK4N1 OLYMPSPORTU.  

KTERÉ SE USKUTEČNÍ TENTOKRAT V PRAZE A TO V SOBOTU 8.KVETNA 1993  
V 10.30  V KLUSOVNt Sčř  V SEIFERTOVÉ ULICI NA ZI2KOVE. 

Je to v mistě, kde tato ulice ústí do náměstí W.Churchilla. 
Kolem jezdí  tramway  5, 9 a 26, vystoupíte na stanici Husinecki u 
stadionu Viktorky-žiikov a jdete s kopce podle koleji tramvaje 
až do rohu náměstí. 2 nádraží Masarykova i Wilsonova však lze 
jít kolem Bulhara nahoru do kopečka i pěšky, zhruba stejně  
daleko. Na procraw 0.66 organizační, odborná přednáška a 

samozrelme vumena - vezm4te sv e dubletT  

Cndidate for the nordic Ski Championships 1999 



23.streť nutie OLYMPi-,PORT v Bratislava 14.11.1992 
4***44**44******44******************4******:************* 

-V—sobotu, 14.11.1992, sa zišli členovia OLYMPSPORT 
-Spoločnosti  pre  olympijskú a športavú. filateliu Bratislava 
na svejom už 23.stretnutí, které malo za úlohu schválit 
úpravu stanov a načrtnúe ddlší Smer časkej a slovenske'j 
športavej a olympijskej filatelie. Podfa prezenčnej listiny 
sa stretnutia zúčastnilo 28 členov - a 3 hostia, z którých 
zvlášf potešila pritomnosf p.Pospíšila, bývalého reprezentač-
néhe brankára v hádzanej.- Mnohi z přítomných využili moinosť  
odniese si domov jeho autogram. Všetci priami účastnici ob-
držali osobne• okrem úpine nového členského adresára aj 
Pozvnose Slovenskej Pošty a stále známejšej filatelistickej 
firmV ERVO. 

Stručne z priebehu stretnutia.t.  
V úvade priVital pritomných p.E.Smažák, hlavný organi-

zátor bratislavského stretnutia. Hned nato predseda OLYMP-
SPORT p.D.Petrásek_ospravedlnil 12 členov a predniesol správu 
jednatefa. Podfa nej stav členskej základne k 01.11:92 bol  
175 členov (v tom 2 čestní členovia). Clenský prispevok  pre!  
,rek 1993 bude b0,-Kčs, pričom odpadne zasielanie 
ofrankovaných obálek. Adresy budů  totiž pi:sane na samolepky. 
Spravodaj bude zas ielaný bx 'do roka ako novinová zásielka 

porta 1,-Kčs). Namiesto nemocného pokladníka informo-
val predseda aj a  stave  pokladna 

.Redaktor spravodaja, p.R.Oásek, opisal sůčasnú situáciu 
s jeho. vydávením a informoval a naj!iližších edičných zimeroch 
(knihovnička MS ve futbale od E.Smažáka, 3 diely Barcelona'92 
od D.Petriska). V záujme pestrosti spravodaja požiadal o 
príspevky aj dalších členov. Ak chceme aby si v spravodajť  
našiel každý aspoň  niečo, je potrebné rozšírif úzky 'okruh 
prispievatefav. 

Dčležitým badom rokovania  bolo  schválenie úpravy  
štatútu, hlavne č1.3 (členstvo v OS)  aka  reakcie na 
novovznikajúcu situáciu v 4tátcprévnom usporiadani. Pritam-
nými  bolo  jednomyselne schválené znenie článku tak,  aka  je 
uvedené už v novom adresiri. 

V bohatej diskusii potom odznelo množstvo informácií, 
námetov a názarov. MUDr.Osuský, predseda ZSF, vyslovil, ni-
zor, že v súčasnosti nevidí dóvad, aby na Slovensku vznikla 
80-30 členná samostatná skupina OS. Objasnil tiež problémy s 
priprayavanou priležitoStnou kartičkou  Matilda  .P41fyová, 
1.slovenská medailistka (80.výročie,narodenia). Zvlášť' cenné 
bolí informácie jeho a p.Petráska o situácii ve výstavnictve 
v olymp. filatelii, o kvalifikácii na FIP-výstavy i o-vef--
kých finančných nárokoch _na vystavavaterov při takýchto 
priležitostiach. 

Svoju doterajšiu činnosf a problémy sůvisiace s vydi-
vaním filatelistických pritiskov k róznym športovýM uda-
l.astiam aspoň  čiastačne objasnil p.E.Smažák, majitel" firmy 
ERVO. Poukázal aj na tu.skutočnosf, že na použitie pritiskov -
diá vidy . uzatvorenú zmluvu s príslušným organizačným výborem. 
Pozitívný prinos a oživenie v špokovej filatelii v súvis-
losti s činnosfou tajte firmy ocenili aj niektori přítomni 
članovia. 
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Kriticke slová bolí vznesené na -filatelistické doklady 
olvmp.dalónu a ietu do Barcelony - situaciu vysvetlil pred-
seda OS. Hosť  0.Mička, predseda krajskej komisie mládeže, 
Požiadal a lacnejšie prebytky  pre  svojich mladeinikov. 

Do filatelist'ickej olympijskej Barcelony- 1992 sine. sa 
Preniesli• rozpravanim 0.Petraska, jeho kritické poznatky len 
Potvrdili nedobré skUsenosti řilatelistov na poslednej olvm- 
Piade. Svoje rozprivanie završil, prečitanim .časti úryvku z 
pripravovaného beletristicky spracovaného 3.dielu Barce-
lona'92 v•ramci knihovničky OS. 

A tm sa pomaly stretnutie chýlilo ku koncu. Predseda 
srdečne poďakoval hlavným oroanizatorom (p.Smažák, Ondráška, 
čSř i za pripravu stretnutia a pritomným za účasf. Záver v 
rodinnej atmosféra urobil pripitbk.  na  olymp.filateliu, na 
ďalšie 6spešné stretnutia a na dobré vzijomne vzťahv 
športoVých filatelistov. 

Ešte niekorko slov k řilatelistickej dokumentacii stret-
nutia: oroanizátorom sa podarilo zabezpečif prileiitostnu 
Prienradku pošty Bratislava 29, ktora fungovala priamo na 
mieste stretnutia. K dispozicii bol výplatný stroj s pri-
le:7itastným štočkam a ručna priležitostna pečiatka pripomi-
najúca slovenskú svmnastku Matildu Pilfvovú, 1912-1944. 
Vkusro.? pritisk na CDV (Bratislava), obálka a kartička upo-
zorňoval na stretnutie členov Olvmpspart a 20.vVračie ziska-
nia striétornej olvmp. medailv v hádzaneY mulov na olympiáda 
v 'Inichove roku 1972. PO 

Niže přinášime vyobrazeni obálky s přitiskem, OVS a  PR.  Kar-
tičku s první slovenskou olympijskci medailistkou vyobrazu-
jeme v rubrice CLYMPL.T.SI NOVINKY. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 



EPRAVY.2- VEDENI OLYMPSPORTU.  

Kola dijin'sel‚óči . .tak rych,le.a někdyi takovgm směrem, 
.že:je,nestačíme. dOst . ..,dobře .sledOvat, natoi abychom ..dokázali 

Widpoklidat, jak-se zatočí v nejbližší budoUcnosti. Přesto nám 
nezbgvá, než .se jejich otáčení .přizpůibbit, .anebo •-alespoři 
neztratit jejich stopů. Podivejme se.  na- to, jaké : problémy se na. 
nis . hrnou..V . prvé řadě  samozřejmě  problémy idnAnč.ni. Platby 
přispěvkó a dalších  (Arad.  za prodej v členské službě  zřejmě  již 
nebude, možné provádět  le  Slovenska do: Čech př ímo - poOkázhou, a . ne  
wog  bude mit . moinostiihrady třeba při těsté•do Zech. Zdi se 
tedy. nejpravděpodobnější, 'že bude t řeba vyřešit problémy _těchto 
plateb zřízenim účtu u některi - slovenski banky, či:spoř iteiny. 
tanu je samozřejmé nezbytné, -aby se někdo o tento •,účet • staral, 
jingmi slovy, pbt řebuieme na Slovinsku pokladníka; U něho by se 
soust ředily všechny platby ilovenskYth č lenů  a, ..převodem mezi 
národními svazy filatelistů  :bythom je mohli využívat podle 
pot řeby, nebo z nich hredit:provedeni•tishunikterych zpravodajů  
na Slovensku a pod. Věř ím, že se mezi našimi.. slovenskgmi členy 
najde někdo, kdo bude ochoten se tohotooškolv ujmout, zájemci se 
hlaste u.předsedy OS. - 

•• Jsme 11 W.: těCh peněz; nůtno podotknout, že SČF 
zvgšil cenu za tik zpravodajů, takže. •kterou .získáme z 
vybrangch-  př ispěvků  staci na čtyř i. cisla ±pravodajů  A na 
poštovné. již na, knihovničky, -které bychom - . neradi 
přestali vydávat. Nehodláme vět'.fešit zvýiením členskgch 
př ispěVket, přesto vašepomot -bude nutná.' Něco získáme.; prodeje 
členské služby, slíbenou, zatii- nespecilikovandu částku , - máme od 
ČOA, ale.přesto bude -  třeba' -získat 'další finanční zdroje. V. 
ůvahu.př ipadi inzerce neba - nějakqvhodnii sponzor. .Podotgkáme, že 

.-,te•nemusí jednat'o nijak,horentni sumy, postupujme podle hesla. 
.K10.•(každá koruna dobrá)! .. .Pokud byste tedy věděli o někom 

- vhodném, jednejte s.  nim na toto téma. 
Zming « členské základně  jsou následující  

- Novi  čieetwA OLYMPSPORTU :  
336. Stanislav SLAV1K,.512 46, Harrachov, 4.233 

' sbírá jako začínající sběratel vgbradně  lyžování -12- 
Ukončené Členství v.OLYMPSPORTU 

Smutnou. zprávo' je ukončení Členství dvou "zakládajících' 
členů, Jiř í KOBR z Náchoda zemřel 4.1.93 .(129) 

a •František NIKODÉM ze Spišské Nové Vsi 9.12.92. (199) 
.Věř ím, že všichni; kteř í jste je znali, 

jim vinujete poslední přátelskou vzpomínku. 
175. V.KREJC/K_ vyškrtnut pro nezaplacen př ispévky 
174.. J.NABROVSKÝ přerušil dočasně  Členství na vlastní žádost 

.264. L.PACANDA vyškrtnut pro nezaplacené příspěvky 
133..F-.PROKnukončil pro stáří na vlastni žádost—OS zde Ztrácí 

dalšího ze "zakiádajicích" členů.- Přejeme Františkovi pevné .  
• zdraví do - druhé devadesátky! Pat ř il vidy t6m, kteiq pomo-

‚ hli př i 
• 

kaide.př ileiitosti.-Františku, díky!  
Zminv adresy . :: . 

_101..J.SVOBODA, pošt.pf .250,. 360 21, Karlovy Vary 
134. MASUSKÝ, u1.1...Okeánika 4, 949 01., Nitra . 
204. MAAUER, Družební 22, 779 00, Olomouc 

V další části .mého -nesouvisliho. povídání se nemohu 
'nezastavit.' u• !členskgch Služeb" OS.' Zajišfujeme novinkovou  

:Sluibu-na  PR.  SR a  DVS  na 'zásilkách' které si členove sami 
připravi,•viz,průvódte'OS,...str.I6 - vuř izuje ino Petrásek. Dále 

na .dodání př iležitostn4ch,cPliFtvost s přitici!,. _ . 



, -,,• 
'vyc4ani spoivpracujeme --Vetsindu • -s -- poradc 

důležitějších sportovnich . akci'a . kteří nám část připreveného:'. 
nákladu přenechají pro naši potřebu. Objednattyto...materiály - lza. 
výhradně  přes 'pokladníka OS e.Poláki, který • zajišťuje jejich 
distribuci. Propozice pro tuto Sluidv viz průvodce •OS .. ..Str.20, -
Privě  u této služby došlo bohužel k: nedorozuměnihned z několika . 
stran. Prýní zádrhel vznikl tím,. že odeslaných•zásilek letu do 
Barcelony se ji-eh  přes 170 ncwrátilO -'ztratily se při  &Trove. ..  

- Při tom zásilky odeslané koncem července se vracely z-  Barcelony 
i jednotlivě  až do konce listopadu. 'S jejich distribuci' jsme 
čekali do doby, kdy přestaly docházet .. Do toho. př išel • zcela 
nečekaný' pobyt B.Polikav. nemocnici, což jejich rozesílání 
odsunulo až na leden 93. Pochopitelně  'jsme nemohli dodržet 
objednané počty zisilek, neboť . j.ic,h_prostě  tolik nemáme. Ťi, kdo 
objednali 1-3 ks, dostali -  ping  počet, vitši objedávky,.jstrie 
museli krátit; upravena musela být i jejich cena. Nyní snad již 
je tato záležitost vy ř ízena ke spokojenosti většiny členů . Další 

• komplikatí,spojenou s pobytem v nemocnici, bylo docházení plateb 
na adresu B.Poláka. Tím, že poštu nevyzvedával; byly .některé -
zásilky plateb vráceny odesílatillůmT7tř i 'platby se,'ztratily -
vůbec o s poštou se o nich dodnes dohadujeme. 

K dovršení všeho jsem v dobré vůli způsobil 'zmatek i j 
tím, že jsem pro všechny č leny zajistil dodání OVS Zátopek v 
době , kdy byl B.poliik v nemocnici. Do obálky s  VS  jsem vložil 
krátký informační lístek o možnosti objednat -  dalši Zásilky 
tohoto typu a žádost o úhradu na moji adresu. Byl to Uzký 
proužek papíru a řada č lenů  jej v obálce vůbec neobjevila, takže 
platby na moji adresu docházejí dodnes. Následovaly zásilky ze 
setkání v Bratislavě, které obdrželi již 'jenom ti, kteř í 
uhradili Zátopka a současně  si objednali i zásilky další. Kdo 
Zátopka nezaplatil,nebo neobjednal další zásilky,jii je nedostal 

Dalším malérem bylo založení NOV na Slovensku i• v 
Čechách. Oba CDV byly př ipraveny a slovenskou část jsem odesílal 

"do Bratislavy 11.12. v.domerii,•že jde o dostatečn(4. předstihť  do 
dne použití OVS k této události 'na .poště  Bratislava.. Bohužel • 

.zásilky došly do Bratislavy 28.12, tedy s k ř ížkem po funuse. 
Pošta Bratislava otiskla již •' OVS zcela • jiného typu, s 
neodpovídajícím datem, i když -podle vyjádření některgch č lenů  se . 
dá hovoř it spíš o rozmatlání razítek než o jejich otisky. Zbytek 
CDV, reservu pro další zájemce,jsem do dnešního dne ze Slovenska 
nedostal vůbec (17.2.930. 

Navíc na těchto pit/ byla otkštěna instrukce a úhradě, 
členové však dostali dř íve•CDV s českým  DV  a hned jsem byl 
zavalen dopisy, kolik že mají členové uhradit atd. Přesto, že 
č lenové OS byli na slovenské CDV• požádáni, aby . ůhradu' provedli 
již B.Polákovi, řada  aired  přišla na. moji adresu. Veřte, že 
snaha zajistit pro Vás' kvalitní celistvosti s pro nás zajímavou 
tematikou byla a je vidy vedena tou nejlepší snahou a není vidy 
naši vinou, že se nedař ilo tak, jak bychom představovali.. 
Zachovejte nám tedy př ízeň  a dovolte, abych stručně  zopakoval to 
nejdůležitější : . Objednávky těchto' materiálů :směrujte, stejně  m 
jako veškeré jejich platby, na.  B.Poláka. Objednat je možno • i (.5. 
jenom nekteré veci,  nape.  pouze OH, pouze OVS, pouze přitísky na . 
CDV.  a  COB,  č isté.nebO.s razítky, pouze zimní sporty atd. Abysta 
nemuseli platit po obdržení kaidé zásilky, doporučujeme zaslat 
př i objednávce zálohu podle viastního uvážení. Př i obdržení g 
poslední zásilky', která Vaši zálohli vyčerpá, budete 'požádání 
její dopinění. Jinak na každé zásilce; kterou . obdržíte, bude 

'tužkou' uvedena její cena. K tomu podotýkáme, že tato cena. bude -. 



RAZITKOVA VSEHOCHUT DOBY 

Věnujme dnes pozornost sportovně  razitkelýskě  tvorbě  es. 
poětovni  spry  za poslední dva roky. V mem pithledu mefte 
možnost se sezneimit s razítky 1.dne vydeint, ruen.imi 
peiležitostnyzi razítky, strdiovpai propagaentmi razítky a 
otisky viplatnich strojů  z posledních dvou let. Katdd skupina 
razítek je uvedena samostatně, vždy v poltdi poťadove číslo, 
nefzev zúčtovací  patty,  text razítka, kde vprazy na jednotlivych 
ýddaťch jsou odděleny hikomi čefrica.mi a konečně  datum použivdni 
razítek. U razítek bez textu je pťiležitost, ke které byla 
razítka zhotovena, uvedena v zdvorce. 

Pokud se  Oki  datumů  použiti razttek, nemusí vtdy 
odpovidat igkutečnosti. Proto, pokud zjistíte i jině  data, neLý. 
nefě  Wehled uvddí, upozorněte na tuto skutečnost autora 
prehledu. 

ROK 1 9 9 1 . 

Razítka 1.dne v)i:feini (1PR) 
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PRAHA 
10.1.1991 
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1. PRAHA, 
10.1.1991 

2. PRAHA 
10.1.1991 

J.B.Svoisik  

(HE v judo)  

Ruční pelležitostnd razítka 9. 1 1S-31 

  

1. STRBSKe PLE50 
9.1.1991 

2. PARDUBICE 2 
11.5.1991 

3. PRAIA  59 
11.5.1991 

4. ROUDNICE nad LAREN 
21.až 23.6.1991 

5. PRIEVIDZA 1 
12.7.1991 

6. TATRANSKif LaglICA 
29.7.1991 - 

7. LUČENEC 1 
1.8.1991 

8. POPRAD 1 
7.9.1991 

9; CESIťY BRIX 
21. až 28.9.1991 

10. KOSICE 1 
6.10.1991 

.11.  PRAM  72 
24.10.1991 

12. BRATISLAVA 211 
25.10.1991 

13. BRNO 1 
24. až 27.10.1991 

14. ERATISZAVA 5 
23.11.1991 

T4774N5K1 POW? ICRLD CLIP 

(Let Pardubice-Praha  aviatika  J'./(aěpara) 

(Let Pardubice-Praha  aviatika  J.Kaěpara) 

MEMORIAL AIR ShOW 

MS V DIPASENI JUNIOROV / FILA 

VYSOKE 7.X77?Y 52.FICC Rally 1991 
CE5KO-SLOVEN5K0 
RW / 9.16 SVETA V PARAEUTIZVE  

RALLYE /  MIRY  

ALBERIVITIR * BARCELDM-/ 0LYMP5PORT'91- 

61. MEDZIXIMDNY MARMON MIERU / 

BESIP / autosalon Praha '91 

IX.NXITO DNE SFORTOVE 1-E'Y SKIDIROV 

MIST7OV57V! 5VETA v &COVE  CYKLISTICE  v 
ERNE 
SERI 170.VYROCIE NAkDENIA / MEMORIAL F. 
MARTIŽEICA  

C' 
A;ť.  r 

< 

r•Z'7777\ 
k. 
r‘rt.g • 

ČESKO-SLOVENSKO 

4'• 7 1 

oCENE 
a. , • 

;11.99 1  
Strojové propagační razítka  (ER) .01#44 

1990-19171 / sLovAii 
12..  at  28.6.1991 / I. ROMIK OLOHRATY V CELOSTATIEJ 



‚J9 

a o 

2. CE5XY BRXI 
21. až 28.9.1991 

ICKFAIOVEJ LIGE 
af BERLÍN! 1936 /  Mlle-FELIX / 
VX2XA * SKI?LAN) * / SETKANI 25 LET 
/ CILYHPSPCRT - 11,03 

R9! 

/ *Orr

, 

 die 

Otisky vyplatnich strojů  (OVS) 

1. PRAHA 1 
15.3. až 7.4.1991 

2. PRAM  1 
17 až 20.5.1991 

3. NITRA 1 
11. až 18.6.1991 

4. PRAHA 1 
12.- 16.7.1991 

5. CESKY B,)D 
6.8. až 28.9.1992 

6. CMCY RAM 
28.9.1991 

7. PRAHA 1 
2.8. až 14.11.1991 

1. BRATISLAVA 
6.1.1992 

2. PRAHA 
31.3.1992 

3. BRATISLAVA 
21.5.1992 

4. 7r)FULC4NY 
30.6.1992  

SPORT  PRAGUE  91 / 3.- 7.4.1991 /  PRAM  -  

PALA' KULTURY Litap, 
100 / 134SIaT / 1891-1991 134LL / 57t2LNI 
sRzErtzsr /  semi=  VYPLATNICH OTI.5(U 
/ Bax 717/ 111 21 Praha 1 
1990-1991 /  AC  NITRA /  AC  / NITRA SLOVAN 
/ I. la7ČNIK ODOIRATY V CELOS'IXTAIFJ 
ICKETOVEJ LIGE 2412.1::21 
60 LET / SACHOVÉ / OLYMPIADY / PRAHA / Eitilol • 
11.- 26.7.1991 
OLYNPS:ORT 191 / AfEZINAODNI / VY574VA / ,sofrre've 
FC)570VNICH ZlirfělfEK / MUZEUM CESKY BRIX / 
21.- 28.9.1991  
CH MEIN / 1936 / BRZAK-r-ELIX / SY1?C)-
W7XI SKRLAM) * MOM / aTKANT 25 LET 
/ OLYMPSFCRT - DVS.  (použito pouze jako  
proof. aim° pattovnt  provoz)  - 
VSADTE /  ž4 DOSTIHY/  Ž4POSTE / V65  

ROK 1 9 9 2 

(Zaf  Albertville)  

(& v lednim hokeji)  

of  Barcelona) 

(1E.7 ve stolním tenise) 

Rhzitka 1.dne vyridn1 (112A) 

<c›. 
1-fs L )0) 

,v. 

iČní pefiežitostna  razítka  (PR) 
g 

1.  PRAHA  1 
7.1.1992 

2. BRATISLAVA 12 
5.2.1992 

3. Harrachov v Krim-
nos)tch 20.- 22.3.1 

4.  PRAHA  07 
25.- 26.4.1992 

5. BRAT7SLAVA 1 
28.4. a 4.5.1992 

6.  PRAHA  6 
10.5.1992 

7. ERATTSLAVA 12 
3.6.1992 

8. TRW= 1 
13.6.1992 

9. 'WW1 - 
26.- 28.6.1992 

vesc4  

EafEI
BRATI

IIANS
5zAvsa,

ZPA
mexacy
Cakovice  

aim 92 setinčinxiny 

 KLUB!  1:62es-:1 9  97 4: 

it: 41.12.siL91,9,4
3  

ICE ICCKEY fORLD CHAMPIOAS FOOL / A SE- ex4( ŠAcJia  •  
NIC( ,- .a  S .30   
ICE 1131:XEY haZLD afAAPIONS IWL / A SE- 
MORS / MAL iii ' 
5K  SLOVAN  / BRATISLAVA / MAJ.5-it.iť  C5FR 47 Il • 
FUTBALE .. 
V.SlaUTNCY SE14 

weamurair vorwr 4.1.64M7 
GRAND FRIX'92 

r- 

LETY HAFRACHOV. 
992 

V.JUNICXY' SION /  PRAM  25.- 26.4.1992 



10. RIAAVSVA SCEOTA 
2.8. a 11.8.1992 

11. TREBISOV 1 
_ 8.1992 

12. 11.71-7.?.'D 
31.8 a 4.9.1992 

13. BIMTISLAVA 12 
.16.9.1992 

.14. NINA 7 
1.10.1992 

.15. .BRATISLAVA 12 
21.10.1992 

16. KCEICE 1 
4.10.1992 

17. BRATISLAVA° 29 
14.11.1992 

hff KADE7VV V SACHU / SVELOVY Pala 
P.  

NI0 F 

36. ROCNIK map swvasKA T.)  

17-; 4 X.!! mulls  LAMY 

a 
SK  SLOVAN  BRATISLAVA / IMMCVAROS TC ' 

VETROŇOVY LET / FILA °'9-1  st_PsNI  
BUDAPEST / 1./COW PEN . 

LO .E27M 
51(  SLOVAN  BRATISLAVA / AC MILAN / II.K0- 

63.MEDZIMIDDNY MARARN  MIMU  / mrara 

V   
(1 1 

0 C V 

j' 117 

71  ' 

MATILDA PALFYOVA 1912 - 1944 L-F--  •  
SV1:Vse POHAR 

2 . 8. 1992 k 1 

-kA SO' Strojovd propagační razítka (SR) 

1. PRAHA 6 
3.2.1992 

2. PRAh91 6 
28.4. a2 10.5.1992 

3. PRAPIA 6 

4. KURA 1 
25.8. a2 31.9.1992 

5. PRAL 46 
21.12.1992  

XV.T.Z.TRIT / OLYMPIJSČE,  HRY  / ALEMTVILLE v. oo o 8.- 23.2.1992 
TM HOCKEY /  PRAHA  * BRATISLAVA 92 /  
WORLD CHAMPIONSHIP POOL A SENIORS  
BARCELONA 92/ PROF.MUDr /  JOSEF  GRUS / ,r)0 
PREDSEDA CSOV 1929-51 /  CLEM  MOV 1946-65 13' 8.  

NITRA  / NIMA /  OPAT  / V PRVEJ / 
LAZE 

irP ZE3to 18.5.1899 / CESKY  OLYMPIJSKY  / VYBOR / 
21.12.1992 

• Otisky vyplatnich strojů  (OVS) 
110,  

74, 
,e  

(,) 

     

1. PRAM 1 
7.- 20.1.1992 

CHIP 92 / !4EINA1ODAT / SACP.OVY 1:151IVAL 
/ BOHEMIANS * ZPA CAKOVICE /  PRAHA  7.-20 
1.1992/ "4" 

(%) 

'r 
VSADTE / HA  DOSTIHY  / NA KETE / V65 0.'3.8 F.; • 1 \ 

'1'90s r  - 
ALBERTVILLE 92 /  XVI  . / ZUNI / °EXP. L.7-  
SKI" /  HRY  / 1992  
SVODA / Volkshaaen Group • / Oficieflat 0-1 
sponsor / letních  olympiiskych her co' 
/ &roe I  ona  '92 
LO6' Alvr;77.7 1932 / =KA VAHA / 1.J.SCO- • 
BLA / 2.v.pszvicia SE7?M1 OLYYPSFO7T 
KEZINARCDNI SACI-KNY TuRIAJ / Walhofen a. 
d.Thaya / Recensburg / Bad Meraentheim / / ‘./si.P,‘* • ,* 
Salzburg / Meo,2isto / GRAM) PRIX'92 /  
26.- 28.6.1992 / PLe7Yi 
36.1MTK AVM° maven 7 13.- 20.8. 
1992 
UNII=ITA  NITRA OPAT"  / V EXTRA LIGE VO- 
LEJBALISIOV 
577(.NI CS. OLYIVIONIKU / OSLO * Hr-.._1.5IN- 
K1 1952 - 92 
23.stretnutie / členov MY/Pa-42M / 14. 
11.1992/ Bi?ATISLAVA 
USTMOVUJUCE ZASADNUTIE / SLOWENSKůhO 
OLYMPIJSKEBO VYBCRU / BRATISLAVA 19.12. 
1992 

2, PRAHA 09 
22.1. a2 17.2.1992 

3. PRA/í46 
22.1. a 3.2.1992 

4. KADA BOLESIAV 1 
28.2. a2 27.7.1992 

5. t1577 aqua  1 
2.5.1992 

6. PLZEŇ  1 
26.6. až 1.7.1992 

7, BANSVA BYSIRICA 1 
.13.  at  20.8.1992 

8. NITRA 1 
15. až 23.9.1992 

9. PRAHA 6 
16.10.1992 

.10. BRATISLAVA 29 
14.11.1992 

11. BRATISLAVA 1 
19.12.1992 



XWII .20H 

itILLEHANNER 
V době , kdy budete čist tyto řádky, bude 
do zahájeni XVII. zimních olympijských  
he  v Lillehammeru zbývat necelý rok. Je 
tedy nejvyšší čas seznámit se s hostite-
lem nejbližšich ZOH.. 

- Byl to tehdy pra sportovce, ale snad, i 
pro cell sportovní svět šok. Mezi čtyřmi kandidáty na ZOH 
/  Anchorage, Sofia,  Ostersund / dostal 7 průběhu 94. zasedd-
ni MOV v Seoulu 1988 nejvíce hlasů  ten nejmenší z nich - 

norský  MUMMER,  22-ti tisícové městečko,'  
ležící ve vstupní bráně Grundbrandsda= 
len, necelých 180 km od hlavního města Osla. 

A tak v sobotu 12. února 1994 ve 13 hodin 
odstartuje zahajovací ceremoniál vOlvm- 
pijském parku 16 dni olympiády. 

Dále zde proběhnou soutěže v biatlonu, 
-klasickém lyžování, skocích na ly-

žích, ledním hokedi, akrobatickém 
lyžováni a také 27. února závě-
rečný ceremoniál. Hokejový 
' turnaj se tél uskutečni v 

Gjoviku, 45 km jihozApad-
ně  od Lillehammeru. 

Ještě  o 11 km dále to 
'budou mit do Hamaru  
--krasobrUslati--a--

rychlobruslaři 
na klasické •i 

krátké drá-
ze. Severně  
od olympijs-
kého městečka  
lei  ve vzdá-
lenosti 15 km 
Hafjell /sla;;. 
lom a obří 
slalom mužů  
Í žen, sjezd 
žen/, 50 km 
Xvitfjell  
/super G mužů  
i ten, sjezd 
nužů/ a1.5 km 
'Huséskosien 

/hoby 9  sPn4/. 
Olympidoldi  
vesnice,. na- 



cházejici se v Lillehammeřu, je konstruována jako samostatné 
sidlištátko, tvořené 240 rodinnými domky s 6.000 lůžky.. 
• Emblém her vychází z motivu polární záře,  (Idle  jej tvoří o-
1511173eké kruhy a pod nimi nápis Lillehammer 94. Maskotem  
.jsou dvě  děti - chlapec HAKON a divka KRISTIN - oblečené do 
norských historických kostýmů. Jejich autory jsou norští 
lustrdtoři Kari a  Werner  Grossmanovi ve spoluprácis J.R0-
Camputchanem z Mexika /viz záhlaví!...  

o filetelistických materiálech pořadatelské země  jsme pos-
tupně  psali '7 předchozích Číslech zpravodaje. Dnes přintiši -  
me  další materiály dříve nezveřajněné,.n2dávné i budoucí._ _ 
V Lillehammeru byly použivány  diva  OVS zobrazující emblém 
her a olympijské kruhy. 

Další OVS pochází z Larviku od společnosti  Ali  Kaffe, produ-
kující kávu. 

16.7.90 
- J2V% 

2C077 

NORGE, 

0 3 2 0 
Po AT _  

ism KAFFE  

Následuji čtyři  PR,  z nichž první bylb používáno 5.10.90 na-
poštovním dřadě  v Drammenu a zobrazuje trojnásobného olympijs-
kého vítěze,lyžaře - klasika Thorleifa Hauga /známka je sou-
částí aršik z téhož roku/. 
Rovněž další  PR  je věnováno norskému olympionikovi, tentokrát 
skokanu na lyžích Birgeru Ruudovi. Bylo používáno 11.10.91 v 
Kongsbergu, v den vydáni třetího aršiku, obsahujiciho,známku, 
věnovanou tomuto sportovci. Zdejší fildtelistický klub nechal 
zhotovit dopisnici s vyobrazením tohoto skokana, výčtem jeho 
olympijských aspěchů  a faksimile jeho autogramu /reprodukce 
na následující straně/. 



PO S T K O'RT 

CARTE PO STALE 

:1(CMGSWMW6=PSSIM 
HYŤTEGT. 3. H-3603 KOUGSBERG.IVORWAY 

MRGVRRUUD0911) 
fullined.ilje 1932 og 1936. 'Intl vrnala lie 1948 

Olympic GolJ Sled:111932 and 1936. Silver Medal 1948 
5t etla Olympfq cror 1932 el I93&med.iI1cď.renj 1948 
Olympixile Cioldrnevkille 1932 uncl 1936. Sillvermcdaille 1948. 

KONGSBERG FlL9. ustxtuaa 
Posteoxs 243 4-3601 Y.ONGSHEF.L., 1408W6Y 

Třetí  PR  v ppřadí, pouŽiVand 17.1.92 ve Favangu, připomíná: 
.jedno ž Olympijských  mist  spOrtovišt- --Kvitfjell. 
.Posledňt  PR  v řadě, z*Trondheimu, přindši'Portrét Aritfina. 
Bergmanna, norskéhó olympijského vítěze ve skoku na 
vyobrazeného na•aršiku z 21.2.92 /viz zpravodaj 6.'2/92/. 

9. října 1992 vydala Norská poštovní správa 2 známky s nomi-
nálnimi hodnotami-3,30  NKr.  /11 mil. ks/ a 4,20  NKr.,  -/6 mil. 
ks,'. Jejich autorem je  Bruno  Oldani a jsou tištěny na tisko-
vých listech po 24 kusech. Námětem známek je Částečný pohled 
na Lillehammer a Norská státni vlajka. 
Dále byla vydána FDC se Čtvercovým razítkem 1..dne, 2 maxim 
-karty-s-kruhovým razitkem 1._dne. Obě  razítka jsou. z Lille-
hammeru. Reprodukce PDC na následujici straně- - 

1111v ________ 

't 

i 
i 12, '0 0  

- A jaký je předběžný uolympijský" plán Norské poštY Na le-
tošni rok.je,připraviiván poslední srŠik /23. dnor/, připoMí- 

-- nejfel.norgAté olympijské víte ve ZOH v 77 11. 
t40p4a, - II"jdati 2 thAMky SW-2:'.;iW;"vy.o..,an.,-,,5-tatet 



DE XVII OLYINISFI  
MULES 
1 OKTOBEri 19R2 
2E:la1EJIME; 

.NORg,52 4 

0 • 

e,  

cr)  r1-21 k 
c, 

'94 
.0.A616 

Emi3e 27.i1.1993 Ettiise— 1Z.Z.3994_ 

pijského ohně, která má odstartovat v tento  deny  norském 
Morgendalu. Jejím hlavním organizdtorem je Norská poštovní 
správa. V olympijském" roce, v den zahdjeni ZOH, 12. dno-
ra 1994, jsou plánovány '4 známky v soutisku /zahájení/ a 
2 známky Jedňotlivé /vlajky zúčastněných zemi a 100. let 
MOV/. - - - 
Dále se plánuje vydání 3 obálek /celin/ ke štafetě  olym-
pijskěho ohně , zahájenf a. zakončenf her. Na poštovních d-
řadech má být k dispozici okolo 20 - 25  PR  /10 ke kultur-
nímu programu her, 15 při přiležitostiAonáni sportovnich- 
soutěw._ _ 

Celkově  by tedy měla Norská'poštovní správa obohatit naše 



sbírky/za Odobi. 1989-1994/ • 
.5 aršiky, 10 známkami, 9 FDC,. 
30 maxim kartami, celinami, 
razítky'a také lze jistě  o-
čekdvat nějaké to překvape-
ní., 
Na předchozí Straně  dole, re-
produkujeme vydán/ z konce 
letošního roku. Jednotlivé 
dvě  známky a soutisk igepro-
dukovan7,í na této straně  
vpravo představuji vyddni. 
z 12'. února 1994.  

=APIA 
TOPPEN 

Radek Jásek 0000000 0000n000000c0000000000000000000poom0000boO  

OLYMPIJSKÉ  NOW 

   

   

• 

dvodam této • pomalu již tradiční rubriky, reproduk-
ce

přinaf04. .. 
emisi známek, vydaných při přiležitosti-  XXV. OTirBarce/o-

ně, Jedná se o novinky Nového Zélandu, Austrálie a Of0y. 



PROCHAZKA K. 
, 

• SCHNEIDER G.. . . 

314,42i1K E. 
SPI- 

'..STEINBACH V.L. 
TORRENS,VIDAL 0:M. 

kbl. 
'Lli.hir.T.7:1.4.7T!IrP M. 

VTNTEnNtitiMEIV:t= 

• KNIH,OVNA OLYM,PSPORTU 
*******************************4************4***4************** 

-Táto čase svojim obsahom patri do Sprievodcu a adresára• 
OLYMPSPORTu, ktorý ste dostali'do'rúk v aktualizawanom vydaní k 
01.11.92. Pretože z priestorovÝch dóvodov sme  boll  nUteni 
vynechae prive ttato  'Case,  prinášame teraz informácie o adbornej-
filatelistickej  literature,  ktorá sa týka športovej proble-
matiky.  

Výpůjční řád. 

1Publikace z knihovny OlympsPartu jsou k dispozici všem - jeho 
..členům zdarma. 

2. 0 zapůjčení.iádá• člen písemně  určeného správce. 
3. Zadatel:hradí pouze náklady na Zasláni vyžádaných publikací 

v hodnotě  frankatury na zásilce zvýšené a manipulační 
paplatek.. 2,-. -Kčs za zásilku.-  Příslušný obnos zasílá správci 
zásadně  5,1:o. i- e n.k a u . -Rovněž hradí zpáteční poštovné, 
'akož A poštovné za případné poskytnuté informace. Ohradu 
provede 9bratem po obdržení zásilky. 

4. Výpujční doba je běžně  tři týdny. Delší-  výpujční termín 
nutno dohodnout předem. 

5. Zapů5čené Oublikace. nesmějí být půjčovány dalším asobam. 
6. Zabalení zásilky a'jejimu vrácení zpět musí být věnovaná 

náležitá 'Péčě, aby nedošlo k jejich.ztratě, či poškození. 
7. V'apůjčených publikacích neňí dovoleno • cokoliv psát, 

zatrhávat,- případně  vystřihovat jejich části. 
8. Zádosti o zapůjčení vyjadřuje každý člen, OS souhlas s tímto 

výpůjčním řádem.. • . . 
. 43. 0 nových titulech v knihovně  budou členové informováni 

prostřednictvím zpravodaje OS. 

"Obsah knihovny, OLYMSPORTU 

BABUT R.,MENSCH H. 
BURA F. 
BUSEK V.R. 
CALENOA L. 
CALENDA L. 
FURMAN. V.N. 
LEVIN M.E.  

NEBESKÝ V.'. 

•- Sport wiosIarski 
- Olympijské lety.'  
- Olympijské fi-ankotYPY 
- Pailacanestro & Filatelia  
- Basketball /Check  list/ 

.-'Olympijská filatelie (rusky) 
Filatelistická kronika sovětského sportu 

. 
—,Ceskoslovenská příležitostná a propagač-
'ní razítka 1919-1969, 6 dílů  (1.dM je 
věnován sportovním.  razitkám) 

-. Informacé ,z dějište Her XXV.olymPiády v 
'Barceloně  
Die Poststempel der  Welt  zu den Olympi-
schen  Spieler'  1906-1960 
Katalčg 'Mastrov5:tvásveta vo futbale' 

- Postal History. and Vignettes of  the.X.0-
'. lympiad  and the  III.Winter.  olympic  games  

Sovětská_kapitola olympijsk6 historie 
—. Catálogo. de Sellos 1990 SPORT 
•-..Tématický exponát 
• K otázkám tvorby, tematického exponátu 

4- 5"fYi9flos 
Ir:41iy.pj;-,trtgeic-,s 1994.- xlQ1) 



Amsterdam 
Arnhem 
Den.Haag 
Groningen 
7. 

j• poters 

Olvmpischc: Spi• -16 1992  
NE 

Haarlem. 
s-Hertogenbosch, 
Leenwarden: 
-Poosendaal— 

Tiotterdan 
Sittard 

-Utrecht 
Zwolle 

SR byla používána ve dvou  
high  
1. červen - 31.,červeňec 1992. 

Naší poště  se podařil pěkný °my)._ 
naznámkovém sešitku, obsahujícím 

-5 ks-známek k OH 1992... Na jeho ‚zadní 
straně  je uvedeno, že se hry konají 
v centru Baskicka - Barceloně,  pi-
Čemž.-Barcelona je Centrem Kataláns- 
ka. " 

Hry XXV. olympiády 
se konají roku 1992 
v centru španělského 

Baskicka - v Barceloně. 
Do t."7.17—rarnu této olympiády 

je zařazen jako jedna.t  
'z novějších disciplín 

ve kterém má i Československo 
své reprezentanty... 

5 kusů  a 2 Kas  

tot  - 2%: Aseik 
Yiloš Remta  

A 

UINTERNHE/MER M. 
WINTERNHEIMER M. 
Knihovničky OS 
Olympijský zpravOdaj 
Zpravodaj  GIFT  
Zpravodaj IMOS 

Zpravodaj 
Zpravodaj 
Zpravodaj 

.Zpravodaj 

- Sarajevo, Los An'seios. 1984 dil 
- Sport-Ganzsachen-KataIos 
- č.1-20 
- 1991 č.1-4 
- 29/1991 
- 12,18/1976t 14,16,17/1977; 
18-21/1978; 22-25/1979; 26/1980; 

- č.1-76 
- 1-4/1990 
- 1/1978; 3/1579; 1/1985; 2/1986; 4/1987  
Philatelic News  1990-'č.1-4.'  

OLYMPSPORT 
SOC  
SPI  
Basketball 

V poslední době  se knihovna rozrostla o nésledujici tituly:  
MUREX  P.,  =AVM  F. - IX. Mistrovství světa- v kopen4 

CO 70 /publikace/ 
FURMAN V.N. - Mezinárodní filatelistická výstava 

.OLYMPSPORT-92" 01ASA /katalog/ 
CULLA S.S. — OLYMPHILEX '92 CATALCGUE 
Zpravodaj SPI - 4/1992  

00000000000ccoocococ0000000c000000000000c0000coc0000óc0000000 
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Následující SR v černé barvě, připomínající olympijské hry v 
Barceloně, bylo používáno na nésiedujicich nizozemských poštov-
ních dřadech : 
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Matilda  Pálfyová první olympijská medailistka - Slovenka 

Ustavující zasedáni Slovenského olymbijského výboru /SCV/  ke 
uskutečnilo 19. prosince 1992 v Bratislavé. Tvoří jej 49 čle- 

zástupců  sportovních svazů, Olympijské společnosti Slo-
venska, ministerstev školství, národní obrany, zdravotnictví 
a-dev6t olympioniků. V mezinárodním styku bude užívána zkrat- 
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kp SLK. Předsedou se stal jednomvsl- 
Ikrnl'.V1,!IDIMfR ČERNUŠAK. .• 

Filatelisticky je tato událost doku-
mentovina dvěma raznými přitisky a 
poštovní dřad Bratislava 1 používal '  
OVS červené barvy. 
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19. 12. 1992 

O dva dny pw:lěji, přesně  21. pro- Vyhroeertě  pte sIL.tobnč  naleptcy o ůdoie  potty 

since  1992, byly v Kongresovém  sae  
FTVS UK v Praze přijaty stanovy čes-'- 
kéhp olvmpijského výboru /č0V/, kde se praví : “ČOV je pokra- 
čovatelem Českého olympijského výboru, založeného roku 1899 
•PhDr. Jiřím St. Guthem-Jarkovským". Výkonný výbor čOV má 19 
členů. Tradiční symboly vycházejí z kombinace státní vlajky, 

-olympijských-kruhů-a lipových ratolesti. Oficiální zkratka - 
TCH" - odpovídá zkrácenému názvu České republiky ve francouz-
štině. Předsedkyni byla zvolena paní VĚRA ČÁSLAVSKÁ. 
Při této příležitosti bylo na poštovním dřadě  Praha 6 použí-
váno SR a dále existuje přítisk /viz níže reprodukce/. 

Dlouholetý člen_OLYMPSFORTu, pan Otto Kudelka z Náchoda, je 
autorem následujícího příspěvku, kterým opravuje některé chy-
by, jet se vyskytly v příspěvku' p. ing. Antonína Dvořáka, u-
veřejnšném ve zpravodaji OS, Č. 4/92 na str. 78- 81 : 
Dr. Jiří Stanislav-  Guth-Jarkovský správné datum nerození 

je zřejmě  23.1.1861,- ne-
bot toto datum je uvedeno v-  Cttově  slovníku naTTEndm, v jehož' 
redakční radě  jmenovaný byl a zřejmě  by sám u sebe neuváděl 
nesprávné datum. 
Působil jako vychovatel v roďině  prince ze  Schaumburg-Lippe,  



nikoliv Schamburg-Lippé. 

MOV se skutečně  sešel poprvé až v Athénách, a to 6.4.1896 za 
dčasti uvedených sedmi členů, ostatní se omluvili. švédským 
zástupcem byl major, Viktor 3a1ck /pramen - Dr. J.  Guth  : Hry 
olympické za starověku a zii—aUFnejnovějšich, vyd. v Praze 
1896, nakl. BEičkovský/. 
Nevím, z jakého důvodu je jméno Stanislav dáváno před Jiřího, 
protože sám se podepisoval Dr. Jiří. St. Guth-Jarkovský. Nako-
nec na obálce je faksimile podpisu. 

Zakladatelem ČSOV skutečně  byl, ale až po listopadu 1918, tj. 
Po vzniku Československa. Byl také zakladatelem ČOV a je dost 
nevhodnd, že data na dopisnici /str. 81/ se liší, přitom však 
obě  vzhledem ke zkratce čSOV jsou nesprávná. Nevhodné je, že 
Dr.  Guth  je uváděn v předtisku jako odesílatel dopisnice /text 
mohl být jinde/, datum 1929 je nepochopitelné, protože  nerd  
ani rokem založeni čSOV, ani rokem úmrtí Dr. Gutha. Pokud by 
to mělo znamenat konečny termín jeho předsedování v čSOV, pak 
by byla pro tuto funkci 401/ a návazně  ČSOV/ správná data 
1900 - 1929. 

To .k pro upřesněni, aby opisováním, které je běžné všude a 
opisované chyby se později stávají n pravdami", někdo nezne-
hodnotil své sbírky ! 

Stanovisko redakce : 

- Autor každého příspěvku ve zpravodaji 
sah, správnost ; redaktor může pouze 
listické a pravopisné stránce. 

- Autor zmíněného příspěvku, p. ing. A. 
zpravodaje, který proložil text oběma 
povídají za umístění textu - přitisků  
nejsou jejich autory. 

- A konečně  - redakce OS se ztotožňuje 
doc. Jiřího Kassla, CSc. /OLYMPSPORT 
62-70/ a považuje za směrodatné datum 
ten 1899. 

odpovídá za jeho ob-
opravit text po sty- 

Dvořák, ani redaktor 
reprodukcemi, neod-
na reprodukcích, ani 

s obsahem příspěvku 
číslo 3/1989, strana 
vzniku ČOV 18. kvě- 

+ SOUTtt + OLYMPIJSKt HRY 1952 + OSLO - HELSINKY + 

. V posledním 1,ňském čísle zpravodaje jsme vyhlásili soutěž k 
OH 1952. Na tři otázky správně  odpovMěli a soutěže se zú-
častnili pouzb 2 /slovy d v a !/ čtentiři. Jestliže vezmete 
celkový počet 175 členů  naši Společnosti, pak jistě  sami uz-
náte, že je to velmi mdlo. 
Cenu - kartičku s přítiskem, OVS a autogramy medailistů  teh-
dejší doby - získal pan František Sopko ze Sabinova. 

+  SOUT24 + OLYMPIJSKt HRY 1952 + OSLO - HELSINKY + 
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OLYMPIJSKA PR Z OH 1956 

IT  průběhu Olympijských her 1956 v  Melbourne  zřídila poštovní 
správa velké množství přechodných nebo pohyblivých poštovních 
dřadů  v olympijské vesnici a na hlavních sportovištích. Bylo 
zhotoveno 52 obrázkových  PR  pro použití na těchto speciálních 
přepážkách. 

Vyobrazená  PR  zahrnují i razítka IN- 40 pro stanici  Pier,  přístav Melbour- 
np, kde měl být otel, en poštovní fr.

4%. 
 

nisterstva neayla otevřena. Aby _ 
ministerstvo nemuselo svádět boj s filatelisty, kteří zašla- 



KVALIFIKACE EXPONÁTŮ  PRO VÝSTAVY POD PATRONACÍ FIPu  
Mezinárodnich a světových výstav je pořádáno každý rok něko-
lik. Naši filatelisté mají tožnost se svými exponáty těchto 
výstav zúčastnit, pokud se organizační a zprostředkující 
stránky ujme národni komisař, ochotný na č  své náklady praco-
vat a shromáždit určitý počet exponátů  a pokud naši vystavo-
vatelé budou ochotni uhradit si výstavní poplatky a eventu-
elně  další průvodni náklady. Potom je jim cesta k mezinárod-
ním výstavním medailím otevřená. V letošnim roce budou svě-
tové výstavy pod patronaci  PIP  v Poznani - POLSKA 93 /kvě-
ten!, v Rio de Janeiru - 3RASILIANA 93 /srpen/ a v Bangko-
ku -  BANGKOK  93 /říjen/. V roce 1994 to budou svčtové výs-
tavy PHIUKOREA 94 v Seoulu a  PORTUGAL  94 v Lisabonu. V ro-
ce 1995 se připravuji světové výstavy FINLANDIA 95 v Helsin-
k,4ch a  SINGAPORE  .95 v Singapdru. V následujícím roce se us- 
kutečni OLYMPHILEX 96 v americké Atlantě. 

• 
Nesmíme však zapomínat, že pro účast v soutěžních třídách 
těchto výstav je podmínkou kvalifikace. Exponát by.  měl mit 
přinejmenším malou Dozlacenou medaili, ktěrou získal na ně-
které národni nebo ji no roven postaven4 výstavč. To se tý-
ká dospalch vystavovatelů. Pokud jde oAřídu mládeže, kte-
rá může prezentovat expontty filatelistů  ve 4 věkových sku-
pinách až do 21 let, pak kvalifikací je velká postříbřená  
medaile. . 

Pokud jde o počet rámů., kter4 má vystavovatel k dispozici, 
je to obvykle 5.rémů•po 16 listech, vystavovatelé od mezi-
národni velké pozlacend-vlše dostávají k dispozici 10 rámů. 
Ovšem kapacita rámů  ad výstavy k výstavě  je proměnlivá. Na-
příklad GENOVÁ 92 nabízela sice uvedené počty rámů, ale. s • 
kapacitou po 12 albových listech. POLSKA .93 zase dává'mož-
nost've třídě  doapělch bd 5 do C rámů  po 16 listech. Zá-
kladem - je 80 listů. Kdo z našich vystavovatelů  již dosáhl 
požadované úrovně  svého exponátu, neměl by promarnit šanci 
vystavit jej mezinárodně. I zde platí totiž Nerudovo “kdo..  
chvíli stál, již stojí opodál". 

Naši n6mětáři však nevystavuji jen na výstavách v zahrani 
•či..Tak4 se svými  exponáty zúčastňuji těch nepočetných  vý-
stay  tuzemských. I tpdy.p4ti určité kvalifikační předpo-
klady. 

.0blastni, klubové a místní výstavy kvalifikaci nepotřebují 
jsou otevřeny pro ziskání kvalifikace všem. Pro další -  

li obálky k orazítkováni, bylo razítko umístěno do filatelis-
tického střediska a použito na filatelistické. obálky. Toto  PR  
je filatelisty hledáno jako razítko nduch", neboť  je z dřadu, 
který nikdy neexistoval. Skutečná velikost  PR  - 0 37 mm. 
Dvě  razítka vyobrazená vpravo byla zhto- ,stptucc4,  
yens  k olympijské filatelistické výstavě,  
instalovand v průběhu her. Všechna ostat-
ní  PR  byla určena pro použiti na přileži- % »4 .4 la  bre 

1111 ,p 

-': 

tostných poštovních přepážkách; kviiit• 0' \ AullO' 
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stupně  výstav je však nutně  mit' některcu z medaili, která by-
la ziskána v období posledních pěti / 5 / kalendářních let_Pf_ad 
rokem konání výstavy : 

- 
a/ malou postřibřenou medaili./MPS/ pro  'Oast  na krajských /či 

podobných/ výstavách 

b/ velkou postříbřenou medaili /VPS/ pro národní výstavu 
,-- c/ malou stříbrnou  medaili ikab/ pro celostátní výstava 

d/ velkou stříbrnou medaili  /VS/  pro'mezindrodni vfstamv,:pořá-
dané u nás_bez patronace.FIP_ 

e/ malou pozlacenou medaili /MPZ/ pro  Oast  na mezinárodních  
a světových výstavách pod patronátem  PIP  

Chtěl bych věřit, že na příštích: filatelistických výstavách u 
nás i v zahraničí se budeme co nejčastěji setkávat s exponáty 
co největšího počtu členů  nAmětové:společnosti• OLYMPSPORT. 
Přeji mnoho úspěchů  a radosti z filatelie. 
Autorem tohoto osvětového článku je ném.všem dobře známý  jury-
man  Lumír 3rend1  
0000000000000000c000000000000000000000000000000l000p00000000000 
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MMORIÁL. MOO =ISLA.  • 
V rakouském městečku Ostermiething se hraje již od roku 1974 

mezinárodní fotbalový turnaj na pamět 
s Hugo Meisla.  Tent°  slavný mut rakous- 
& ké kopané se narodil 16.2.1881 a zem- 
VII 

g 
fel 17.2.1937. Hugo Meisl byl známým  

m 1 11 "-- 'Imilk '` 1 mezinárodním rozhodčfm a také delegá- 
w ,...,-.,„.,„ . 9 tem Rakouského fotbalového, svazu. V :...  

race  1927 se zasloužil jako spoluza- 
1-3 th kladatel-  o tehdy populární' Středoev.- 

0 ký rops pohár. V letech 19l41937, 'v.  4. MMAr8640 .. ' _T E_Ft_řo cE ____ době, kdy rakouské kopaná měla nej- 
-- -- . -- větší: mezinárodní úspěchy,' byl aso-

ciačním /svazovým/ kapitánem rakouské'reprezentace a'tvůrcem'  
tzv. wunderteamu /zázračného mužstva/. Rakušané od roku 193i 
v 26 zápasech prohráli pouze s Anglii 3:4 a porazili mj. Ně-
mecko 5:0 a 6:0, Maaarsko 5:2 a'8:2, Švýcarsko 8:-1, Belgii 
-61.- Zázračh4---éra skončila prohrou dome s ČSR 1:2 /Viden 9. 
duben 1933/. Hugo Meisl se velmi zasloužil o mezinárodní 
fotbalové styky a po zásluze se stal jednou z největšich 
osobnostf v historii evropské a rakouské kopané. 

FLUMINENSE PC - 90. LET  

V loAském roce oslavil devadesáté výročí svého vzniku jeden z 
nejslavnějších brazilských a světových klubů  Fluminense Fu-
etbol Clube Rio de  Janeiro.  Klub byl založen 21.7.1902 a  tad  
velké zásluhy o rozvoj brazilské kopané a její reprezentace. 
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V roce 1905 se velkou měrou zasloužil o založení ligy Rio de 
Janeira, kde také hraje bez přerušení. Flu-
minense bylo prvním profesionálním klubem .v 
3razi1ii /1932/. Utkáni s Flamengem patři k 
nejznámějším světovým derby. Stadión Alvara 
Chavese mel kapacitu pro 15.000 diváků, ale 
Pluminense hraje většinu svých zápasů  na 
známém Maracand. Mistrem Ria se stal zatím 
26x a to v letech 1906 až 1985, v celostát-
ním mistrovství zvítězil v roce 1970. V po-
hárových soutOžich se klub výrazněji neprosadil v současnos-
ti hraje celostátní mistrovství Brazílie. 

Mezi nejznámější hráče patří  Altair,  Carlos Alberto, Didi, Ze- 
ze, Dirceu, Felix, Edinho Amarildo Neto, Rivelino, Zagalo. 
K nejznámějším trenérům patři P.  Amaral,  C. Alberto, Didi, Z. 
Moreira, T.  Santana,  M. Zagalo. 
Klubovými barvami jsou červená, zelená a bílá. 

Z HISTORIE URUGUAYSKNO FOTBALU  

Tento jihoamerický stát má sice jen 2,9 mil. obyvatel, ale v 
průměru připadá na 21 obyvatel 1 fotbalista a toto číslo řa- 
dí Uruguay mezi nejfotbalovějši země  světa. Kopanou přivezli 

do země  Angličané v 70. letech minulého sto-
letí a záhy se stala nejpopulárnějším spor-
teT v Uruguay. Fotbalová asociace /Asoca-
cion Uruguaya de Fdtbol/ byla založena v 
roce 1900 v Montevideu. AUF organizuje a 22 
sdružuje 1100 klubů, 900 profesionálů  a 
134.000 amatérských hráčů. Asociace se sta-
la členem  FIFA  teprve v roce 1923. AUF by-
la také hlavním iniciátorem založení  Con- 
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mebol /Jihoamerická fotbalová konfederace/, vaIký-podfl na za-
loženi měl Uruguayec  Hector  R.  Gomez.  Členem Conmebol je od 

roku J9i6_. Ligová_ 
soutěž se v Uru-
guayi začala hrát 
Již v roce 1900, 
do roku 1978 se ji 
zaastňovely pouze 
kluby z Montevidea, 
které také, získaly 
nejvíce mistrovs-
kých titulů. 
Fotalová ligová 
sezona trvá od 
března do prosin-
ce, kdy jsou pro 
fotbal nejpřija-
telnějši podmín-
ky. 
Prvni oficiAlni me-
zistátní zápas hrá-
la Uruguay 15.8. r. 
1905 a Argentinou 
v  Buenos Aires  /0:0/ 
a bylo to zároveň  
první mezistátní 
utkání v Jižní Ame-
rice. Národní druž-
stvo Uruguaye hraje 
svá utkáni v světle-
modrých dresech, čer-
ných trenýrkách  a v 
černých nebo bílých 
štulpnliCh. Mezistát-

ní zápasy hraje uruguayská reprezentace většinou na Estadio Cen-
tenario v Montevideu. Stadion mé kapacitu pro 74.000 diváků. I 
přes některé neúspěchy v posledních letech patři uruguayaký fot-
bal k předním fotbalovým mocnostem. O historii, úspěších i nez-
darech kopané v zemi mistrů  světa bude vyprávět tento miniseriál. 
Autorem tohoto miniseriálu, který U bude mit pokračováni v příštím 
čísle zpravodaje je St. Kamenický, stejně  tak jako předchozích 
dvou fotbalových příspěvků. 
00000000000000cooccoc0000000000cc000000000c000coc0000c0000000000 

INZERÁTY ! INZERÁTY 1 INZERÁTY  

KIJONKA JOSEF ing.,  Mírová 967,  735 81 Bohumín 1'prodá Nizoze- 
. mi xx Michel 

205-212 / 9. OH / a  Barbados  Yv. 681-84 / Olympiáda tělesně  
postižených / 

'ADOLF ANDtLfN,  Na pláni 1285,  562 06 tstf nad Orlicí hledá poš- 
tou proš-

lé CDV, KL všeho druhu, pohlednice z jednotlivých setkání čle-
nů  OLYMPSPORTu za účelem dopiněni dokumentace v naši kronice. 
Současně  děkuje všem, kteří již nezištně  přispěli. 



mico•nižší (členská výhod4.), nei cena zifemrz T 
nečlenů  QS.  Neprovedete  Ii  úhradu po obdržení bude  
ii.  vaše záloha vyčerpána, další zásilku již bez upozornění neob-' 
driftei Neč lenové OS si mohou naše materiály rovněž objednat, 
ale pozor, na adrese OLYMPSPORT, P.0.6.13, 282 23, český Brod.  
Zde pochopitelně  je cen 'a vyšší, proto jsme distribuci pro 
nečleny a.členy oddělili, prosíme, dodržujte! Členům Vašich KF, 
kteří ntejsou 71eny OS, můžete tuto naši službu doporučit. 

V nejbližší době  př ipravujeme 3.3.93 př ítisk na CDV k MS 
v klasickém lyžování v Harrachově  - razítko nebude, zásilky 
obdržíte s DR, a 9.3, přítisk na CDV k MS v krasobruslení v 
Praze se.SR stejného zaměření. Dofrankováno bude známkou k MS! 
************************************************************** 
V současně  době: můžete u B.Poláka objednat následující materi-ály  
podle-uvedeneho seznamu: - 
OVS Ústí nad Orlicí - 60 let OH 1932 v Los Angeles  

- obálka s př ítiskem OVS 8.- 
- kartička s př itiskem OVS 6.- 
- obálka s př ítiskem a OVS jako "R" 12.- 

MS v ledním hokeji .s ručním  PR.  
- obálka s př ítiskem a  PR  (zahájení) 8.- (Bratislava) 
7  obálka s přítiskem a  PR (finale) 8.- (Praha) 
- obálka s př ítiskem a SR Praha 8.- 

OVS Praha 6 - 40 let OH 1952 (Zátopek) 
- kartič ky s př itiskem a OVS 7.- 
- obálky s př ítiskem a OVS 8.- 
- obálky s př ítiskem a OVS jako "R" 12.-- 

CDV s přítiskem a OVS (nesport.!) Bratislava - ustaveni Slov.OV 
- CDV s OVS (pokud je dostaneme!) . 

CDV s přitiskem a SR Praha 6 - ustaveni ČOV 
- CDV se SR 9.- 
- CDV se SR jako "R" , 14.- 

CDV s přítiskem a DR Harrachov - MS v lyžováni 'junior()) 93  
CDV s př itiskem a DR - 8.- 

- CDV s př itiskem svěží 
CDV s přitiskem a SR Praha 6 - MS v Krasobruslení 92 

- CDV s přitiskem a SR s  dot  rank. 9.- 
- CDV s př ítiskem a SR s dofr.jako "R" 14.- 
- CDV s přítiskem svěží 7.- 

Oblednávat možno do vučer  ání  zásob, nabídněte i ve Vašem klubu. 
ůvedene ceny jsou pro zájemce z řad netienů, pro členy OS jsou 
všechny uvedené ceny o 1 Kčs/ks nižší do 5ks1K platbě  současné s 
objednávkou př ipočtěte 'poštovné za R dopis! Posíláte li peníze v 
obálce, tedy na vlastni riziko! Nemůžeme ručit za ztrátu!' 

******4***********.********,i***************** ************ 

OLYZPSP 0 R T je neprodejný zpravodaj ,stejnojmenné 
Společnosti pro olympijskou a sportovní filatelii v  Ceske  a 
Slovenské republikách, určený pro potřebu členů  této Společnosti 

Předseda OS je ing J.Petrisek, P.0.8.13, 282 23, Český Brod 
Redaktor OS je R.Jásek, Havlíčkova 271, 281 21, tereně  Rečky 

JednalAI OS je ing 2.SlazgyIek, kessrova 2257, 538 82, Pardubice 
Pokladník OS je 6.Polák, P.0.6.47, 150 00, Praha 5 
Toto číslo 1/77/93 má 24 stran textu a vyobrazení 

Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice 
_ č.j. PP/1 - 3671/92 ze dne 12.11.1992 
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