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Ke konci kalendářnfho roku, konkrétně 20. listopadu v-Olomouci, se sešli na svém, již 2 5 . setkánl členové OLYMPSFORTu.
Toto podzimnf setkání bylo věnovano 25. výročl OH 1968 v Mexico City.a nejúspěšnější sportovkyni těchto OH - gymnastce a
současa4 předsedkyni ČSV , Věře čáslavské, která zde vybojovala 4 zlaté a 2 střIbrné olympi,-jské medaile.
Podrobnosti se doč tete v Zápioe ze setkání a malé ohlédnutf za
uplynulými setkánimi přinášime v 0k4nku kronikáře.

Z ÁPIS z25. setkáni členů OLYMPSPORTu,
konaném 20. listopadu 1993 v 0-

lomouci
V úvodu přivítal předseda Společnosti, ing. Jar. Petrásek, 25
přítomných členů /dle prezenční listiny/. Setkáni bylo věnováno 25-ti letům od OH 1968 v Mexico City a byly pro něj připraveny stejně zaměřené filatelistické doklady. Po té přeč etl po-

zdravné dopisy - pi. Věry čáslavské, předsedkyně ČOV a některých členů OS - d. t. Bedřicha Poláka, ing. Zd. Slováčka, Jiřího Svobody a M. Dvorského.
Radek JáSek upozornil na problémy s tiskem, přetrvárajf velké
časové rozdíly mezi zadáním zpravodaje do tisku a jeho vytištěnim. Příspěvků do zpravodaje je i nadále málo. Pro příští
rok se počítá s vydáním čtyř čísel zpravodaje a dvou knihov-

niček.

Dále se předseda Společnosti zabýval plánem činnosti na rok
1994, který rozdělil do pěti bodů :
- publikačnI činnost - čtyři Čísle zpravodaje á 24 Stran,
celkem 96 stran textu. Vydání knihovničky „Československé poštovní sportovní razítka do roku
1945, autoři ing. Petrásek, d.t. Polák /96 stran/. Uvažuje
se i o knihovničce „Olympijské hry v Iillehammeru" v poštovních dokladech, autoři Jeisek, Petrásek /cca 64 stran/.
- setkáni členů - jarní setkání v Praze, 30. dubna, na počest 70. výročí OH 1924 v Paříži s přednáškou o vztahu textu a materiálu v tematickém exponátu.
Podzimní setkání členů, 19. listopadu, /Slovensko nebo Morava!, na počest 100. výročí založení MCV s přednáškou o způsobu prokazováni filatelistických znalosti v tematickém exponátu.
- propagace olympijské myšlenky a historie
připravuje se
příležitostný
let Praha - Lillehammer, obálká s přitiskem a příležitostné
razítko /používání na poště Praha 022/. Dále PR a přítisk na
celině k 70. výročí OH 1924 v Paříži, úspěchy čs. gymnastů,
zlatá olympijská medaile pro B. šupčíka /pošta Praha 6/.
Spoluúčast na výstavě 100. let MOV v Tyršově muzeu, PR a přitisk na celině. Příležitostné razítko a přitisk na celině k

podzimnímu setkáni na Slovensku nebo na Moravě.

- výstavní činnost - propagační výstava 100. let MOV v Tyršově muzeu /červen 1994/ s účasti vybraných exponátů v rozsahu podle dohody s organizátory.
těast jednotlivců na výstavách nižších stupnů podle vlastní
úvahy a možnosti, tedy kvalifikační předstupně pro OLYMPHILEX 1996'v Atlantě. Celostátní kvalifikace při' výstava Plzeň
1995 bude zřejmě přístupná i pro slovenské členy OLYMPSPORTu.
- ostatní činnost - zapůjčování odborné literatury v vlastní knihovny OLYMPSPORTu. Pokračováni
ve službách členům, jako kolování filatelistického materiálu,
zajiŠilováni novinek - razítek z tuzemska i ciziny, členská a

poradenská služba.
Ostatní informate

kolování filatelistického materiálu zač-

ne ko:2em listopadu
- 40 /1:.: členů nemď db dnešnfho dne zaplacené přisp4vky
- zájemci o uspořádáni podzimniho setkání OS se obrátí na ing.
Petráska
člen OS, Jiři Svoboda z Karlových Var, nabizi zájemmům olympijské plakáty, pište na jeho adresu
- ing. Zd. Slováček poskytne zájemcům zbylé odznaky CS i me•daile z výstavy,OLYMPSPOR7 91 .
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_ _
- p. A. Adolf/kronikář CS/ poděkoval ta poskytnaf - celé řadi-

Z diskusnfch

materidlů a přispěvka-vzpominek, kterd budou DO— stupně. zveřejňovány v rubrice Okénko kronikáře. Navrhl, aby se
• některé z příštích setkání OS uskutečnilo opět v dsti nad Orlici.
Fr. Anděl vznesl připomínku, aby se u inzeroVaných.setkáni uviděla adresa pořadatele /organizátora/ a •
české. pošty ná rok.1994..
.uvedl emisni činnost /usportovnin/
.
- MUDr. P. Osuský sezndmil přitomné s emisním pldnen Slovenske pošty - plánuje se vydAni tři známek
•
25.01. - XVII. ZOH v Lillehammeru /2 Sk/
17.05. v kopané /2 Sk/
- Olympijské hnutf /8 Sk/
-p. E. Smažák načrtl plány firmy ERVO v roce 1994, činnost
se zaměři na XVII. ZOH, !2:5 v kopané, 100. let
yov. Slíbil předat sumář slovenských PR za rok 1993 redaktorovi zpravodaje k jeho uveřejnění.
- ing. J. Petrásek nabidl ořitomným možnost dotisku Igmihov-

ničky Č. 22.
Diskusí skončila první. Část setkání a následovala přednáška
ostravského ju.7.yiLans pana ing. Waltera Mtllera tvodní list
v +..:Triatickén exponátu. Výtah z teto zajímavé přednášky uvádíme na jiné. straně.
Po skončeni přednášky mohli zúčastněni shlédnout videoproa:
ram “7..; historie,olympijského hnutí" nebo si obstarat filatelistické doklady k setkání, popřípadě si vybrat z nabídky
některých starších materiálů OS.
setkáni byl připraven přItisk /titulní strana zpravodaje/
na CDV a obálce, strojové razítko, OVS /červený/ a pro přítomné i černotisky na obálce /reprodukce na předchozí straně!.
Poděkováni za bezchybnou organizaci a- sponzorování 25. setkáni členů OS patří příteli a členu OS,D• ing. JOSEFU KOČÍMU
a firmě Unitop.

0000m000moompospoommoomp000p000mpo

Radek Jilsek000000000000

VEDENI OLYMPSPORTU
moomoonoop0000p0000pop0000doopoomoop000m000b000pocion000000mmo
Dostáváte do rukou poslední letotni.zpravodaj naši společnosti OLYMPSPORT na konci prvního roku samostatnosti obou natich
republik. Věřme všichni spoleŮně, te i ty další roky budou probihat ve stálle se zlepšujícím ovzduší dobré spolupráce nejen mezi
nimi,. ale te i nate spoleČné rozhodnuti, sdrutovat olympijské a
sportovní filatelisty obou našich zemí v jediné organizaci, bude,
přinášet prospěch všem natim Člen&m. .Vždyť nakonec i olympijská
idea 'předpokládá . vzájemné porozuMnění A Spolupráci. Ze nate
rozhodnuti bylo, správné, dokládál ten fakt, te'za celý 'rok nikdo
nevznesl prati. tomuto rozhodnuti námitky..
V prdběhu roku zákonitě muselo v souvislosti s rozdělením
státu dojít k některým změnám, .které bych nyní rád ještě jednou
shrnul a zopakoval, i kdy 2 s většinou jste jit byli seznámeni.
Místopředsedou OLYMPSPORTU se stal přítel Frantitek Sopko ze
Sabinova a druhým pokladníkem Pavol Ondráška z• Bratislavy. Obě
tyto změny se ji2 projevily i v tiráti 'zpravodaje. OLYMPSPORT má
nyní dvě oddělené pokladny, jednu pro platby v•českých a druhou ve
slovenských korunách. Lešti členové tedy veškeré platby hradí
Bedovi Polákovi, slovenští Člencive Pavlovi Ondráškovi, každý ve
své Měně. Současne vedeni OLYMPSPORTU zůstává ve funkci do
podzimního zasedání letošního roku, kdy budou nové volby. členová
z obou zemi mají povinnost zaslat astřitek pošt. poukázky nebo
její kopii jednateli OS, Zdeňkovi Slovačkovi,.který eviduje pinění
přispěvkavých povinnosti vtech členči a podle zaplacených příspěvků'
rozesílá zpravodaje společnosti a knihovničky.
Jistě není v pořádku, iestlite v době olomouckého setkáni
koncem listopadu mu chybělo 40 potvrzených plateb příspěvků.
Kontrolou pokladny bylo však zjištěno, •Že nezaplatilo pouze 25
členů, 17 se jich tedy zasláním potvrzenky Zdeňkovi.nezatětovalo.
Věřte, Že takto svým přístupem v nadcházejícím roce' způsobíte to,
te pokud nebude vaše platba přdspěvkó zaevidována dokonce března,
další zpravodaje jit neobdrtite, neboť letos již _hodláme
bezezbytku dodrtet.S 7 Stanov OS.
Snad bude dobře, připomenu li na tomto .místě, Že všichni
členové vedeni 'vykonávají svoji práci dobrovolně-. a bezplatně

a předpokladajf,. le členové budou'dadržoVat - minimum povinnosti
které z jejich členstvf vyplývá.
Přispěvky pro rok 1994 byly stanoveny pro české Členy 60.-4(e,
pro slovenskě dleny 70.-Sk, zahraniční Členově platí ekvivalentp-',
sumu, odpovídající 20.-DM v libovolne měně. Mate li mezi svým
přáteli - partnery v tuzemsku i zahraniči takové, kteří nejso
tleny OS, nabídněte jim členství, přivftame ka2deho zájemce.
Setkáni OLYMPSPORT1,1 se v budoucnu uskuteČni v těchto místeca terMínech : 30.duben 94 v Praze, 19.1istopadu 94 .na Slovens
nebo na Moravě (zAjemci o uspořadání se hlásí u předsedy OS
6.května 95 v - Plzni při výstavě PLZEA 95.
. Volby nového vedení OS se uskuteční Rei letošním podzimniH
,setkánf a jil ones je třeba pomýŠlet na to, jak nový výbor zvolit.
ProtoŽe stanovy tento problem detailně neřeěl, očekáváme vatnávrhy a iniciativy. Detaily projednáme na setkání v Praze.
- K MS juniora v ledním hokeji 93/94 •ve Frýdku-Mistl-,
a v Ostravě jsme připravili přítisk na CDV, razítkovaný Pau:
dennim razítkem potty Ostrava nebo Frýdek-Místek a vy si je
mdlete objednat u B. Poláka, který jak jste ji2 mnozí zjistili
začal po dlouhe nemoci opět pracovat na poli činnost
olympsportskě. Podobný doklad existuje k ME v. odbíjen
en ve
Zlíně a v Brně. Eohulel ani k jednomu se nam nepodařilo získat
sponzora pro výrobu některeho typu vhodného razítka. V několika posiednich publikacích
jsme vás Vyzvali- ke
spoluprací při mapováni některých bílých mist olympijské a
Sportovni filatelie a nyní bych je rád zopakoval. Jednalo se
o zjišťování typo denních razítek poštovních ařadd v Athénách ve .
vztahu k jejich výskytu na jednotlivých hodnotách 1.olympijske
serie, o výskyt rozlitovacich čísel na razítkách, použivaných při
světové výstavě v St. Louis v roce 1904 a o existenci rdzných
ůtvarových razítek vojenských titvard Čsl.polni patty .1919-20 se
sportovní tematikou (např.cyklistická rota, Sokolská setina apod).
Hledali jsme i. překladatelskou
pomoc zejména z i'.alětiny,
- němčiny - a angličtiny,' ale
ohlas .ve všech případech byl minimální. Světlým okamlikem byla
pomoc přítele Vokouna při zajittěni poslední - knihovničky, na
kterou došla jil řada kladných.ohlasd.
Myslim si, 2e jedině spolednou praci mdžeme dosáhnout vyšší
arovně filatelie-našeho oboru a větších ůspěchd na výstavách tu i
cizozemských. Sednout k papíru a nebát se nabídnout.své'poznatky,i
všem ostatním člendm OS by měl kaldý alespoň jednou za Čas.
Samozřejmě ne kaldý má vldy doma .materiál k nabízeným problémem,
ale napsat par .slov kritiký nebo připomínek R činnosti OS od
řadového-člena,--dotaz na problem,- který mi nen1 jasný, návrh na
odborné články a problémy, které by OS měl publikovat, to mdže
snad skoro kaldý. Jaký si OLYMPSPORT uděláme, takový jej 'budeme
mít. A abyste měli vice motností, tady je několik nAmětd Oro'vás:Pro připravované - publikace o všech - tVpech
Čsl.razitek a katetd hledáme údaje o razítkách
autobusově pošty, poulivaných zejména v období
1.republiky. Mail jednotný tvar (viz obr.)
a byla otiskována výhradně v oranžové barvě.
Poulivaly je pojízdné . autobusové pošty při
reznÝch přfle±itostech, většinou současně
s přfle2itostnými razítky k dané události.
Víme nape.' le byla poulívána při MS v ledním
hokeji 1938 a při Všesokolském sleté v témže -rode. Co všali, nevíme
a co nás zajímá,' jsou data použiti a typy poutíVaných
rozlitovacich písmen těchto razftek. Většinou jich totiž každá

2 .rota,W. sokol. prapor

pojízdná pošta měla k dispozici několik. V nati ukázce uvadime
popit tak, jak bychom potřebovali, abyste jej zaslali v připadě,
Že tato razítka vlastníte
X.Všesokolský slet - PRAHA - AUTOPO§TA / a, 29.6.3S.
Rally e CONGEST je další
•
Vyobrazené
problem.
razítko
je
jednak neobvyklěho typu,
Wjednak propaguje zřejmě
akci, o které
nevíme odkdy dokdy se
konala, Jake byly výsledky a • V jakém časovém intervalu se uvedené
razítko- použivalo. Kdo pomůte ?
V- naší . literatuře je díra, kterou bychom měli rozhodně
zapinit, jinými slovy, hledáme autory dalšího svazku knihovničky,
která by měla mít název "Čeští a slovenští sportovci na poštovních
materiálech• a která by měla •obsahovat přehled všech pottovnich
známek, celin, a vtech typů pottovnich razítek, věnovaných iispěchům naších' sportovců v minulosti. Zřejmě to není práce pro
jednoho, minimálně by se na ni měl podílet někdo z českých zemí a
někdo ze Slovenska, ale pomoci by jim měli vtichni, kteří se. touto
problematikou zabývají. Kdo by měl chuť se do toho pustit, nechť
se ohlásí - vedoucímu OS, kterému můžete zasílat již i jednotlivé
tadaje.o materialech,- o kterých víte.
Listuji li v dnešním připraveném rukopise zpravodaje, mém
pocit, Že je trochu víc než. jindy přepiněn textem a obsahuje málo
ilustracf. Snad to není ha . závadu a •. přijmete jej• tak, jak je.'
Obsahuje- totiž podle nateho mínění materiály, ddletité pro
vystavovatele a jim se v budoucnu hodlAme věnovat pravidelně,
abychom tak zvýšili úroveň našich exponátě. Sbírat si jistě kaŽdý
mate všechno, co povatuje pro sebe za zajímavé. To co shromáIdi,
je sbírka. Chce li se zatastnit filatelistické výstavy, potom se
musí. podřídit pravidlům a řádům, které pro tyto výstavy platí,
vybrat ze své sbírky to, co považuje za nejlepší, upravit . podle
zmíněných pravidel a vystavit. Tento produkt nazýváme exponát.
je Čas stihnout některou výstavu nižtiho stupně,.
A ještě
kvalifikovat se na výstavu celostátní a odtud na příští OLYMPHILEX
96 v Atlantě. Nechce 1:%.t take mezi nimi?
Ohlédněme se nyni po uplynulém roce a natí Členské základně.
BohuŽel není jit nejmladší a věřme, Že se nám v budoucnu podaří
dosáhnout i jejího omlazeni. Průměrný věk Vend DS je 53,95 let. •
Zivotní jubileum oslavili tito nati členové : 70 let - J.SMETANA,
65 let - H.HUBER, I.KRAJCIR, 0.KUDELKA, Z.SLOVACEK, 60 let - D.

NEHRING, J.PAZDERA, 55 let - K.H.BISCHDF, B.DAMEK, J.FAJGL,
S.GUTHENDDRF, J.JELINEK, M.WINTERNHEIMER, 50 let - H.SCHMITT, F.
VOKOUN, A.IAJMEK a K.ZIKA.
Dovolte, abychom jim , všem popřáli za celé vedenf OLYMPSPORTU
zejména pevné zdraví, protote vše- ostatní není. ani zdaleka tak
ddlelité, dale pak mnoho - livotpl.. pohody, osobních úspěchů
a samozřejmě i ůspěcha _s našim spoleČným•konIčkeM, olympijskou'
a sportovní filatelii. Jim, ale stejně ' tak -•1:vtem ostatním Členům
přejeme

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 1994
At se yam daří vše podle vašich představ,' ať se setkáváme v
něm nad novými přírůstky do našich sbírek, ať nám uspěchy našich
barev v Lillehammeru přinesou radost nejen u -teleViZnich
obrazovek, prostě at všechna "at" se spiní;- a--to-i-tavate
Všechno dobré 1
nejtajnějtf, to yam* přeie váš OLYMPSPORT.

InE.. WALTER 'VIŮLLER :
6VODNi. LIST V itAATICKÉM EXPONÁTU

Nepostradatelnou součdsti, každého tematického exponátu je
jeho úvodní list. Častá bývá přirovnáván k obsahu baby, protože
pini stejnou funkci: rychle informuje diváka i jury a obsahu exponátu, rozvinuti záměru jeho AVtora a hloubce zpracováni. Je mu
přiřazena užitečná plocha (tzv. zrcadlo) jednoho albavěho listu. Hlavni náplň úvodniho listu tvoří výstižný, srozumitelný,
slovy: obpodrobný a přehledně zpracovaný záměr exponátu
sah libreta).
V minulosti převládaly úvodní listy, na nichž byl záměr
zpracován formou souvislého textu. Stručná stylizake většiho.
množstvi zpracovávaných myšlenek závisí na slohově vyttibenosti
a stylizaČnich zkušenostech jeho autora, často však svidi k opakování týchž vazeb, shodných úsloví a stejně či podobně formulovaných hesel. Pestrost slohu může kritizovanou chylbm odstranit,
ale nemusí 2Adoucim způsobem zdůraznit některé podstatnějši myšlenky. Popsaný způsob i pti dobrém zpracováni zůstává nepřehledný
a neumožňuje dobrou orientaci při vyhledáváni příslušného listu
v samotném exponátu. Proto se již nedoporučuje jako Vhodný způsob
zpracování záměru.
Působivější dojem vytvoří úvodní list, na nand je záměr
_zpracován v podobě heslovitého členění postupně rozvíjeného tématu. Je srovnatelný s obsahem populárně vědeckých publikaci a mnohých učebnic. Základní myšlenka je rozvedena do hlavních kapitol,
seřazených a očíslovaných v logicky návazném sledu. Náplň každé
kapitoly charakterizuje souhrn dílčích hesel, výstilna stylizovaných, očíslovaných v rámci desetinného tříděni a setazených pod
sebou. Logicky návazný, sled kapitol a dílčích myšienm&.v nich se
dociluje jejich řazením tak, abý záměr měl svůj avoid (charakteristika výchozího stavu), postupně se rozvijel a stupňoval děj
exponátu, který musí vyústit vlastním závěrem (zhodnoceni významu, odkaz příštím generacím ap.).
Úvodní list se neoznačuje žádným samostatným nftvem typu "0vodní list", "Komentář", "Legenda" ap. V jeho záhlaví může bý

uvedena stručná charakteristika tématu, zdúvodňujici zptsob zpracováni nebo definice pojmu, který tvoří název exponátu. Opakováni
názvu exponátu z titulního listu mile být opodstatněné, není však
daležité.
Informace o návaznosti vystaveného exponátu na sbírku
sběratele byly v úvodním listu povinné v době, kdy jedním z
hodnotících měřítek FIP pro tematické exponaty bylo kritérium
"rozsah sirky". V současnosti jsou tyto informace zbytečné,
protože uvedené problémové kritérium již bylo zrušeno.
V obdobi kvalifikačních výstav nR PRAGA 1988 se prosazoval
názor, ay vystavovatelé upozornili v úvodním listu na vystavené zajímavé a vzácné filatelistické materiály. Vyžadovaný údaj
mě l přisp4t k objektivnímu hodnocení exponátu jury. Současná
koncepce ho zásadně odmítá.
Některé publikace sedmdesátých let diskutovali možnost uvést
ne odborném.listu seznam odborné literatury, z níž čerpal autor
odborné znalosti pro zpracování osnovy exponátu. Většina zastancú
tohoto požadavku si neuvědomila jeho dopad. Pečlivě a originálně
zpracovana téma obvykle vytaduje . prostudovat značné množstvi odborné literatury, aby se v něm podchytily veškeré návazné a přibinně souvislé jevy. Vzniklý seznam by byl mnohdy větší net
plocha vyhrazena povinné nápini úvodního listuGrafická úprava úvodního listu by měla být shodná s grafickou úpravou celého exponátu. Poutije-li autor v exponátu ruční
písmo, mě 2 by být i úvodní list psán ručně. Stejné zásady platí i
pro psaní strojem nebo tisk. Kresby, symboly a grafické ozdoby se
pro úvodni list nedoporučují.
tivodni list se zásadně :zpracovává jako jednojazyčný -.pro
výstavy v ČR v češtině nebo ve slovensětině, pro mezinárodní výstavy (včetně výstav pod patronací Fl?) v jednom ze světových jazykú. Zpravidla převládají angličtina a němčina. Každý soutěžni exponát must mit svúj úvodní list. Srovnáni
jeho obsahu s obsahem vlastního exponátu podává velmi yýstilný
.obraz o tom, zda se vystavovateli podařilo či nepodařilo realizovat zamýšlený záměr. Současně je i kontrolou, jak autor zvládl
odbornou a filatelistickou p oblematiku zvoleného námětu. Protitv,.i

tvoří podstatu hodnoceni tematického exponátu výstavní jury. Není
pak divu, že jeho nepřítomnost nebo chybné zpracováni výrazně
snižuje celkové hodnoceni exponátu.
Vystavovatel si neuvědomuje, le chybným úvodním listem
v podstatě popírá hlavni zásadu tematické filatelie - řazeni filatelistického materiálu podle předem připraveného plánu. Nezveřejni-li závazný plán rozvíjeni základní myšlenky, neat vystavený
filatelistický materiál schopen obhájit úlohu přímého a přesného
vyjádření zvoleného tématu a své zařazeni právě do tohoto
Za chybné se proto oprávněně pávatuji ty úvodní listy, které
svým obsahem neumožni výše popsanou konfrontaci. Patti k nim listy bez záměru (podrobného obsahu libreta), které:
- zpracovávají literární úvod do řešené problematiky,
- obecně charakterizuji zvolené téma z nejrůznějších hledisek,
nebo zdarazňují jeho společensky význam,
- publikuji některé méně známé informace ze zpracovávané tematiky,
- .zdŮvodňuji příčiny, proč si vystavovatel zvolil ke zpracováni
právě toto téma.
Začátkem osmdesátých let se v-tematicke filatelii propagoval
tzv. sjednocený list, který spojoval titulní a ůVodni list v jeden celek. Byl oprávněný v případech, kdy splňuje všechny požadavky kladeně aamostatně na titulní i úvodní list. V současné
koncepci, jet vyžaduje zveřejnění podorobneho rozpracováni záměru, se jit nepovažuje za nejvhodnější řešení.
Ač se zdají být požadavky na úvodní list na první pohled
VeTM1 jedhoduchě,
-- patři úvodni7Listy k nejslabším místům našich
tematických exponátů. Mé tvrzeni potvrdili jurymani jak našich
výstav, tak i výstav pořádaných pod patronaci MD. Je překvapivé,
le právě na nejvyšších výstavách je našim vystavovatelům mnOhem
častěji vytýkáno chybně zpracováni úvodniho listu než nedostatečná vzácnost a rozmanitCst vystaveného filatelistického materiálu.
Důležitost úvodního Listu potvrzuje i skutečnost, le ho
převzaly a povinně zařadily do soutěžních expónátů i obory tradiční filatelie. Doporuč uji nroto všem vystavovatelům, aby jeho

skladbě věnovali co nejvě tši pozornost a konzultovali ptipadne
nejasnosti s jurymany nebo vyspě lými vystavovateli.
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Při prohlížení jednotlivých listů naší kroniky jsem se zamyslel
nad významem i praktickým přínosem našich setkání. Ano, přátelé,
Olympsportovci, již po pětadvacáté v podzimní Olomouci, máme tedy malé jubileum.
První setkání se uskutečnilo 10. října 1970 v Českých Budějovicích, při příležitosti výstavy OLYMPSPORT_1970. Byli u toho m.j.
Václav R. Bušek, Jarda Justýn a další. Byl přítomen též tehdejší předseda SČSP, ing. Dvořá ček, ale hlavně jihočeští olympionici - hotejový,branKář Vodička /ZCH Cortina 56/ a volejbalista
Procházka /OH Mexico 68/.
Tato setkán/ stále nabývala na společenském a sportovním významu, o čemž svědčí ta další. Například dosud nejnavštivenějEl by-

lo šesté, opět v Českých Budě jovicích, při celostátní oborové
vstavě 0=7-SPORT 19.60. 56 členů a 6 hostů, to byla výborná bilance. Množství materiálů , propagační razítko a velmi zdařilá
celinová obálka s přitiskem, dodnes připomínají naši LIspě šnou
činnoSt-.' Velk4 žoestření-Hašěhó šézenl- tpůsóbili i'př±tumni - ti-

hočešti olympionici - Lída Polesná /OH Mnichov 72/, Karel Nedobitý /OH 1924 a 1926/, Jaroslav Pouzar a další.
Je zajímavé, že téměř na všechna naše setkání byly připraveny
materiály, at již OVS nebo SR, či přítisky na CDV a O03.
Naše setkání významně obohatily přednášky a besedy k tematické
motivové filatelii ve vztahu k olympijským a sportovním materiálům /Dr. Viklický, J. Nekvasil, atd./.
Zajímavá jsou tdž místa setkání : Bratislava, Olomouc, listí n.
Orlicí, Boskovice, Znojmo, Sezimovo stí, Trenčín /1x/, Brno
/2x/, Ceské Budějovice /3x/, Český Brod /6x/, Praha /7x/. Je

třeba podotknout, že v rámci výměnné schůzky v Náchodě se v ro-

ce 197a sešla skupinka sportovních •námětářů, která měla regionální charakter.
Chci též jmenovat alespoň část těch, kteří stáli v čele organizování těchto zajímavých setkání - od samotných začátků až dodnes. Osvěžme si pamět : V.R. Bušek, J. Justýn, ing. J. Petrášlechta, ing.
sek, ing. Z. Slováček, d.t.
Polák, K. Mel:,
V. Diviš, R. Jásek, E. Smažák, ing. J. Koži a den/.
Pevně věřim, že budu moci do kroniky zaznamenávat další a další
depěchy našich Členů a k tomu přeji v novém roce 1994 pevného
zdraví a spěchů ve filatelistickém snažení.
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JAK USPĚT NA FIP VYSTAVACH

zamy*ni MUDr Vladimira Viklicktho

1. TEM A EXPONATU.
FIP výstav jasně uKazuji, te výběr tématu urduje
Poznatky
konetné motnosti exponátu. .Proto, chceme li dosáhnout vysokých
ocenění na FIP výstavách, musí být naole tema.mimc jiné takové, aby
umotnilo zařadit do éxponatu starý, rdznorodai a slzácn,% material.
Dále je nutně se vyvarovat jasných chyb a mylných tvrzeni a při
zpracováni dAvat pozor, aby dostatek materiálu pro jednu část
nevedl k nerovnoměrnému zpracováni. Pozor též .na názvy! Jurymani
se ř idf názvem a srovnAvajf, zda název odpovídá tomu, co je
zpracováno. Proto by názvy •měly být co nejvíce střídmé a co
nejlépe odpovidajíci skutečnosti exponátu.
2.CELKOVÝ DOJEM.
Vzpomintm si, le jsem sám psal peed mnoha lety, 2e výběr
materiálu má být zcela pod řízen zpracováni tematu.- Je to jistě
je vIdy negativně
Ale! Na FIP výstavě
v podstatt pravda.
hodnoceno, jestlite není přibIitné rovnoměrně v celém exponátě
poutito vdech typd materiáld. Proto při skladbě nejen exponátu,
ale jit katdě ho výstavního listu je nutno se snatit zařadit na
katdý list rdznorodý material. Např. vtdy známky a k tomu bud
celiny net° celistvosti s razítky a daiti zajímavosti. 2-3- body.
::ratite lehce jen za to, .2e na listě bude Materiáld moc nebo
male. A stadi, kdyt pdjde o několik list. Daleko Častějtf chybou
Proto pozor, nutno dělat řádnou selekci- a
jsou listy
vybírat jen nelepí materiály.
3.PLAN EXPONATU.
• Na příklad jetě na PRAOA'88 právě při hodnocení plánu
ztráceli nati vystavovatelé prakticky jeden stupeň. V poslední
- době (např. Janov 92) se toto jit podstatné zleptilo. Snad je to
výsledek osvěty i osobního seznámení s jinými exponáty. I kdyt se.
zdá, te jcs o slohove cvičení, jurymani .. věnuji tomuto kriteriu
znadně času. Hodnoceni je vak někdy značně problematické a
zatítené osobním přístupem. Asi nejlepti je vsadit na osvědčené
vzory.
4.FILATELISTICKt MATERIALY.
To je alga a omega vteho.. Exponát na světové výstavě musí být
převatně sloten z kvalitního materiálu. Místo bttných ,známek je
nutné postupně zařadit vzácné varianty. Vdetně znAmek moderních.
Lepěl exponaty mají místo bětně, tematicky velmi vhodné, známky,
její nevýdanou variantu (nape. nezoubkovanou, zkusmý otisk,
Častedný tisk apod.) U celistvosti jurymani speciálně sleduji, zda
prvek poutitý k doloteni tematu je prokazatelně pottovni. Velký
taspdch mají materiály typu - propagačních celin z celého světa,
- informaci-,
----poutitelných— vkteré jsou nepřeberným zdrojem
tematických exponátech. Dale starti, oficielni známkové setitky
nejen z Evropy, rdzne soukromé celiny, vydané s povolením potty.
Ale předevtim musí být zachována rtznorodost, téma must dovolit
_poutit co nejvíce rdzných materiáld z rdzných zemí i rdzných dob.
Při sestavováni exponátu je nejlépe si nejdříve udělat seznam
vtech typd materiáld, ktere bych potenciálně mohl zařadit a.při
práci se pak snatit vtechny tyto materiály pcutft. Hlídat si
potty tak, aby v exponátu některý zásadně nepřevládal. A
samozřejme, dim •vzacntitl (dratd
tím lépe. Drahé exponáty
jettě nemusí být vtdy vysoko oceněny, ale exponát bez takovýchto
materiáld nemdte uspět.

OBOROVÝ A.-riD PRO HCDNCCEN.1 1=17ICKICII :=PONTU NA VI3TAVAC1: PIP
Přeložil ing. Lumír Zrentl
Eezindrodni filotelistickd federace, která pozkytuje
7.577tovým o mezinárodnim filotelistickým vystavdm patro:.dty
a pof,poru, přibliži ke zkušenostem a poznatkam z uplatnovanf, st'avajíciho Oborového řádu PIP. Proto na 61. kenr:resu PIP
v Granadě dne 4.5.1992 rozhodla o jeho modernizaci a úpravázh- Upravený oborový řád nabude LIčinnosti dnem 1.1.1995.
A..b.y se s nim všichni naši námě ttři mohli včas seznámit a
začit jej . uplot:Iovot ve svých exponttech, předkláddme jeho
překlad, který v anglickém zněni zveřejnil zpravodaj FIFu

FI-ASE C. 43 v březnu 1993.

71.3i

Článek 1: Soutě žní výstavy
✓ souladu $ člankem 1.5 Generálního řeidu, PIP pro hodnocení soUtéžnich
exponátů /G12// na.výstavgch pod catrenaci PIP, byl tento Oborový řád
vypracován proto, aby principy On dopinil se zřetelem 1: expsndtům tematickýn.
Oborový řád,rosvijeji Smě rnice k CA pro hodnocení tematických exponatů.
Článek 2: 25outižni exponáty
Tematická sbírka, jejíž časti exponát je, rozvíjí témo podle plánu,
nejlepěf tematické'
• výbě ren filetelistickěho materialu prokazuje
o filatelistická znalosti.
Uplatněni tchto znalostf ‘s dynomikou s představivosti ‘ vrchslf v co.
možná nejlepším vý1,1:-.4 a uspořádáni moteritlú i v přesnosti dot ře
promyšlenýzh tematiokých textů.
Č ldnek 3: Záseay sestavení exponátu
3.1 Tematický exponát využívá všech typů vhodného filatelistického matcriálm, cztahuji.clho se k tématu. Nefilatelistický material je
nepřipustný.
3.2 Tematinký exponát zahrnuje následujíc i tematická prvky: .
Plgli
Plán definuje strukturu sbírky a exponátu, a jejf č lenění do č ásti.
iOusí být správný, logický a vyvážený, 8 musí zanrnovat vi,'echny Dopekty, majíc vztah k nazvu. Navíc, musi být v piné shodě se zvoleným r.4.ězven,a měl by být vystavěn zcela podle tematických krité- •
Plan
- můŽe.být svobodn6 zvolen tak, aby byl syntézou tématu nebo myšlenky, mebo
- může být přirozeně odvozen z tématu, čehož příkladem může být plán,
analyticky popisující organizace, instituce a opakující se události.
Plan, založený na třidě ni podle data vydáni, země nebo jiných zeměpisných kritérii, podle typu materiálu, takový plán není přijatelný.
Plan mual být uveden na dyad:1in listu, na počátku exponátu. ;!.61 by
podrobm3 uvist obsah sbírky, její rozděleni a rczsah vystavených
kapitol.•
3.2.2 Ravalimf
Rozvinuti znamená rozpracováni tématu do hloubky,pH sou časné sMaze
docílit- tvůrčího a i nebo orisinálního zpracováni tématu v piném souladu s pltnem.
Elcubkm rozvinutí tématu možno dosáhnout pouze tak, če.prove!eme podrobnou analýzu a syntézu každého aspektu tématu. lvořivost čili kreativita mnamena osobité reavinuti nových témat; originalit ,nomeně nová aspekty tématu nebo nové přístupy ke znimým tématům.

Rozpracováni tématu č erpá:
e1u vydáni
z
- z hluvnich a vedlejě lch motivů
- z daltich poštovnich prvků.
Ospě šné rozvinuti vytaduje:
důkladnou znalost zvoleného tématu
- vysoký stupj filatelistiokých znalosti /viz č lánek

4.3/.

Tematický ..text =us:: být sprivný,.stručný a oávadný, musi dobř e prezentovat vyotavený materiál a zajištovat nezbytné tematické souvislosti.

3.2.3 FTLATELISTiOn!FJLL
Každý materiál musi at přesný vztah ke zvolenému tématu a musi
prokazovat svou tematickou informaci co nožna nejjasnějšín způ-

sobem.1 připadá razitkovanych celistvosti se dává přednost skutečně poštovalm provozem prošlým dokladům, jejichž 'Poštovni odpoo -

1Jcš_tovnin tarifům.

Filatolistickd atudie, pokud jsou zařazeny, by mlly respektovat
rczvijend tema a neměly by narušovat plynulost zpracování tématu.
článek 4: Kritéria hodnoceni expondtů .
obecná kritéria, tak jak je uvád G. /BV/ v článku 4, jsou zde
kována s'ohledem na oviáštnosti tematických expondtů.
4.1

Kritérium plánu vyž'aduje zhodnoceni struktury sbirky tak, jak se
odráži v exponátu.
Při hodnoceni plánu budou briny do ť:vahy:
- přitomnost a přiměřenost listu s plénem

- shoda pitnu s názvem
- správné, lozickd a vyvážená rozděleni do Usti
- pokryti všech Usti, nezbytných pro rozvinuti tématu
- tvořivost a oririnalita v přístupu..
4.2

Kritérium rtzvinuti vyžaduje zhodnoceni toho, jak vyhovuje plánu,
jaký je tematicky vyzkuma tematický vyznam.
Tematický výzkum zahrnuje:
-

osobni studium
rozsah, hloubku a vyváženost
tvořivost a originalitu
tematické znalosti, vyjádřené
a/ správným vyutitim materiálu

b/ touvotažnosti textu

•

c/ specifickou propojenosti výše uvedeného.
Tematický význam znamená stupe::: obtížnosti rozvíjení :cématu.
Kritérium filatelistických znalosti vyžaduje zhodnocení všeobecných a specifických filatelistických znalosti, jakož i filate-

listického významu.
Všeobecné filatelitticki znalosti zahrnuji
- dodržováni filatelistických .pravidel
- vyudiváni vhodných pcštovnich dokumentů

- správr.d filatelistické popisy, pokud jsou žádoucí.
Specifické filatelisti6k4 znalosti zahrnuji
•- přitonntst co možná nejširší škály filatelistickiho materiálu
-•vyvéžend využiti této škály filatelistického materiálu
osobní filatelistické studium a výzkum.
Filatelistický význam se vztahuje k filatelistické významnosti fi-,
lotelistického materiálu.
'4.4:Stav a vzácnost /viz GP.-GREV, článek 4.6/
•
4.5 Prezentace/celkový dojem/, viz GR-GREV, článek 4.7.
Clának

exponát

.5,1 TeMatické exponáty budou jutovat schválenl odbornici v souladu
dile viz Gr(-GREV
s Částí V. článek 31. a 47 GA-GREX4 -

s

L..ar.',:u 5.2/.

5.2 Pro vyvdžená ,hodnocení tematických exponátů používá
cfch bodovaných kritáril /viz 0A-GRE,7i dldnek 5.2/
- Plán•
20 bodů
- Rozvinuti /zpracování/
30
a význam
Filatelistická znalosti,
yzkuo
20
studium a ť
- Stav a vzácnost
23
- Prezentace
5
Celkem

následu,j1-

100 bodů

Článek 6: Závě rečná ustanoveni
6.1 V ppadž odli6nostl v textu, jel vyplynou z překladu, ja?rozhodujici původni zněni v angličtině .
6.2 Tento Oborový řád /CA/ pro hodnocen tematických exponátů na výstavách pod patronací PIPu byl schválen 54. kon3resem FT:7u dne 5.11.
1985 v imě , a byl revidován a upraven 61. kongresem FIPu v Zranadě
dne 4,5.1992. Tento upravcny 0A nabývá áčinnosti dnem 1. 1. 1995.
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Na I. Celo:itgtnej výstavo nglmetovej filatelie -RU2C712EF,CK 53
vystavovali a dčbře reprezentovali CL=STOK
- Frantiek Sooko ze Sabinova zlekal VS vonou cenu za
exr -,neit “Olyrpia a ded hry"
- I€or Sang's z Nitry obdrel VS za expongt s tlazdeck-7 a dolahový šport%
3LAHOPtIEME !
--rNZER!.7Y

yine 0+,
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SVOBODA JIt, ngm. Dr. 71%, Horákovii 5, 360 01 Karlovy Vary
257US=7
zngmek
nabízí k trode,ji sbírku
LEUf, ktter4 jsou odd ělen od olymr,ijskoh sgril - 1:3 - 7E
vlet 1949-1992. Sbírka obsahuje E6 znť!mek, 7 ar53:k2,
celistvosti, prodejng pouze v celku, dohodou.
svilt/ z klasio.-:4ho
Dgle nabízí volný' vz,:-Yěr xx ang-Iek
a alDskgho lyžovgnf, jednotliv;. Celkový seznam tchto sporzgjemci.
.
tü zašlu na podadani jen vg.::né-zu
Rovn*L=f: jsou k disaozici PT,AK!TY, cca 70 kusů z let 19-9
nt, 27,!, atd. /. CriZNAT:: - ol1rzpijsk4 z let
/ LOH, ZCH,
Zvodů z let 1960-1975.
155E-1924 a z brannIcll 2.
HLEDAM VÝMÉNU OLYMPIJSKÝOH ODZNAKŮ, ZEJMÉNA ČSL.- MÉNÍM PLECHOVKY
OD LIMONAD A PIVA S OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ REKLAMOU A SHANiM
JAKÉKOLIV KAPESNÍ KALENDfKY (karti č ky, tedy i nesportovni).
in g J.Petrásak, P.O.Box 13, 252 23, český Brod

STATUT MEZINARODNI FEDERACE OLYMPIJSKÉ FILATELIE

FaIiiPmO.
článek 1. Preambule.
Mezinárodní federace olympijské filatelie (dale jen FIPO), je
konstituována pod patronaci Mezinárodního olympijského výboru
(dale jen MOV) a její hlavni sídlo je v Lausanne. Při své Činnosti
podléhá švýcarskému právu. Pro sídlo Sekretariátu FIPO platí
stejné podmínky. _
článek 2. Cíle Činnosti FIPO.
a) spojit v jeden celek jednotlivé národni asociace pr.
sportovni a olympijskou filatelii,
b) spolupracovat s Mezinárodním olympijským výborem. tot
propagaci olympijské myšlenky,
C) podporovat přátelství a vzájemné styky mezi olympijskými
filatelisty celého světa,'
d) po celém světě šířit zájem o poštovní známky 'a dalŠ1
poštovní materiály s tematikou olympismu, olympijských her isportd, zařazených do programu her,
e) podle motnosti podávat podněty a_ návrhy, týkající se
vydávání poštovních známek a dalších poštovnIch
f) podporovat mezinárodní a světové olympijské-filatelistickt
výstavy,
g) podporovat .a usnadtiovat účast na výstavách, pOřAdanÝiř.organizačními výbory letních a zimnich olympijských her, jako2 i
při konání jiných hlavních spOrtovnich soutětí,
. h) vytvořit specializovanou knihovnu pro,potřeby všech svých
Členě a dalších osob, zajímajících se o olympijskou filatelii,i) vydávat specializovaný
časopis pro informací Členě,
národních olympijských výbord, mezinárodních federaci a poštovních
správ o aktivitách jednotlivých národních asOciaci pro olympijskou
a sportovní filatelii, které jsou tleny FIPO,
j) udrtovat pracovní kontakty s národními poštovními správamia se Světovou pottovni unii (UPU) a
k) udr2ovat pracovní kontakty s Mezinárodní filatelistickou
federaci (FIP) a obdobnými institucemi mezinárodnfho významu.
-článek 3. členové.
Jako členové FIPO mohou být přijaté jednotlivé národní
asociace pro olympijskou a sportovní filatelii. členově Se
rozděluji do dvou kategorii :
- zakládající
členové, t.j. národni asociace,
prezentující se v době zaloteni FIPO,
- •
- členové, t.j. národní asociace, které vs0oupilY'dr.
FIPO později.
článek 4. Rovnost členě.
Zakládající členové i členové mají ve vztahu k FIPO stejm
práva.
ClAnek 5. Přijímáni Členě.
Přijeti Elena je v kompetenci výkonného výboru FIFO. :,Kaldy
kandidát Členství - národni asociace-pro • olympijskou a spórtovm
filatelii, vypiní - přihlášku ke vstupu do FIPO. ZAdost - o Ořije
must -být dOlotena popisem aktivit národni asociace - na pc:
olympijské a sportovní filatelie. Pro přijetí (mate výkonný výt:
FIPO potadovat další záruky a informace a není povinen Oodá%,
vysvětleni pro své rozhodnuti, které je konetné.
článek 6. Příspěvky a roční subvence.
Národni asociace, které jsou členem FIPO, neplatí tác
Členské příspěvky. • MOV katdý rok poskytne _pro td.šanot El
finanční obnos, potřebný pro zajištění činností, zmíněných
statutu.

Clanek 7. Ztráta členstvt.
a) rezignaci nároani asociace, dorudenou písemně sekretariátu
FIFO,
b) rozhodnutím výkonného výboru FIPO o vyloučeni, které bude
Yyloudeně národnt asociaci oznámeno,
c) ukondentm činnosti národni asociace.
tlanek 8. OrPany FIPO.

Orgány FIPO jsou předseda FIPO a výkonný výbor.
Olánek 9. Pravidla pro ustaveni organé FIPO.
Peedseda MOV je současně automaticky i předseda FIFO. Výkonný
•
je jmenován Komisi olympijských sběratelé.
..:Iánek 10. Výkonný výbor FIPO.
Výkonný
výbor ma za úkol
Činnost .FIPO
zajiěťovat
▪ kontrolovat dodrtováni stávajícího statutu Jeho členové jsou ve
,
ve funkci .po dobu čtyř
let a mohou být jmendváni opakovaně.
Jýkonný výbor. ma právo vyhlásit pravidla pro zvlaětni Činnosti
FIPO, rozhoduje o přihletkach nových člend, kontroluje• aktivitu,
-1zné a jejich postoj k MOV a FIPO a přijímá potřebná rozhodnuti.
,
chdze výkonného výboru jsou svolávány předsedou, případně
ilstopředsedou, který.urČi datum, místo a náplň schéze.
Schaze výkonného výboru jsou usnateni schopné, jestlite je
Př!:tomno alespoň 75% členě. Aidi. je . předseda FIFO; za jeho
nepřítomnosti místopředseda. Rozhodnuti 'jsou činěna prostou
větěinou hlasé přítomných Členě, .v případě shody je rozhodující
hlas předsedy.
článek 11. Předseda a výkonný výbor.
Předseda zastupuje FIPO ve vtech případech, při
jednáních,
kterých .
se neméte
zůČastnit,
zastupuje ho
mfstopředseda. členově výkonného výboru mají na starost úkoly
sekretariátu v době, kdy výkonný výbor zasedá. .V zásadě Členové
výkonného výboru zastávají své úkoly bezplatně. Jimi vynaloleně
náklady pro FIPO a Činnost výkonného výboru budou hrateny v rámci
rozpočtu FIPO.
článek 12. Spolupráce s.MOV.
FIPO se zavazuje spolupracovat s MOV a dodržovat Olympijskou
chartu.
článek 13. Změny statutu FIPO.
Stávajici statut méte být změněn pouze rozhodnutím Komise
olympijských sběratelé.
Článek 14. Rozputtěnf FIPO.
FIPO méte být rozpuětěno pouze. rozhodnutím •Komise
olympijských sběratelé. Vtechna aktiva budou předána MOV.
článek 15. ZAvěrečnkustanoveni.
Podle předlotených statutd budou jednotlivé národni asociace
ve FIPO zastupované svým předsedou nebo jeho zástupcem.
Francouzský překlad tohoto statutu je • rozhodující při řeěeni
rozporé v daltich jazykových versfch. Jeho interpretace musí být
Vždy ve shodě s Olympijskou chartou.
Tento statut byl přijat. Komisi olympijských sběratelé v
Lausanne, 14.dervna 1993.
VEDENÍ FIPO :předseda JUAN ANTONIO SAMARANCH (ESP),. místopředseda
JEAN FRANCOIS PAHUD
dlen MOV: PAL SCHMITT (HUN), Členové
MANFRED BERGMAN (SUI), MAURIZIO TECARDI (IT)," JEAN VARGA (FR").
FRANCIS WICHT (SUI).
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000L
OLYMPSPORT se stal zakládajícím členem FIPO ke dni 14.6.1993. 0
nejblitětch aktivitách FIPn vas budeme informovat.
-jp-.
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Předntoote Ei - je vém nabídnuto zdčastnit se zájezdu do Skandinávie,
v jehož programu je i orohlídka hostitele nejbližěich
- Lilleham0
meru. Odmítnout tuto nabídku, zvlášt ě je-li tu možnost vidět i Stockholm; Falun, Rolmenkollen a Oslo, tedy místa spjatá s historii olympijských her a lyžováním, by byl asi největší hřích.
Tak jsem se jednoho červencového dne ocitl v autobuse společně
s českobrodshými vodáky a předsedou 0=PSPORTU, ing. Petráskem,
který zájezd zorganizoval.
Do Norského království se přijíždí tak, le jedete členitou lesnatou krajinou, na jejimž konci je konec Švédska a cedulka Norge. 2ádná celnicet žádné závory, pouze jedna budka, ovšem bez
celní, protože jste přijeli po 16-té hodině, tedy po jejich
pracovní době. Prostě , najednou se ocitnete v nejdražší zemi na
severu Evropy a začnete přemýšlet, jak asi bude vypadat olympijský Lillehammer, zhruba 7 měsíců před zahájením olympiády.
IrtA'chto dnech zde bez ustání problhaly další a-další dokončovací práce, aby třiadvacetitisicové městečko bylo 12. února
příštího roku po všech stránkách olympijské. Koneckonců, daří
se nu to již nyni - na lillehammerských ulicich, mezi původnl- •
mi dřevěnmi dcmky, potkdváoe tuo.isty, trolly /pohádkové vouset4 bytosti, které tíhaj ne haMém kroku a bra- iorskou ohrodu!, obchody piné olympijských suvenýrů a především olympijské maskoty. Blonaatého chlapce Haakona a blonaatou dívku Kristinu, kteří na vás hledí ze všech možných a snad i nemožných
suvenýrů a nejen tady, v Lillehammeru. Původ maskotů sahá hluboko do norské historie. Až do 12. století.
Tehdy povstala nižší šlechta, ke které se přidali i chudí lidé,
proti'církvi a královské mocl. V boji nakonec dobyli území, žailačili Beglery a ne trůn dosadili svého krále Sveera Sigurdssona. Bagleři se však nevzdávali. Bojovalo se dlouhá léta.
Sveer. Simrdsson zemřel a na trůn usedl jeho syn Haakon Svers- son. Pomalu přihořívá. Objevuje se jméno Heakon. Haakon Sversson roku. 1204 v boji padl. Bagleři začali obracet zápas s Birkenbeinery ne svou stranu a jak to tak ve středověku bývalo,
políčili si na chudáka Sverssonova synka Haakona Hakonssona.
Dvouletého chlapce. Haakonova teta Kristina svého synovce svěřila Birkenbeinerům. A ti dvouletého pětikilového kluka popadli a ha lyžích s ním utekli na sever. Domů se Haakon vrátil jako 17-ti letý a stal se moudrým králem. Tak to je norská pověst
Heakonovi a Kristině. Dnes se v Norsku běhá populární Birkenbeiner reen, dlouhý 56 km. Lyžaři nesou na zádech pětikilový
batoh4 odpovídající váze dvouletého Haakona před dtěkem na sever.
Tak4 v Lillehammeru najdete pěši mšnu - je ji hlavni třlda Storgata, na které se každý den draží hodinu po poledni olympijské tričko s číslem, které udává, kolik dni zbývá do zobá-

olympl
soutě171 - C'ympic Park - tvoří
. eřsk7,; skokanskl areal, Freestyle ,I.ren pro al:robatickd lyivaní, stadión pro hiation a b ěhy na lyžích a haly Heakon a
ristin pro lední hokej. 7 době naší
'-laskon Hall zde
Ladlo úpině jiné sportovni odvětví - lezení na umělé stěně,
mistěnd v rohu kluziště. A ještě něco - místo vstupenky vám
;de prodajf olympijskou pohlednici, takže mate pocit, že jste
nejen něco viděli, ale také dostali /za deset norských korun/.
Olympijské metropoli dominuji olympijské můstky, kde na ploše

doskociště .zatím místo Goldbergera, Bredesena Či Sakaly dředovaly buldozery, míchačky, lopaty a jejich obsluha. Do areá-

lu se vejde skoro 50.000 návštěvníků, kteří zde budou také
svědkem slavnostního zahájení.
Po návštěvě budovy organizačního výboru e informačního centre,
kde se vďs dotýká olympijské historie, jsme se vydali na míst-

ní poštu, abychom se seznámili s nabldkou pedevělm olympijských dokladů. Ta byla však dosti strohá. K dostání byly pouze
poslední emise - známky vydané 9.10.92 a ar5ik z
a to
7 suvenýrové dpravě. Starší vydání aršIků či PDC zde, ani například na hlavni poště v Oslu, neseženete. Nezbývá tedy nic

jiného, než mít obrovské štěstí a náhodně objevit soukromý filatelistický obchod, kde si vám potřebné věci můžete zakoupit.
Jednodenní rivštěva ZOH-a týdenní putování Norskem mně přesvědčilo o tom, že Norovd berou olympiádu jako své zrcadlo, do kterého nahlédne v únoru příštího roku celý sportovni svět. A my

společně s ním.
A nyní se podívejme, které novinky nám pHpravila Norská pošta,
Z příležitostných razítek to bylo PR, používané 5. kvě tna v
Gjeviku, při přflešitosti otevřen1 skalnl, či soše jeskynni
Felsenhalle, kde se uskutečni část hokejcv4ho turnaje. Kaltur(If část olympiády, která vyvrcholí růan';mi .‚ratavami, hudebními festively, a vystoupeními souborů přímo 7 dějišti her, nám
i4ipomínají další dvě PR z Lillehammeru.

401 i
...=Y:
F nacina sobotu 27. listopedu, při teplotě -10°C, byl v Morgedelm zapálen třením dřev olympijský ohen. Městečko Morgedal
leží západně od Osla v kraji Telemark, který je považován za
Kolébku moderního lyžování. Hořící pochoden se po dobu 75 dna
vystřídá v rukou; 10.000 norských občanů na trase dlouhé připlEině 8.000 km. Prvním členem štafety byla norská princezna,
22-ti letá nrtha Louise. Jejf mladši bratr, 20-ti lt.ý korunní princ Haakon, by měl jako poslední přinést ohen na oly7
zijskl stadión a předat ji norskému reprezentantovi ve skocí.
na lyžích, Ole Gunnaru Fidjestalovi který zažehne 12. února
16 hodin ohea nad městem.
A jetf je štafetový'.jízdni řád" olympijského ohn" kterÝ
roven připomíná v Norsku pořádaná VI. MI 1952 ?

27.11. Merged's).
28.11. Kongsberg
29.11. Drammen
30.11. Tdnsberg
1*.12. Skien
2.12. Riser
3.12. Arendal
4.12. Kristiansand
5.12. Kvinesdal
6.12. Egersund
7.12. Stavanger
8.12. Haugesund
9.12. Sterď
10.12. Gullfaks C
11.12. Bergen
12.12. Voss
13.12. Go].
14.12. Neresund
15.12. Jevnaker
15.12. Fagernes
17.12. Sogndal.
18.12. Ferde •
19.12. Nerdfjordeid
20,12. Orsta
21.12, Alesund.

22.12. Yolde
.
19.1. Namsos
23.12. Kristiansund N 20.1. Steinkjer
27.1 9. Sunndalsera
21.1. Levanger
22.1. Trondheim
28.12. Oppdal
-23.1. Stdren
29.12. Lekken Verk
30.12. Breksted
24.1. Reros
31.12. Tromse
25.1. Tynset
1.1. Longyearbyen. - 26.1. Otta
2. 1. M/S Kenz, Harald 27.1. Follebu
3. 1. M/S Kong Harald 28.1. Gjavik
29.1. Eidsvoll
4. 1. Kirkenes
5. 1. Karasjok
30.1. Lillestrem
6, 1. Alta
31.1. Mysen
7.1. Storslett
8. 1. Skibotn
2.2. Sarpsberg
3.2. Drebak
9. 1. Bardufbss
10. 1. Narvik
4.2. Baerum
11.1. Haratad
5.2. Oslo
6.2. Konksvinger
12,1. Sortland
13,1. Svolvaer-2. E1verúrn
8.2. Trysil
14. 1. Fauske
15.1. Bode
9.2. Rena
15. 1. Mo
10.2. Hamer
1. Sandnessjien
11.2. Sjusjeen
18, 1. Terrek
12.2. Lillehammer

7Torsk6 poštovnl sprdre•věnovele zapálení olympijského ohně .mi
mcf.áLnou pozornost. Vždy t je také hlavním organizátorem a sponzorem štafety s elympijskou•pochodní.
27. listonedu 1993 vydala dvě známkyv soutisku 'náklad každé
7,2 mil, kusů/ s.
resoucím olympijskou pochodeA,
661e rpc s čtverčbvým rzitlem 1. dne ireproaukce na následujf-

cí straně], dv6 maxim karty s kruhovým razítkem 1.. dne.
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V Morgedalu a dalších stech jsou používána kruhOT6 FR k Přenosu olympijské pochOtně. Zobrazují hoříci pochoden t liší se
pouze názvem místa a datumem.vonsvh
022z

Raztkuji se jimi přIležitostné obálky a komplet všech 75 s
PR nabízí Norské pošta za NOK 1.200 /1 NOK = 4 20 Ké/ . Tedy ne příliš levná záležitost pro sběratele.

DE XVII OLYMPISKE
OITEREB

27 NOVEI.EER 1993
2600 1.11LEAMMER
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Olympijskfoheň pr8 zimnf olympijské hry 1994 bude tradičně
zapálen v řecké Olympii 1G. ledna 1994. Po trase, schváleně
MOV, přes stuttgrť /20.1./, Nbrimberk /24.1./, Hambuť4 /27.
ledna/, Kolaň
Helsinky /1.2.1, Stockholm /4.2./ r "
dorazí ohen 5. '15,nora db Osla, kde se spaji s'ohnět, zažehnitým v Morgedalu. Společně pak dorazí do Lillehammeru.•
Zaznamenali 5sme7také OVS, věnovanf trojnásobně olympijské
vítězce z let 192E-1932-1936,
.legendární norské krasobruslařce- Sonje Henie.
Tak4 rifle reprodukovanf fran.kotyp, který nét zaslal pan
Jiří Svoboda:z Karlových Var,

se svým
provedením vz-.
_tahuje k
blížícím
se ZOH.
V příštím
vydání
zpravoda-

je ýlánujeme zveřejněni PR, použfvaných během ZOH.
c0000000b000000000000000000000 0000000000000cooc00 R. Jések000
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OLYMPIJSKÉ LETY - BARCELONA 1992
Dnešním závěrečným přehledem olympijských letl navazujeme na

první část, zveřejněnou v minulém člsle zpravodaie.

29. SINGAPUR - odlet olympijského týmu Singapoi-.1 - Madrid -

Barcelona

razítko : Singapore M-2
datum : 22.07,92
červená
lez.eck4 spol. : SINGAPORE AIR.
barva kašetu
30. VELKÁ BRITÁNIE odlet olympijského týmu London - Barce-

lona

datum : 22.07.92
razítko : London-Heatrow Airport
leteckg. spc.o. : BRITISH AIRgAYS
bervi-Ešetu : modrá
31.ISLAND-- odlet olympi-jského-týmu Reykjavik - Barcelona
datum : 16.07.92
razítko : Reykjavík -2barva kašetu : hnědá
1eteckS spol. : ICELANDAIR
32. BAHRAJN - odlet olympijského ýmu Manama - London - Bar.
_
_
datum : 22.07.92
razítko : Manama-Bahrain
barva kašetu : hnědá
letecká spol. : BRITISH AIRWAYS
<
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33. NtmEcKo - odlet olympijskáho týmu Frankfurt - Barcelona
rszítko : Frankfurt 73 Flughafen
datum : 22.07.92

letecká spol. : LUFTHANSA
barva kašetu : zelená
34. SEYCHE'LSKÉ OSTRCVY odlet olympijského týmu Mahé - London. - Barcelo na
razítko : Mahé
datum : 22.07.92
letecká spol. : AIR SEYCHELES
barva kašetu : zelená •
35.'AECKC - odlet olympijsk4ho týmu Athény. - Barcelona .
razítko : Athinai herolimin Anatol
datum : 22.07.92.
letecká spol. : OLYMPIC AIRWAYS barva kašetu :.fialová
36.KYPR - odlet olympijského týmu Larnaca - Madrid - Berealona
rasítko : Larnaca
datum : 22.07.92
letecká spol. :CYPRUS AIRWAYS
barva kašetu
černá
=TA
odiet
olympijského
týmu
Valletta
Roma
Barce37.

lona

razítko : Valletta
letecká anal. : ALITkLIA

datum : 23.07-.92
barva kaEetu : modrá
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VOL DE VEQUIPE
n
OLYMPIQUE GRECQUE ;5
o FLIGHT OF THE MALTESE
ATRENES - SARCELONE
CYPR1JS AIRWAYS z OLYMPIC TEAM MALTA22.7.1992
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_ 23.7.1992

38.BELGIE odlet olympijského týmu Bruxelles --Barcělona
razítka Zavendoort-Filatelie
datum : 23.07.92
leteckA sooI. : SABENA /Belgie/
barva kašetu : fialová
39.FIDtI - odlet olympijského týmu Suva - Nadi - Los Angeles London - Barcelona
razitka : Suva/Fiji
datum : 23.07.92
letecká sbol. : AIR NEW ZEALAND
barva kašetu : hnědá
40.ITÁLIE odlet olympijského týmu Roma - Barcelona
razítko : Rama Aeronorto
datum : 23.07.92
letecká spoi. : ALITALIA
barva kašetu : černá‘
41.LICHTENŠTEJNSKO - odlet olympijského týmm.Zdrich - Barcelona
rázitko Vaduz'
datum : 22.07.92
letecká spol. : SWISSAIR
berm kašetu : modrá
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- odlet olympijských týmů Lichtenštejnska a
Scýcarska Zdrich - Barcelona

razítka : GenAve-Nations Unies
datum : 22.07.92
letecká spol. : SWISSAIR
barva kaŠetm : modrá
ŠVICARSKO - odlet olympijskAho týmu Zdrich - Barcelona
datum : 23.07.92
razítko : Wrich 58-Flughafen
letecká sro:. : SWISSAIR
barva kašetu : fialová

44. PORTUGALSKO - odlet olympijského týmu Lisabon - Barcelona
datum : 23.07.92
razítko Li:sboe 1700 Aeroporto
leteckA spol. : AIR PORTUGAL
barva kašetu : zelená
454 ŠVtDSKO odletiolympijskdho týmu Stockholm - Barcelona

razítko : Stockholm-Flyg
letecká spol. : SCANDINAVIAN A.S.

datum : 24.07.
barva kašetm : zelel,

46.FINSKO - odlet olympijského tým-1 Helsinky - Barcelona
razítko : Helsinky PK-PF
datum : 24.07.92
leteckg spol. : FINKAIR
barva kašetu : Červená
odlet olympijských. tyma
47.LITVA - LOTYŠSKO - ESTONSKO
Riga - Barcelona
razítko-: Riga
datum : 23.07..92
leteckg spol. : ELL /Estonsko/
barva kešetu : červené
48. .ESKOSLOVENSKO - odlet olympijského VI= Praha - Barcelona
razítko : Praha 6 /příležitostní/
datum : 24.07.92
letecká spol. : vojenské letadl
barva kašetu červená
42.NĚME0K0 - Berlím zdraví Barcelonu při zahájení XXV. LOH
razítko : Berlin-11
datum : 25.07.92
leteckg spol. : LUFTHANSA
barva kašetu : červená
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2 . NĚMECK0 - zvláštní poštovní přeprava Frankfurt. - Barcelona
'razítko : Frankfurt 75 Flughafen
datum : 25.07.S
leteckg spol. : LUFTHANSA
barva kašetu : modr
.
51.JAPONSKO - zvláštni poštovní přeprava Tokyo - Barcelona
razítko : Tokyo A.P.
datum :
letecká spol.: JAL /Japonsko/
barva kašetu: modr
52.ŠPANĚLSKO - zvláštní let 09.08.92 - “Barcelona-Atlanta" Barcelona zdraví pořadatele LOB 1996
razítko : Oficina postal olimpica Barcelona - 25.07. - 09.
08.92-

letecká spol. : IiiA /tpanei,stoi

bar-7a kašetu 1 - modrá soace.amok '22 MICA A a
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•Mezinárodní, federace olympijská filatelie byla zalOžěna péčí
předsedy MOV Pena J..A:Samaranche pod patronaci MOV,9.11.1985 v
sdruženi filatelista celého světa,
Lausanne ,jakovolné
disci0Iinou filatelie. • I někteří členově
zabývajících
Olympsportu byli- člen'ý •tétO fěderaCe. Pod její patronaci se
konaly mezinárodní výstavy&ÝMPHILEX v7 Lausanne, Atmě,-SeouIu,
Varně a Barceloně.- FIPO vY4641& • pravidelné _zpravodaje' s
novinkami olympijskě, fiiateliVOLidilnou ůublikact FILATELIE A
OLYMPISMUS apod.
Komise olyMpj:ských.sběrateltav složená z přednich, filatelistd tohoto oboru po dohodě s MOV a jeho prezidentem J,A.Samarancheil pipravila návrh stanov, který podstatně měni charakter FIFO
a činí z něho nyní prakticky jednu z komisi-MOV, podobně jako
jsou komise pro doping, komise pro, ženský sport, komise pro
fair-play, komise lékařská apod. Nově ustavené FIPO je nyní
sdružením národních asociaci pro olymkijskou -filatelii a nikoliv
sdružením jednotlivců. To podstatně zvyšuje válnost jeho i
narodnich. asociaci. Jednotlivé národni asociace (tédy. i,náš .
OLÝMPSPORT) se stávají závaznými partnery NOV. OLYMPSPORTT. se
stal zakládajícím členem nového FIN]. Dalšími 'zakládajícími členy
jsciu SPI (USA), IMOS (Německo), SOC (Anglie), GIFT (Italie), Klub
olympijczyka'(POlsko) a některé další.
Nový statut 'byl připomínkován zakládajícími národními asoci.
acemi a přijat 14.června 1993. Jeho zněni si mate možnost pročist
na str. 87. 0 dalších aktivitách FIPO vás budeme informovat.
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je zpravodaj Spolednosti pro olympijskou a sportovní filatelii v české a Slovenské republikách,
•určený pro potřebu členů této spolednosti.
Předseda OS
ing J.PETRASEK, POB 13, 282 23, Český Brod
Místopředseda OS F.SOPKO, švermova 3, 083 01, Sabinov
R.JASEK, Havlíčkova 271, 281 21, červeně PeČky
'Redaktor OS
, ing Z.SLOVAčEK, Resslova 2257, 570 02, Pardubice
Jednatel' OSPokladnici OS
B.POLAK,'POB 47, 150 00, Praha 5
P.ONDRAšKA, ťnievska 3, 851 06, Bratislava
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:-Toto číslo, má' celkem 24 stran vyobrazeni a textu.
Podáváni novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice
Č.j. PP/1 - 3671/92 ze dne 12.11.1992
C.' C. Ca Ck 4:=3. C. CD, C. •G C. C. C. C. C. CD

