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Jedním z důleŽitých bodě  podzimniho setkáni OS budou volby 
nového vedeni . OS. Podle rozhodnuti z minulého setkáni bude 
kandidátka sestavena na základě  návrhů, které mdže zaslat 
Předsedovi OS každý jeho člen. Kandidátku tedy.  bude tvořit 
stávající vedeni, - dopiněné a nové návrhy. Nezbytným předpokladem 

i zařazeni na kandidátku je samozřejmě  souhlas kandidáta. Volbu 
budou provádět všichni členové, přítomni na podzimním setkání. 
Rozhoduje získaný počet hlasů. 

VÝSTAVA PLZEŇ  95 — MYMPSPORT 95 
Závazné přihlášky Vašich exponatd na zmíněnou výstavu 

zasílejte na adresu Předsedy OS nejpozději do konce září 94. 
.Vystavovat mčItete v soutěžni třldb námětových exponátě  OLYMPSPORT 
a ve třídě  filatelistické 17 *eratury se sportovní tematikou, ne 
starší pěti let. P— 



Diskuse  : 
-.E. Simla 

- informed 

- L. JanoUša  

- možnost uspořádání podzimního setkáni v Bratis- 
lava /podle zájmu členů/ 

e o slovenskÝch aPortovnich materidlech v r. 1994 

k - navrhl možnost uspo Adat některé z přištich 
setkání v Přerově  

APIS z26. setkáni členů  OLYMPSPOR- ._ .  
Tu konandm 30.4.1994 v ?raze  

Krátce podesáté hodině  zahájil ing.  Jar. Petrásek,  předseda 
OLYMPSPORTu, jarni setkáni, kteigio se dle prezenční listiny 
zúčastnilo 30 členů  a 2 hosté. Byl mezi nimi bývalý předse-
da německé námětové skupiny rMOS, pan GUnter Nuyken. 
Setkání se uskutečnilo při příležitosti 70. výročf VIII. OH 
✓ Paříži 1924 a zisku prvnf zlaté olympijské medaile pro ČSR, 
o kterou se zasloužil  gymnasts  B. ŠUPČIK, s jehož životopisem 
Se všichni přítomní seznámil*. 
Poté následovala pracovní Met :  
ing. J. Petrisek  omluvil neúčast ing. Slovéčka /zdravotni 

důvody/ a ing. Diviše /pracovní zaneprizd-
něni/ a přečetl vzkazy 'členům od ing.  Z.  Slovaks  - způsob 
placeni členských příspěvků  /nezallat  as  jeho adresu utrž- '  
Icy  !/? možnost zakoupeni starších knihovniček, odznaků  OS .., 
a od ing. Diviše  kolovéní se neuskutečnilo z důvodu mé-
ho pracovniho zaneprázdnění 
- Členská základna k 30.4. celkem 151 členů  
▪ podzimní setkání Alled6 se pořadatel/ 
• volby nového vedení na podzim /jejich způsob/ 
- příprava filatelistitkých materiálů  k nadchtizejicímu  ME  v 

gymnastice, 50. letům ruby ve Zlině, 100. výročí  MOV, XII. 
Všesokolskému sletu 

• poděkováni ing. Slovakovi a Slavíkovi za vystavení exponďs= 
tů  v Národním muzeu na výstavě  „Sport a svět pěti kruhů" 

• poděkováni  pp.  Adolfovi, Koberovi, Slavikovi a Prokešovi za 
dary do aukce OS 

• výstavy: možnost vystavovat na letošních výstavách v LiP-
niku nad Bečvou a Trutnově, , v následujícím  rode  v Plzni 

• hleddme ptekladatele z angličtiny, němčiny, italštiny,,... 
- nový název /přítomni přijali a 'odhlasovali!.: NNARODNI A-

SOCIACE  PRO OLYMPIJSKOU FILATELII V ČESKt SLOVWŠTĚ7-117: 
fTgrark  Hs  

R. Jásek  v  rode  1994 se plénuje 'vydání čtyř  čísel zpravoda-
je a dvou knihovniček 

- nové rubriky ve zpravodaji /atletika, lední hokej, popřípa-
dě  další/ hledají se zájemci o jejich vedení 

• nedostatek příspěvků  do zpravodaje 
d.t, Poldk - základní informace ohledně  stavu nokladnY 
J. Smetana  - provedena revize hospodaření /10.3.1994/ - bez 

závad 

P. Ondrdška - informace ohledně  stavu pokladny na Slovensku 

A. Adolf  - informace o vyhléšeni členské ankety ve zpravoda-
ji Číslo 2/94 



- MUDr. P. Osuský-podzimní volby /přitomni členové .zvolí 
na setkini nové vedeni/ 

• 
• ing. J. Petrěsek sestavení volební kandidétky 
- d.t. S.  Polk.  - příspěvek ve výši 10.000 Ke od České o- 

• lympijské akademie na letošni rok 
- ing. J. Petrěsek nové české poštovní známky se sportov-_  

nf tematikou . 
Následovala přednáška ing. Lumfra  Brendle  :, oPilatelistic-
ké a tematické znalosti,  studium výzkum", kterou si při-
tomní se zájmem vyslechli. 
Výměnou přineseného filatelistického materiělu bylo Setkání 
ukončeno. Pro dpinost zbývá dodat, že 'k setkání bylo připra-
veno strojové razítko, přitisk na CDV a kartičce. 
00000000000000000000000000000000000.00000000000000R. 
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ZMĚNY V čLENSKÉ ZAKLADNE. 

Na vlastni ŽAdost ukončil své členství vOS dlen č-256, Luděk 
JANO z Prahy, své sběratelské aktivity směruje výhradně  na ŤK. 

Novými diem! OS jsou 
-340. ing Alois KACOVSKÝi Vrchlického 9/40, 150 00, Praha 5,  silted  
-1-9-10-. 
341. Gerhard KRAKL, Husova 166,.--362 351  Abertamy, sbírá 
342. ing.Jiei KRAL, Zahradní 26/1024, 733 01,KarvinA-Pryštat, -1-. 
343. Jaroslav KUBAT, Jižní 2, 704 00, Ostrava, sbírá 

Vtem novým členům peejeme samozeejmě  mnoho filatelistických 
.0spěch8 a peijemně  pocity z dIenttvi v OLIMPSPORTU. 

NOVINKY ZE SVĚTA ČESKÝCH RAZÍTEK 
O . razítku k natemu setkání, .ktere připomina 70 let první 

československé zlaté olympijské Medaile,. jste se jil.  dočetli, tedy 
jenom jeho reprodukci.  ME  v gymnastice mužů  a juniorů, které se 
konalo v Praze, 2.- .5..94 připomnělo. SR na nati druhé reprodukci. 
K téte- při letitosti existuje peítisk na  COY.  .23.dervna oslavíme 
.100. výročí založeni MOV. V • Paeiži se uskutečni 'slavnostni 
zasedani.  MOV .a v Praze 've: stejný den sejdou na pozvánt 
prezidenta republiky Václava Havla Členové ČOV.te stejného důvodu. 
Při,, této pe'iležitosti bude pottá Praha. 6 používat OVS s 
vyobrazením.  Pierre  de Coubertina. Pfiležitoštné obálky budou 
frankovány novou českou známkou k této příležitosti a.přepraveny 
peiležitostným olympijským letem Praha Pařit. Dofrankováni bude - 
,Próvedeno zmíněným OVS, -jeho vyobrazení' jste - mohli vidět na 
přihlAšce pro nové členy, která byla přiložena' k minulému 
zpravodaji. -BVV (Brněnské výstavy a veletrhy) používaly pět OVS's 
propagaci jejich Sponzorstvi Ceského Olympijského teamu.  Marne  
slíbeno 50 kompletů  těchto OVS, objednávky tentokrát nutno zaslat 
B.Pplakovi samostatně, otisky jsou totiž se stejmýmAtočkem a liti 
se pouze číslem podaci POtty nebo typem Poutitébo strojku  (Hassler  
.a Postalia). Kus A.5.- Kč, zatleme do vyčerpáni zásoby. 

Jistě  nejPeSjemnějtim peekvapeniM bude, 1e OS se stal.  
majitelem výplatního strojku Postalia.-.TfM budeme moci peipomenout 
vÝznamnějti sPortovni výročí "viastnimi silami". První ttodek'v' 
natem-strojku bude přip0Minat slaVné. eimské  finale  ITALIE-CSR' 
kopané 1934 a nadchazejf0 MS v kopaně  v ItaIii. 
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Často jsem se zaw‚šlel nad tím, jak učinit náš zpravodaj 
OLYMPSPORT čtivějšim, zajímavějším a přital1ivěj5fm. Ne že 
by nebyl na dobré odbarné a společenské úrovni. Ale aby mlu-
vil ! Jednou ze základních podminek je nit osobní podíl na 
jeho kvalitě  a popularitě. Proto vám všem nabízím malou 

o 3 HODNOTNE CENY. 0 co jde ? 

1. Stručně  napsat, které setkání Olympsportovce, které jste 
navštívili, považujete za jedno z neazdařilejšich a proč? 

2. Tuto vzpomínku zaslat p. And4línu Adolfovi, kronikáři 
OLYMPSPORTu. Uzdvěrka končí dva měsíce po obdržení toho-
to zpravodaje. 

3. Autoři prvních tři příspěvků  budou odměněni filatelistic-
kými cenami od ústeckých  sponzorů  /možná využijeme i pod-
zimniho setkáni někde na Moravě  či Slovensku/. 

Příspěvky pak budou postupně  otištěny ve zpravodaji.  OLYMP- 
SPORT. 
Tak přitelé, můžeme začit ! 

Andělín Adolf, Na pláni 1285, 562 06 Ústi n. 

NAPSALI  NAM  

Začátkem letošního roku, v lednu, se uskutečnil na brněnském 
vlstavišti veletrh cestovního ruchu Insport '94 Brno a výsta- 
va Svět pěti kruhů. 
OLYMPSPORT zastupoval na této akci jeho brněnský člen, Vitěz-
slav šlechta, z aehož dopisu vyjímáme 

.Na veletrhu jsem pobýval od rána do večera, nejvíce samoz-
řejmě  u sportovního pavilónu a kolem výstavy Svět pěti kru-
hů, kde jsem se setkal s doc. Kdsslem, který za COV výstavu 
zahajoval. 
Na výstavě  byly kromě  "Starého. vybavení. původní tělocvičnY, 
prvních sportovních bobů, saní a lyži, i různé trofeje St. 
Gutha-Jarkovského, olympijské plakáty a hezky udělaná expo-
zice MOV a COV, prakticky vývoa,ČSOV a ČOV. Nejvíce mne však 
upoutaly staré původní programy z OH 1906, 1908, 1912, 1920, 
atd. Věci, které se nevidí jen tak. A podobně  tomu bylo i u 
programů  ze ZOH. K těm nestarším jsem šel několikrát. Já, 
milovník sportovní historie 
Odpoledne se uskutečnila autogramiáda olYmPioniků. Oficiálně  
se ji zdčastnili'manželé ZAtopkovi, Ludvík Daněk, Helena Fi‘,  
bingerově, Jan Kůrka, Petr Kment, Božena Krejcarovit-Srncovii, 
vesla Svojanovský. Zájemců  o autogram bylo hodně, neboť  br-
něnské noviny o tom předem informovaly. Pro podpisy si samo-
zřejmě  přišel i n65 bývalý člen, pan Josef Domordd, dnes ut 
80-ti letý. Tak jsem se sním setkal zase po letech". 

Tolik z dopitu Vitězslava,šlechty.  A co vy ostatní ? Nech-
cete se také podělit s ostatními čtenáři o své dojmy, zážit-
ky či jiné zajlmavosti ? 

• morir 



Dr. Ing. GIANCARLO MOROLLI :  
POZNÁMKY K TEMATICKft EXPONÁTh NA SIATOV't VISTAIA  „GE- 

NOVA 92"  
Dr. Ing.  Giancarlo Moroni  působil na světové výstavě  tematic-
ké filatelie GENOVÁ 92./18.-27.9./  jako místopředseda organi-
začního výboru a předseda jury. 
Překlad jeho „poznámek" z angličtiny provedl ing. Lumír Brandl  
a my se domníváme, že můle.být dobrou službou všem námětovým 
vystavovatelům i sběratelům, kteří se chystají ke zpracování 
exponátu. 

Všeobecné poznámky  : Pcimoct osobního počítače byly vypočteny 
. ' průměrné ztráty bodů, přidělenlch jury 

v jednotlivých kritériích jednotlivým exponátům. Vyplývá z to-
ho, že vystavovatelé ztratili opět nejvíce bodů  v kritériích 
„Rozvinutí tématu" a  „Stair  a vzácnost filatelistického mate-
riálu". Navíc žádný z vystavovatelů  nedostal v těchto dvou ' 
kritériích piný počet dosažitelných bodů, ba co vic, piné 2/3.  
vystavovatelů ynich.ztratili nejmén ě  '5 bodd-I Dal- , 
šími problémovými kritérii jsou i  waddle  „Plán exponAtu". a . 
„Filatelistické znalosti"., kde rovněž došlo ke značným bodo-
vita ztrátám; S největším dspěchem.spinili vystavovatelé na-
piněni kritérii „Rozsah" a „prava", kterým je ovšem přisou- 
zen nejnižší počet z možných bodů. • 
Plán exponátu  :  Nan/  a nemá bIt jen volnm seznamem kapitol' 

a případně  podkapitol. Musí jasně  a správně  
definovat strukturu exponátu/sbírky. Musí jasně  uvádět hlav-
ní, podstatné kapitoly /tematické celky/ a jejich rozčlenění 
na'podkapitoly, rozvádě jíc i do žádoucí přiměřené šíře a hlou-
bky tyto hlavni kapitoly. roto podrozdělení je nutné uvádět 
na jednotlivých listech, s vhodnými, upřesňujícími titulky, 
ovšem.s jasným vztahem ke hlavni kapitole. Velmi podrobný 
plán je totiž pro čtenáře /jurymany/ nepřehledným. Také nut-
no varovat, že takové názvy kapitol, jako třeba „Poštovní ra-
zítka" nebo „Různé", představují plán nízké drovně  a ztrátu 
bodů. Používá-li vystavovatel desetinného tříděni, mělo by 
být používáno jak na ‚vodním listu v utříděni plánu rozvíje-
ní tématu, tak potom na všech listech exponátu. 
Je zbytečné opakovat na všech listech exponátu název 
exponátu nebo název kapitol. Stačí použít dobře viditelný 
/rozlišitelný/ název na zahajovacím listu kapitoly a pak 
již jen uvidět upřesňující názvy po.dkapitol . 
Je žědoucl věnovat větší pozornost původnosti, originalitě  
plánu, který je předpokladem originálního rozvíjení zvole-
ného tématu. Originalitou je zde chápána tvo ř ivo.s t 
a osobní výzkum, inovace pojetí, novost mýšlenek nikoliv 
extravagantnost. 
Plán rozvíjení tématu  must  být napsán na dvodním listu v 
jednom'z jazyk ů  PIP'.  Většinou to bývá  angličtina. 
Volba názvu exponátu je rozhodující. Každá podkapitola nebo 
vlznamný aspekt rozvíjení tématu by měl být „pokryt" plánem. 
Rozvíjení tématu  : .Mělo by být plynuld , bez nežádou-

cího p ř erušování , odbočování 
do nepodstatného. Přitom není nutné věnovat určité rozvíjené® 
myšlence cell list - novou myšlenku /podkapitolu, či význam- 



nou část kapitoly/ lze přece klidně  začít i uprostřed albového 
listu, ovšem s dobře odlišitelným mezititulkem /názvem podka-
pitoly/. 
Je důležité, aby řazen f filatelistického materiálu'následovalo 
na albovém listu po sobě  důsledně vduchu rozvíjení 
t é matu . Např. soubor příležitostných známek nebo sérií, 
vydaných k určitým výročím /nepř. k výročí UPU, ke 100. výro-
čí železnice, apod./, neopravnuje vystavovatele /autora/ expo-
nátu k tomu, aby do jinak organicky rozvíjeného tématu vložil 
podkapitolu s registraci těchto „stoletých"'známkových emisí. 
Století železniční tratě  pro dějiny železnice jako takové ne-
ní podstatné, zatímco pro zahájení provozu na této trati vý-
znamné je. 
Kongresy či sjezdy na známkách, celinách i razítkách by měly 
být autorem prezentovány z hlediska tematické perspektivy, s 
uvedením významu toho kterého kongresu, se zmínkou o 
případných d ů sledcich . Exponát, věnovaný tématu 
Světové poštovní unie UPU, může např. ukézat i některé typy 
/druhy/ mezinárodních odpovědek IRC /International  Reply Cow.  
pon/vpřImém vztahu ktzv. timskému kongresu UPUzro-
ku 1906, který rozhodl o zavedení IRC. Jiný Přfklad : exponát 
věnovaný tématu „Poštovni služba" ukáže v souslednosti příle-
žitostné známky k Rímskému kongresu a ty pak následně  dopiní 
výběrem mezindrodních odpovědek IRC. Stejný postup Ize samo- 

ď--ttAjmě  aplikovat i na další události na sjezdy, konference, 
veletrhy, atd. 
M:fstni ndzvy 'a heraldika představují ohromný zdroj 
tematicky zajímavých informací. Ty by však měly být nejprve 
prozkoumánya ověřeny, aby se staly opravdovým obohae e- 
'ní m originálně  rozvíjeného tématu. Avšak pozor kapitoly 
s názvem „Místní jména" /Toponimie/, nebo „Heraldika",  nab°  
„Symboly", ap., pokud jsou tematicky opodst a-
tn ě né by mtly být důsledně  tematicky rozvije- 

wnet abecedně  či dzemně  fazených položek na listu či 
nelze povatovat za uspokojivé rozvíjení 

tématu /kapitoly, podkapitoly/. 
Tématický v ý k 1 a d /=interpretace/ ddajů  filatelistických 
materiálů  bývá v mnoha případech nesprávný. Dva příklady : den-
ni poštovní razítko „OPERA" - název malého města u Milána, ne-
má k  nand  hudbě  žádný vztah, přesto jej autor použil k dolo-
žení skladatele Monteverdiho. Propagační razítko k výstavě  „Hy-
giena-Zdraví-Dětské rekreační kolonie" /italsky COLON/E/ v i-
talském Janově  bylo nesprávně  použito k doložení první kolo-
niální války, kterou Itálie vedla. 
Nutno také. dbát na to, aby poštovně-historické celistvosti by-
ly využívány s maximální tematickou uvážlivostí. Stává se to-
tit, le  velké bohatství soukromých poštovních celin, známkových 
sešitků  /a jejich obalů/, otisků  výplatních strojů, které se 
týkají předevšim propagace určité výrobní nebo obchodní firmy, 
bývá využíváno nesprávně  a hlavně  nadbytečně. Příklad fila-
telistický materidl, propagující drobného výrobce, distributo-
ra nebo prodejnu vína a alkoholických nápojů  d o k 1 6 d á,  
is  víno alkoholické nápoje jam vyráběny, distribUověny a 
Prodávány. Ale velký, nepřiměřený počet těchto materiálů  je ne-
podstatOthlediska d ě jinného vývoje tohoto 

02

i)  
oboru lidské činnosti ve vztahu k rozvíjení'plénu. Proto je 
namístě  uvážlivost při výběru materiálu s ohledem nezávažnost 



tématu /kapitoly či podkapitoly/. 
Bohužel, velmi často ch y b f tématický.text, anebo je nedo-
statečný v protikladu k textu příliš mnohomluvnému. Je nutno 
se však důsledně  vyvarovat listů  bez jakýchkoliv 
tématických textů. 
Filatelistické znalosti : Některým vystavovatelům jury dopo- 

ručila, aby ve svém exponátu využi-
li co nejširší škálu rozmanitého filatelistického materiálu; 
současně  by však mělo jít o rozmanitost materiálu uvážlivě  vy-
branéhoa vyvéžen ě  použitého.V řadě  exponátů  se však 
stává, že známkám je věnována jen velmi  meld  pozornost. Na dru-
hé straně  zase bývá využito příliš mnoho filatelistických ce-
listvostí b e z skutečného tématického významu pro rozvíjení 
tématu. Příklad : FDC nebo celistvosti z poslední doby, vy-
placené celou sérií známek nebo různými známkami několika emi-
sí, b e z jakéhokoliv tematicky zajímavého poštovního razít-
Ica bývají použity jen a jen z toho důvodu, že jedna jediné 
známka ze všech vylepených známek mé nějaký vztah k tématu. Ne-
obvyklé, výstředhf a „okrajové" druhy filatelistického materiá-
lu by měly být  použity jen tehdy, jestli jejich zařazeni lze 
filatelisticky ospravedlnit /2 hlediska jejich tematické infor-
mace, nebo neobvyklých poštovních charakteristik/. 
Poměrně  často se v exponátech vyskytují celistvosti, razitkova-
né z o-ch o t y . Razítka z ochoty bývajf ukázána, ve „iýřezu" 
/v okénku/ : tematicky vhodně  sice ilustrují nebo dokumentuji 
některý výsek  či detail tématu,  col  je kladně  hodnoceno v kri-
tériu „rozvinutí tématu", ale na druhé  strong  to negativně  ov-
livni kritérium „filatelistické znalosti". 
Jurý s politováním musela konstatovat, že bylo opět v exponá-
tech použito výstřižků  z celin ! 
Vystavovatelé také v mnoha případech špatně  interpretovali po-
užité celistvosti a celiny. Příklady : byly využity celiny se 
soukromým přítiskem, který doklédal téma, ale n e.b y 1 schvá-
len poŠtovní sprévou /ani dodatečně!. Byly rov-
něž použity k doložení tématu předznámkové celistvosti bez oh-
ledu na to, zda odesílatel byl či nebýl nositelem nějakého poš-
tovního privilegia, tj. osv.obození od 
poštovného zcela či zčésti, osvobozeni od doporučeného a podob-
ně. Tak byla např. použita k doložení tématu předznámkové celi-
stvost s razítkem odesilatele /jménem odesílatele/, který byl 
podroben poštovnému. Nebo byl použit dopis s místním poštovním 
razítkem, který měl dokumentovat určitou událost - narození či 
dmrtí významné osobnosti. Takové dokumenty by však byly vítaným 
obohacením tématu i celého exponátu jen tehdy, jestli by celf 
jejich tématický obsah byl v přísném souladu s myšlenkbu, té-
matem. Není-li tomu tak, jusw, musf takové nesprávně  zařazené 
dokumenty opomíjet a vystavovatel pak jen mrhá plochou i peně-
zi. 
V poslední době  byla na výstavách  FIPzřízena specifi c-
k é třída fiskální filatelie  /Revenue stamps!.  Nejedná se te-
dy o vhodný materiál pro kteroukoli soutěžní třídu. Podle plat-
ného generAlnfho a oborového řádu a Směrnic FlPu nelze tento 
materiál považovat za vhodný. Vhodný je jen materiál poštovni-
ho původu. 
Stav a vzácnost : Vystavovatelé by se měli rozhlížet po co nej-(F, 



vzácnějším materiálu a ne se spokojit s filatelisticky poměr-
ně  běžným, byť  úpiným vyjádřením myšlenky. Možností, jak téma 
dopinit filatelisticky vzácným materiálem, je stále dost. Též 
je nutné dbát na jakost použitého materiálu, na kvali-
tu poštovních razítek, která by měla být dobře čitelná a na 
čistotu použitých celistvosti. 
13prava Tematický text nelze nahradit titulkem v záhlaví 

listu ani filatelistickým popisem. Někdy však býv6 
přiliš dlouhý. Přepis nápisů  /textů/ na známkách, celinách a 
celistvostech musí být správný. Albové listy by neměly být 
,přetěžovány" materiálem. „Výřezy" čili .okénka" v elbovIch 
listeeh znamenají částečné zakrytf celistvostí, jet mohou být 
poškozené?  apod. Proto je třeba s rozvahou užívat okének pro 

'prezentaci celin a pokud je zakrývána čitst celistvosti, vždy 
musí být pině  vidět známka i razítko. Ne vždy lze rozlišit 
poštovni celiny, protože natištěné známka je na adresní stra-
ně  a pro ilustraci tématu je použita druhá strana = proto ji 
stručně  popište nebo ukažte reprodukci druhé strany. U barev-
ných fotokopií je nutné na to upozOrnit. 
Padělky : Doporučení  PIP  o odhalovéni padělků  v exponátech 

bylo na výstavě  GENOVÁ 92 uplatněno v piném roz-
sahu. Vybrané exponáty byly důkladně  prohlédnuty. Padělky by-
ly zjištěny v 7 exponátech. Všem bylo sníženo podle Arad5 hod-
nocení o jeden stupen medaile. Vystavovatelé na to byli pak 
upozorněni. Každý vystavovatel, pokud má o některém materiálu 
pochyby, by ve vlastním zájmu měl pravost ověřit, •neboi z ča-
sových důvodů  nemůže jury padělky vyhledávat vyčerpávajícím 
způsobem. Je politováníhodné, když ze padělek objeven v opa-
kovaně  vystavovaném exponátu. 
Závěr : Je Škoda,že na výstavě  bylo objeveno tolik proheš- 

ků  proti pádu pro budováni a hodnocení tematických 
exponátů, když .Směrnice"  IMF PIP  podstetné problémy osvětlu-
jí a byly s nimi členské svazy FIPu seznámeny. .Směrnice" jsou 
přece výsledkem práce tak i podpory 52 delegátů  Komise náměto-
vé filatelie  PIP  a odrážejí zkušenost i expertízy stovek po-
kročilých vystavovatelů  a jurymanů  z mnoha členských zemí FIPu. 
Každý by si proto měl znovu prostudovat ,Směrnice" k Oborovému 
řádu FIP pro hodnocení tematických exponátů. 
00000000000000et00000000000000000000000000000000000000000000000 

INZERÁTY!. INZERÁTY INZERÁTY !  

ADOLF ANDtLfN, Na pláni 1285, 582 06 Ostf nad Orlici  hledd  švý •  - 
carskou 

FDC při příležitosti otevření Olympijského muzea v  Lausanne  
/16.03.1993/ - 2x a FDC Jižní Korce s obrazem japonského ma-
ratánského vítěze z OH 1936, kterd byla vydána 10.10.1992 - 2x. 
Za nabídku s cenou předem děkuje. 

HUMMRICH_RUDI,  Am  Glaswerk 5,  D-98701  Grossbreitsnbach,  3RD  

hledá sběratele na výměnu olympijských letů. Ko-
respondence hAmecky nebo anglicky. 

INZERÁTY ! . _ INZERÁTY ! INZERÁTY !  



V ZPOM NKA NA OLYMF'I ADU 1936 BERLÍNN  
MUDr František Picek (13.4.1912), dlouholetý reprezentant ČSR 

✓ odbijené a košikove meziválečného obdobi (Y.M.C.A. Praha), 
ůčastnik olympijských her v Berlině  1936 (košikova), ředitel 
rehabilitačniho ústavu v Kladrubech u-  Vlatimi,. předni český 
specialista  Oro  léčebnou rehabilitaci a poruchy pohybových ústroji 
Přijal naše pozváni k rozhovoru, ze kterého uVAdime.... 

Pane primáři, jste mezi přáteli znám jako aktivni sportoyec a  
současně  vynikajici.lékař  se sportovním - zaměřenim. 'Co vám dal  
sport pro život ?' 

Velmi mnoho. Předevěim mě  naučil sebekázni a správné 
životosprávě. Nikdy jsem nekouřil ani nepil alkohol, získal jsem 
tělesnou zdatnost, která mi umožnila překonávat časté velké 
zátěže. Za.valky jsem byl jediným lékařem.v obvodu čtrnácti obci s 
8000 obyvateli, s denním próměrem 400 pacientd a skoro katdonoantm 
buienim. A byl to sport, který mě  vlastně  přivedl k odborné 
specializaci, kdy 2 jsem poznal cenu vhodných cvičeni při léčbě  
úrazd a ztrátě  pohyblivosti. Ve funkci primáře lázni v Bohdanti 
jsem jako prvni v- republice -zavedl tělesna cvičení při léčbě  
reumatických onemocněni a snad se tak zasloužil o rozvoj léčebné 
rehabilitace u has i v.pozdějši funkci hlavního odbornika v oboru. 

Mdžete vzpomenout na situativ basketbalovém. teimu ČSR před  
OH v Berlíně  a na to jak probihala příprava našeho družstva?  

Sestavu našeho družstva tvořilo 11 hrada,: A.- a L.DvořAčkove, 
Hloutek, Čtyeoký, Hájek, Kuhn, Pieek, Klima; Moc, Trpko .a Prokop. 
Trenérem byl F.M.Marek. Pro mne byla. účast na olympiádě  1936 
vyvrcholením mé reprezentačni basketbalové činnosti. Se svými 188 
cm výšky jsem byl tehdy nejVyštim pivotem v družstvu, zakondoval 
jsem většinu akci a signála a proto jsem byl zřejmě  
i nejúspěšnějším střelcem. Příprava na olympiádu byla poměrně  
•kratká. Vzhledem k tomu, že  dó  té doby jsme hráli  basket  pouze 
✓ tělocvičně, přechod na venkovni hřiště  (u has s méně  kvalitním 
povrchem) byl velmi obtížný. Platilo to i o nedostatečně  masivních 
konstrukcich košó i desek. 

Jak .byli reprezentanti vybaveni, jaké bylo zajištěni her 
✓ Berlíně  a jak a kde_-_probihala vlastni basketbalová soutěž?  

Tehdy byl sport ještě  opravdp amatérský nejen bez 
"výživného", ale i bez jakéhokoliv vybaveni. Jedině  dresy byly 
erarni, vše ostatní vlastní. Až při nomináci na olympiádu jsme 
.každý dostali kecky "batovky" 2a 29 korun a teplaky. Ale opravdová 
soudržnost teamU, Vědomi odpovědnosti v reprezentaci a radost z 
pohybu se staly nězapomenutelnými. 0 nás nevídaná organizace her, 
vybaveni olympijské vesnice (z niž se později stela kasárna SS), 
přesnost při zajištěni autobusové dopravy pro účastníky, 
prvotřídní péče o závodníky a další četně  výhody, to Vše bylo 
velmi při jemné. Na druhé straně  bylo však přilit mnóho depresivně  
působících dojmů. Množství uniforem SS a  SA,  jejich arogantní 
vystupováni, nacionálně  vyhrocené :nápisy a hajlovaňi, Časté 
zpíváni hymny  Deutschland  Ober alles 150 tisici návštěvníky na 
stadiónu při vztyčováni německé vlajky za četné zlaté medaile, 
ohlušujici halas 20 tisita divákd v. hale, kdy-1 německý 
reprezentant - mistr Evropy v boxu, knokautoval našeho borce již 
✓ první minutě  .a mnoho dalšího nás všechny ;  al  ě  mne enid zvláště, 
tísnilo velice. Basketbalové eoutěže'probihab: ha véřikoVnipl hřišti 
a zúčastnilo se jith.22 mužských družstev. UspěšAA:6ýla zámořská 



družstva, zvítězily USA před Kanadou a Mexikem. My jsme postupně  
porazili Maďarsko a Německo a od postupu mezi posledních osm nás 
vyřadily porAžky od Uruguaye a Švýcarska. Obě  porAžky nás velice 
zarmoutily a2 k pocitu viny, že jsme nespinili naděje v nás 
kladené. Tehdy byla ovšem košíková u nás, ve srovnání s Ostatním 
světem, popelkou. Navíc jsme byli převážně  studenty  peed  
dokončením vysokých škol. 

Závěrem otAzka troOu filatelistická. Pamatujete si,  jai!:  
fungovala při olympiádě  pošta? - 

Jako mladík jsem byl náruživým filatelistou, později jsem z 
nevědomosti svoji filatelistickou sbírku rozdal (jen těch přetisků  
rakousko-uherských známek)! Na všech berlínských poštách, včetně  
dočasně  pošty v olympijské vesnici byly neustálé návaly, ve velkém 
se nakupovaly olympijské serie a razítkovalo množstvím 
příležitostných razítek "Olympiade  Berlin  1936". Neuvědomoval jsem 
si příliš tu velkou příležitost, snad to bylo v důsledku mé 
duševní stísněnosti. Na příklad jsme viděli protože tribuna pro 
sportovce byla v těsné blízkosti Hitlera, ad kterého jsme byli 
vzdáleni 20 metro - jak Hitler blahopřál některým olympijským 
vítězům, podal každému ruku, ale před Čtyřnásobným vítězem  Jesse  
Owensem se odvrátil a ruku mu nepodal. Tušili jsme již tehdy, že 
nejbližší budoucnost přinese naši republice mnoho utrpení a 
smutku. Své trofeje z mé sportovní činnosti jsem  peed  léty půjčil 
na jubilejní výstavu v Tyršově  domě  a lajdáctví a nezodpovědnost 
funkcionářů  mě  o ně  bohužel připravila. 

Co byste dodal na závěr? 
Je mně  uptimně  lito, že' ta nádherná doba čistého sportovního 

amatěrizmu již nenávratně  odešla a že peníze a treningovA 
nádeničina nynějších vrcholových sportovců  nejen poškozuje jejich 
pohybový aparát až k pozdější invaliditě, ale také ochudila 
sportováni o to nejcennější - o radost z pohybu a pocitu tělesné 
svěžesti. 

Za oLYmPspopT se ptal, Jarda PetrAsek. 

ČLENSKA INZERCE  
Hledám strojové razítko Bratislava z roku 1959 k MS v hokeji s 
textem "Chcete vyhrát? Sázejte na mistrovství světa v ledním 
hokeji". Dále hledám norské strojové razítko Oslo VM ISHOCKEY z 
roku 1958. Nabídky a Požadavky přijme K.Lindenberger, 
Sudetenstrasse 22, D-6470, BUdingen, Německo. 

P4ca.!ge A  Ca;  1 Vmiik A .m Rot: 1  ea t=r.•  
Do rodiny sběratelů  našeho nArliětu se zapsala nedávno nová 

společnost, sportovně  tematická skupina  PODIUM,  'ustavená při 
argentinské filatelistické asociaci. Předsedou této asociace je 
pan  Jorge Armando  Casalia, od kterého jsme dostali přátelský 
dopis, nabízející spolupráci. Zájemci o získáni partnera v  
Argentina mohou psát na adresu:  

J.Armando Casalia 
Casilla de  Correa  No 30, 
Sucursal 19, 1419,  Buenos Aires  
Argentina Pište v A, N, F, Š. 



KONGRESY MEZINÁRODNÍHO OLYMPIJSKNO VÝBORU  
Letošní rok je mimo jiné i rokem 100. výročí  založení novodo-
bých olympijských her. Na počátku roku 1994 to byly zimní o-
lympijské hry v Lillehammeru, které zahájily oslavy a vše vy-
vrcholí XII. Olympijským kongresem, jež se uskuteční v Paříži. 
Předpokládám, že toto je vhodná příležitost k uvedení přehle-
du předchozích jedenécti olympijských kongresů  : 
I. Olympijský kongres, Paříž 16.-24.6.1894  

Obnovení olympijských her. Kongres pracoval ve dvou komi-
sích - amatérské a olympijské. Amatérská komise přijala na 
závěr svého jednání amatérskou definici, doporučila obno-
vit OH na moderním základě  a stanovila základní principy 
OH. 

II. Olympijský kongres,  Le Havre  23.7.-1.8.1897 
Zaměřen na otázky sportovní hygieny, pedagogiky, historie 
S3. . 

III. Olympijský kongres, Brusel 9.-14.6.1905 • 
Projednával otázky tělesné výchovy na školách, v armádě, 
ve městech a na vesnici, v koloniích a také otázku žens-
ké tělesné výchovy. 

nr. Olympijský kongres, Paříž 23.-22.5.1906  
otázku vztahu umění ke sportu a k OH. Přijal usnese-

ní vyhlásit na OH pět uměleckých soutěži v oboru malířství, 
sochařství, architektury, literatury a hudby. 

V. Olympijský kongres,  Lausanne  6.-12.5.1913  
Kongres sportovní psychologie a fyziologie. 

VI. Olympijský kongres, Paříž 15.-20.6.1914 
Měl za dkol vypracovat olympijskou chartu a řešit další o-
tázky řízení a organizace olympijského hnutí a OH. 

VII. Olympijský kongres,  Lausanne  2.-7.6.1921  
Schválil první olympijskou chartu, skládající se ze zákled-
ních zásad a statutů  MOV. Olympijské kongresy v ni byly u-

- zdkoněny jako nejvyšší orgány olympijského hnutí. 
VIII. Olympijský kongres, Praha 29.5.-4.6.1925  

Uskutečnily se dva kongresy - pedagogický a technický, jel 
navrhl doplňky olympijské charty : cyklus ZOH, program 
OH, amatérskou definici, čestnou tabuli, písemnou přísa-
hu, aj. 

IX. Olympijský kongres,  Berlin  25.-30.5.1930  
Zabýval se problematikou dčasti žen na OH, programem OH a 
ZOH, počtem dčastniků  na OH .a především amatérskou otázkou. 

X. :Olympijský kongres, Varna 1.-4.10.1973 
Jednal o současném olympijském hnutí a perspektivách 'jeho 
rozvoje, o vztazích mezi MOV, národními olympijskými výbo-
ry a mezinárodními sportovními federacemi a o příštích OH. 
Poukázal na nutnost demokratizace olympijského hnutí, dopo-01) 
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ručil svolávat olympijské kongresy a modernizovat amatérskou 
definici. 

XI. Olympijský kongres,  Baden-Baden  23.-28.9.1981  
Jednal o budoucnosti OH a olympijského hnuti a mezinirod-
ni spolupráci. Bylo rozhodnuto zachovat amatérský charak-
ter OH, zachovat slavnostní olympijský ceremoniál a stří-
dání místa OH, utužovat spolupráci jednotu MOV?  NOV a 
mezinárodních sportovních federaci. Odsoudil dopink a vy-
zval k podpoře masového sportu. 

XII. Olympijský kongres, Paříž 29.8.-3.9.1994  
Bude věnován sportu pro nejširší vrstvy. 

Olympijské kongresy jsou vrcholnými zasedáními představitelů  
olympijského hnuti, členů  MOV, zástupců  NOV, mezinárodních 
sportovních federaci olympijských sportů  a delších organize-
cf a jednotlivců, jež pozve MOV. Olympijský kongres svolává 
MOV a fidf jej jeho předseda. 
Až do počátku 50. let byly olympijské kongresy uzákoněny v 
olympijské chartě, protole se však nekonaly, byl příslušný 
článek vypuštěn. Byly nahrazeny společnými poradami exekuti-
vy MOV $ představiteli NOV a mezinárodních sportovních fede-
raci olympijských sportů  odděleně,  cot  se ukázalo jako nedo-
statečnd řešeni. Proto koncem 60. let sílilo hnuti za obno-
veni olympijských kongresů. V roce 1978 byl opět olympijský 
kongres uzákoněn v olympijské chartě. 



VI. ZIMNi PARALYMPIADA LILLEHAMMER 1994 

V návaznosti na skončené XVII. zimní olympijs-
ké hry 1994 se v norském Lillehammeru uskuteč-
nila ve dnech 10.-19. března pod zištitou Me-
zinárodnfho olympijského výboru VI. Zimni pa-
ralympiáda, celosvětový svdtek handicapovaných 
lyžařů , biatlonistů, hokejistt a rychlobrusla-
řů. 
dvadem  troche  historie. Premiéra se uskutečni- 

. la  předevšim zásluhou skandindvškých zemi v  ro- 
ot  1976 ve švédském Ornskieldsviku a roky konáni dalšich para. 
lympitid se kryly s pořádáním ZOH. 0 čtyři roky později se Hry 
uskutečnily v norském Geilo /350 dčastniků , 18 zemi/, nisledo-
val dvakrát rakouský  Innsbruck,  1984 /500, 22/ a 1988 /700 , 
22/ a vrroce 1992 francouzské Tignes. růstu zájmu o tuto u-
ddlost svědčf i následujici porovnání : zatitco se premiérc-
vého ročniku zdčastnilo 250 sportovc* ze 14 zemí, potom letos 
už to bylo vice než 1.000 sportovců  z 31 zemi. 
Hry VI. zimní Paralympiddy 1994 se konaly s mottem .No  limits"  
a jejich program se skládal z osmi závodů  v alpských discipli-
flitch, šesti soutěži v biatlonu, jedenadvaceti soutěží v klasic-
kém lyžování, pěti zévodů  vozičkdřů  rychlobruslařů  a turnaje 
vozíčkitřů  v ledním hokeji. Ukázkovým sportem byl závod ment61-
ně  postižených lyžařt-klasiků. Všechny soutěže probihaly na 
tratich a v halách, kde se nedávno bojovelo o olympijské me-
daile a body. 
Hry oficiálně  zahdjila 4ejf Vlsost norskd krdlovna  Sonia.  Poté 
byla vztyčena nralympijská vlajka s pěti kapkami a zapálen pa-
rslympijský ohen, který hořel po celou dobu sportovnich zápole-
ní nejen v Lillehammeru, ale také v Hafjell  Alpine  Center a v 
areálu běžeckých disciplín v Birkebeinerenu. 
Jestliže Norskti poštovní správa připomenuls II. zimní paralym-
pijské hry v roce 1980 pouze jedním přiležitostným razítkem , 
potom jeji letošní emisní činnost byla mnohem bohatší. 
V den zahdjení Her, 10. března, vyšly dvě  známky o nomindlnich 
hodnotdch 4,50 
NOK /poštovné 
na zésilky do 
Evropy/ a 5,50 
NOK /poštovné 
na zásilky do 
zámoři/, které 
doplňuje FDC 
se čtvercovfm 
razítkem 1. dne 
vydtinf a dvě  

CE %VAMPIRE , 
WEBER 
Ite _ 

2TO LUNAR 
' 

1.14 11;;;;0. 0i0A 

maxim karty. 4 

V průběhu samotných Her bylo poutívána celkem šest přiležitost- 
ných razítek, zaměfených strým provedenim-  na jednotlivé sportov- 

(2) 



Baseball Hall ot Fame 
Game Day Station 

Cooperstown NY 13326 
August 2. 1993 

disciplíny. 
Přehled. PR : 
1. Logo  VI. zimních paral. her, Lillehammer, používáno 10.-19. 

2.  Alpské lyžováni, Hafjell, pout. 11.-14., 16.-19.3. 
3.  Klasické lyžování, Lillehammer, použ. 11. , 15., 17., 19.3. 
4.  Biatlon, Lillehammer,  pouf. 13.3. 
5.  Lední hokej vozíčkářů, Lillehammer, 10.-1 3., 15., a  

• 

OmMk 
4,4̀14PAY*41" 

6. Rychlobruslent  vozíčkářů ,  Hamer, pout. 14., elv 
16. a 18.3. 

Prohlédnete-li si pozorně  známky a razitka po- 
tom nemůžete přehlédnout namísto olympijských 
kruhů  pět kapek, které tvoří ve stejném uspořti- 
ddni i barevném provedeni jeden ze symbolů  paralympijských her. 
Závěrem zbývá dodat, že českou republiku reprezentovalo šest 
mužů  a dvě.ženy, z nichž lyžař  Stanislav Loska vybojoval ve 
slalomu třetí místo a tím i jedinou bronzovou medaili. Tak ale-
spoň  částečně  napravil nedspěch českých reprezentantů  na XVII. 
zimních olympijských hrách. 

Radek Jések 000000000000000000000000000000000000000 000000000000  

SPORTOVNÍ RAZÍTKA USA 

Níže reprodukujeme několik  PR,  jež  :vim  zaslal p.  Joseph  Lacko 
z USA. 

00000000000000000b00000000000000000000000000000000000000000000 

března. 
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Letošní kalendářní rok je předznamenán ve sportovním světě  os-
lavami 100. výročí založeni Mezinárodního olympijského výboru 
a konáním v pořadí již XVII. zimních olympijských her v nors-
kém Lillehammeru. 

Lichtenštejnské poštovní správa připomenula ZOH 6. prosince 93 
sérii tři známek skoky na lyžích, slalom a boby - z pohledů  
jednotlivých sportovců. Ke každé známce existuje maxim karta. 
Razítko 1. dne nemá přímý vztah k ZOH. 

Poštovní správa USA vydala pět známek v soutisku, zobrazujících 
sjezdové lyžováni,  sea,  krasobruslení, klasické lyžováni a led-
ni hokej. 
Razítko 1. dne bylo používáno v-  Salt  Lake  City, které je zajíma-
vé tím, že kandiduje na pořadatelství ZOH v roce 2002. Vedle to-
hoto razítka bylo  tý/  den ještě  na zdejším poštovním dřadě  pou- 
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Pro dpinost je třebs poznamenat, že kromě  amerického Salt  La-
.ke City, se ještě  o ZOH 2002 ucházejí Alma Ata, Štýrský Hra-
dec, Jaca, Ostersund, Poprad, Quebec, Sion, Soči a Tarvisio. 
Organizátor bude zvolen 16. června 1995.na zasedání MOV v Bu- 

š ' dapeti. _ . .  
Joseph  Lacko, USA 

Aršík se Čtyřmi zniimkami byl vydán 27. ledna 1994 v nákladu 
600.000 kusů  poštovní 
správou Finska. 
Je prvním z předpokláda-
ně  série Čtyř  aršfků, vě-
novaných světové výstavě  
FINLANDIA 95 a 100. výro-
čí MOV% 
Na znémkdch čteme jména 
finských zimních olym-
pijských vítězů  - lyžařek 
Marji-Liisi Kirvesniemio-
vé a Marji Matikainenové, 
rychlobruslaře Clase Thun-
berga, skokana na lyžích 
Veikko .Viki" Kankkonena  
a lyžaře Veikko Hakulinena. .101"\ 
Nominální hodnota každé známky je 4,20 Finské marky, ki"""  
což odpovídá poštovnému první třídy na dopis do 50 g,* 
odeslaný do Evropy. A 41 
Námětem razítka 1. dně, je lyžař  klasik. 

Olympiakocnik2 WU ‚wt. 

immuktioodi,  
Otympiska Kontation Ilki 

16,su 
9:001-10.190 

4,2o 
suow  

modré barvy /reprodukce MU/ oznamující kandidatu- 

• 

Rakousko vydaloA)ři příležitosti ZOH 9. dnora 1994 v nákladu 
3,8 mil. kusů  známku, na které je vyobrazen sjezdař  /reproduk-
ce na následující straně/. 
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Ndmětovi skupina  IMO$  používá při vyřizovdni svd koresponden-
ce OVS •červend barvy s olympijským námětem.  
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Známku k ZOH,vydalo 10. února také GrZnsko /reprOdUkce výše/. 

100. výročí založeni MOV $i připomenulo vyddnim jedné známky 
Lichtenštejnsko. Známku dopinuae FDC /razítko 1. dne ze 7.3. 
je bez olympijského motivu/ a maxim karta. 

001Aillt 
MEIMATIONAUS _ 

ointrisaltswitnu 

gosicelo um% 

'Smíšenou čtyřznAmkovou sérii vydalo 10. 'nora 1994 Německo. 
Jednotlivé známky jsou totiž věnovány ZOH, MS v kopané, 100. 
letům  MOT  a Paralympiddě  94. 
Razítka 1. dne vyddni'pocházejí z Bonnu a Berlina. 



SLOVAK OLYMPIC DELEGATION 
OLYMPIC VILLAGE 

Poste  restante  

N-2600 LILLEHAMMER 

NOR WAY 

KTISL4
1, 

 
, Z /s

i
l

o 
 

COMICIMMMUIMM 
SOMMASIKCOMMIM 

BY  
.411110.11.. 

TECKY PAR 

SMA.ŽÁ K Etofil 

'
Lotyiská 16 

821 06 BRATISLA 
Slovak Republ 

ILOVENSKO::SLOVĚNSKO:SLOVĚNSKO 
. .  

;1‘ i;

),

•  4,00,2):  

25k 

r. 0 41,CiVENSp .4 0  

OW% 

/** 

•11PRAV't • 

• N. 
ODLET SUDVENSKEJ OLYMPUSICEJ 

VÝPRAVY NA ZOH 1004 

oplAblati, 

s' 25k 

. příležitostné letecké ndlepka. 
hAjeni ZOH pak  PR  a přitisk na 
bAlce a CDV. 

Za-
o— 

připomind  PR  a pří-
tisk na obace a CM. 

O tyto dokumenty se 
zasloužila bratisla-
vské firma ERVO. 

SMARM 
WRIEMANWREPUMO 
PMECOMINOICRUM 

1.21711MECOIDIE 
twee mast awn 

• ,4 

omanoubratimanan apenaJFerualci 
awasouldaccomanit P071m7S$271220N 

#700.1A MeZre 
4. • * •• 

o . A 
•••1 

První 'čest Slovenska na ZOH předznamenalo 25. ledna 1994 vy-
ddni jedné znAmky. Slovenské olympijské výprava se vydala le-
tecky 9. dnora do dějiAtě  ZOH. Tuto uddlost bude připomínat  
PR,  přitisk na obAlce a CDV, kašet na aerogramu a obělce a 

Ipmmmeux0414suLuš01104iii 
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Zakončeni zimních olym-
pijských her a 6. místo 
slovenských hokejistů  v 
celkovém pořadí olympijs-
kého hokejového .turnaje 
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1. 4142820 
S. RAMADA 
S. FINSKO 
4. RUSKO • 
S. ČESKO • 

imoraissio 

7. NEMECKO 
S. USA 
0. TALIANSKO 

10. RANCUSKO 
11. NORSKO 
12. RAKOSKO 

ětvo 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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!"SPORT NA ZNIFIMHACH  

Poštovní správa USA vydala 22. 
které představila legendárního 
.hnědý bombarade. Narodil se 
státě  Alabama. 
V "roce 1938 vybojovali 
tento profi-boxer pa-
mátný zápas s Němcem 
Maxem Schmelingem, je-
hož v prvním kole po-
razil. V' letech 1937-
-1949 byl mistrem svě-
ta v těžké váze. 
Zemtel 12. dubna 1981 
V Las  Vegas.  Kromě  známky, FIC 

-N  

troita4 .bYlo ndsledujici den, 23.  června, Věnováno totUto bo-
xerov2,  PR.."  

_ 

roce 1993 bylo Norsko dějištěm dvou světových šampionátů. 
Cyklistické MS se uskutečnilo srpna v Hamaru /soutě-
že na dráze! a Oslu /silničnf Části. Vice  net  1600 cyklistů  
ze TO zemi zde bojovalo o amatérské a profesionální medaile. 
Známka, vydané 17. června, PDC a příležitostná razítka pfi- 

června 1993 29-ti ‚'známku, na 
boxera, Joa Louise nazývaného 
13. května 1914v  Lafayette  ve 

a razítka 

4 R$ 
1.10ME OF CHAMPIONS. 

- - -  
JUNE 23, 1.993  

joIE Lopts STATION 

114 Lacko, USA .  



ADC  
Ve Finsku ještě  zů-
staneme prostředhic-

trim některých příležitostných razitek, poutivaných 
1993 : _ . ____ _ ..immmo 
- Helsinky, 12.-17:7. Sport pro všechny ;won  
- tirku, 24.-25.7., Máratonský běh 
- Kotka, 29.7.-1.8., Jachtařské dny f1 
- Mikkeli, 30.7.-1.8., Mistrovstvi Finska m"m" 

aLlia. v atletice 
- Heinola, 6.-7.11., Světovýpohár v zápase 

 

pominaji tuto sportovní 
událost. 

Mistrovstvi světa v háze-
né žen se zde konalo v 
závěru roku, konkrétně  

24.11.-5.12. s dčasti 16 týmů. Známka, reprodukovaná vpravo, 
byla vydána rovně  f 17. června. 

150. let školni tělesné výchovy si připomněli ve Finsku  
Unit  známky 8. řijna 1993 v 
nákladu 3 mil. kusd. 
Ke známce byla vydd-
na obálka 1. dne s 
razitkem z Helsinek.  

La8W, již 4. MS v atletice, morroalatm  
alas&  

které_se uskutečnilo ve Stut- 
tgartm, připomíná OVS červené 
barvy. 45&rml"risTun"  

autism?  
ii,mmmiston 
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BUNDESPOSŤ  

v7- 

v roce 

TUOIM 
24.7.1,93 
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'JAZDECKf A DOSTIHOW_ ŠPORT 

Ttlianskti poštová správa každoročne pri prfležitosti konania 
jazdeckých závodov a dostihov vydéva mnoho priležitostných a 

_.,6111 R0  44, 

A  
• - 

1,ť4uNo!..0 

.0  cttirR . 
Pa. ot • ". 

0%) 
40. 

.114,  19-91993 

propagačných razitok. Mnohé ‘0104/... 
tov4 drady použtvajd tieto razft-4:, ,y0199/",-* 

0 
tiev Europy klusákov. tento (04,01%.%- 
prfležitosti poštový drad v Ce- 

sene používa ako prvé propagačně  /strojové/ razítko a v 
konania  ME  prfležitostné /ručné/ razítko. 

Igor Bands, , 

KOPANA 

VYUŽITf  US  CELINY VYDANt X 1980, 
vydala poštovní správa USA 10. prosince 1979 celi- 

 novou obálku v hodnotě  15 0 
/obr. 1,2/. - 
Tato celkem běind,obálka by-
la ddle použita k propagaci 
MS 1p2 v kvalifikaci sever-
ni zony CONCACAP, kde star-
toval tfm USA a skončil na 

.T- OWAVOMILDW0104 
;.11tELVAINAtri .  Oonntinose 

coraucac namostio *OWE 

SAID UMW:CANADA • 0:0 
'1.1111/0 CANADA it USA 2:1 
9.1190 UEXMOirs.USA ,  9:1 

23.1120 USAIA.10221C0 . 2:1 
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3. mistě  /obr. 3/. Poslednfm vyulitím celi-
nové obálkT.mně  znémé, byla propagace Og 1984 

s červeným přítiskem olympinských kruhů  /obr. 4/* 
A tak nakonec bych měl dotaz, zda některý ze členů  OLYMPSPOR-
Tu nevlastni ve své sbírce ještě  jiný zajimavý druh použití 
této celiny ? 

St. Kamenický  

kg už tradične, ale každý rok a `.:;) 
inou vftvarnou podobou, ako napr."" 
poětový drad v Neste Cesena pri * 
prfležitosti konania Majstrovs- 

K OH 1980 



Z HISTORIE URUGUAYSKNO FOTBALU  

Po celkem aspěšněm a zdařilém vystoupeni na MS 1966 v Anglii 
se Uruguay kvalifikovala i na MS 1.970 pořédeném v Mexiku. V 
kvalifikaci měla za soupeře celkem slabší týmy Chile a Ecua-
Aoru. S Chile hrála Uruguay 0:2 a 0:0, s Ecuadorem 2:0 a 1:0 

tyto výsledky, stačily na postup. 
Na MS hráli Uruguayci ve II. sku-
pině, ve městě  Pueblo.  V prvním  zá-
Pase Své skupiny porazili Izrael 
2:0 /1:0/ brankami Mujica a Manei-
ra. Se silnou /tálif, favoritem MS 
hráli nerozhodně  0:0. Nakonec v 
póslednim utkéni podlehli Švédsku 
0:1, gólem v poslední minutě. Tři 
získané body stačily k postupu do , 
Čtvrtfinále, kde Uruguay, čekal ambiciózni a silný tým SSSR. 
V tvrdém zápase měli vice ze hry sovětští hráči, ale po pro-
dlouženi zvítězili problematickou brankou 1:0 Uruguayci. Je. 

• - ' • • • • •  

Jos. t. Schirmer 
Rudton Towers 
• 7300 Blvd. East 
North Bergen NJ... 07047  
USA ELUU. SON nee C UJL  

střídající Esparrago. V semifinále, v Guada- 
 lajaře čekal věčný rival Brazílie. 
V prvním polodase drželi Uruguayci s 
budoucími mistry světa krok, v dru-
hém nestačili fyzicky a odešli  pore-
ženi 1:3  /OW.  Gól Uruguaye vstře-
lil Cubilla. 
V boji .o teti isto se Uruguay ut-
kale se SRN. Před 90.000 diviiky zvi-
zila zaslouženě  SRN 1:0 /1:0/. 
Na MS 1970 v Mexiku reprezentovali 
Uruguay tito hráči : Mazurkiewicz, 

Anchets,.Matosas, Ubinasi  Montero, Mujica, Cubille, Esparra- (g)  
go,  Manelro, Baran°, Zubia,  Gomez,  Cortes  Sandoval  Losadel 

dint gl  vstřelil 



DIRECC:5—; rdť:10.  41 Or CaPPř  OS Of 1 ti.c.'b.a,AY  

nemohli dlouho vzpamatovat. 

Fontes,  Morales.  Trenérem byl Juan Eduard Hohberg evalý hrdč  
Penarolu  Montevideo  a reprezentant.' 

Čtvrté místo, které Uruguay získala. v Mexiku bylo pro mnohé 
předznamenánim vzestupu uruguays-
ké kopané. Ale nestalo se tak, v 
dasledku hospodářské krize odešlo 
mnoho vynikajících fotbalista do 
ciziny. A tak v kvalifikačních bo: 
jich o postup na MS 1974 nastupo.. 
vale Uruguay citelně  oslabena. 
Postup sl vybojovala až v posled-
nim utkini s Ecuadorem 4:0 /3:0/, 
v předchizejicich hrála s Kolum-
bii 0:0 a 0:1, s Ecuadorem v  pry.-
nim .zpase 2:1. 
Na MS 1974 začínali Uruguayci ve 
III. skupině. V prvnimLutkéni v 
Hannoveru příliš o svých kvali-
tdch nepřesvědčili a se svou po-
malou a nedůraznou hrou podlehli 
skvělému Holandsku 0:2 /0:1/.  
Denim  soupeřem bylo slabší Bul-
harsko a po oboustranném nevýraz-
ném výkonu skončilo utkáni neroz-
hodně  1:1 /0:0/. Branku vstřelil 
Pavoni. Ani V poalednfm zápase 
Uruguay nezvítězila a prohrála 
Vysoká se Švédskem 0:3 /0:0/. 
10. MS v roce 1974 skončilo pro 
Uruguayce katastrofou, z které se 

Na MS hrdli : Mazurkiewicz, Jauregui Masnik, Forlan, Pavo-
ni,  Castillo,  Esparrago, Mantegozza, incha, Cubilla, Milar,  
Morena,  Garisto, Cardaccio, Corbo. K postupu je vedl trenér 
Hugo Bagnulo, na MS v NSR vedl už mužstvo  Roberto  Porta. 

. 0000000000000m000m000000000000000000pooSt Kamenický 00000.00  
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A ještě  mall  náhled na sportovni přiležitostné razitka RAKOUS-
KA : 

- MS v severské kombinaci juniorů  
- Davis  Cup  RAKOUSKO - SRN 
- 24. mezinérodni mistrovstvi Rakouska v badmintonu 
- 90. let fotbalového svazu Rakouska 

C3C3C)C3C3C3C3C3,C3C3C3C3C3C3C3CaC3C3CC=.aCC3C3C3C3Č3C3 
OLYMPSPORT je zpravodaj Společnosti pro olympijskou a spOr-

tovni filatelii v České a Slovenské republikách, 
určený pro potřebu člend této společnosti. 

Předseda OS ing J.PETRASEK, POB 13, 282 23, Ceský Brod 
Mistopředseda OS F.SOPKO, švermova 3, 083 01, Sabinov 
Redaktor OS R.JASEK, Havličkova 271, 281 21, červené Pečky 
Jednatel 0$ ing Z.SLOVAČEK, Resslova 2257, 530 02, Pardubice 
Pokladnici OS B.POLAK, .POB 47, 150 00, Praha 5 

P.ONDRAšKA, ZnievskA 3, 851 06, Bratislava 
0000p0000000000p0000000b000000000p00000p0000moocc000000000000poo 

Toto čislo, má celkem 24. Stran vyobrazeni a textu. 
Podáváni novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice 

Č.j. PP/1 - 3671/92 ze dne 12.11.1992 
C3C2C2C2C3CC3C3C70C3C3C3C,C)ÓC3C3C3C3C7C3t3C2C3C3C1C3C1C3C3C3C3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

