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23.6.94. se konaly současně  dvě  akce s olympijskou tematikou. 
V Patii proběhly oslavy 100.výroči založent MOV a v Praze pozvali 
společně  ministr školstvf a tělovýchovy p.Pilip a primátor 
hl.m.Prah, p.Koukal členy českého olympijského výboru k oslavě  se 
stejným zaměřením. OLYMPSPORT na přáni ČOV zajistil přepravu 
zvláštních leteckých obálek s přitiskem k této události na trase 
Praha - Paří. Zásilky byly frankovány smíšenou frankaturou 
olympijské známky ke 100.výroČi založení MOV a otiskem výplatního 
strojku Postalia pošty Praha 6 s vyobrazením zakladatele moderních 
olympijských her,  Pierre  de Coubertina. Zásilky skutečně  tímto 
letem přepr2Vené jsou opatřeny katetem s vyobrazením dr. S. J.Guth 
Jarkovského, Coubertinova přítele a jednoho ze zakládajících Členě  
MOV. Příchozí razítko na zadní straně  obálky je z filatelistické 
přepážky pařížské pošty na ministerstvu pošt. Přepraveny byly 
zásilky obyčejné i doporučené a lze je objednat u B.Poláka. 
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Můžeme konstatovat, že soutěž, vyhlášená v minulém čísle zpra-
vodaje; našla svou odezvu. 
Prvnf_zuvzpomintinf" přišlo z Pardubic od pana ing. Zdeňka Slo-
vtička. Následovaly příspěvky pánů  Stanislava Kamenického z 
FřiFý a ing. Jana Kodytka ze Zamberka. Stejné je i pořadf prv-
ních tří kteří budou odměněni na podzimním setkání členů  0- 
LYMPSPORiu r Pferově. Blahopřejeme !!!  
Dnes uveřejňujeme první příspěvek, další budou postupně  násle-
dovat. 

„Chtěl bych přispět do ankety dvěma vzpomínkami, ikdyž se ne-
(116 v obou případech Md.,  le  byly z mého pohledu nejzdařilej-
ši. 
Prvni vzpomínka patři 2. setkání OS, které se konalo 4. čer-
vence 1976 ve Znojmě. Cčast nebyla vysoká. Přítomno bylo cel-
kem 23 lidi a ne všichni byli členy OLYMPSPORTu. 
Pro mne začalo setkání zklamáním hned po příjezdu autobusu do 
Znojma. Přijel jsem v podvečer a marně  jsem se pídil po zajiš-
těném noclehu v hotelu. Po dlouhém telefonování jsem ho našel 
na okraji města. Byla již tma, byl jsem mrzutý, nikoho známé-
ho jsem neviděl, tak jsem šel spát. Pozdě  v noci mne vzbudil 
můj spolunocležnik, Jarda Justýn. Upině  zářil. Celý večer po-
byl $ kamarády při vínečku. Prý to bylo perfektní. Ale beze 
mne. 
Druhý den ráno se konalo setkání. Průběh byl normální, bylo 
to jako vidy prima. Po obědě  jsem se chystal k návratu domů. 
Měl jsem tak akorát čas na autobus. Hledám občanku, ale mar-
ně. Prohledal jsem celý sál i záchodky, ale stále marně. Až 
pak jsem si vzpomněl, že. zůstala u recepčního v hotelu. Co  
tea  ? Autobus odjížděl za pár minut. Všechno zachránil pan 
Dr. Viklický, velký přítel Jardy Justýna a OS. Měl zde auto, 
vlborně  znal město a tak jsme závodním tempem vše stihli. Do 
dveří autobusu jsem skákal na poslední chvíli. Konec dobrý - 
- všechno dobré. Podle Jardy Justýna to bylo perfektní set-
káni. 
Druhou vzpomínku chci věnovat 6. setkáni OS, které se konalo 
31. května 1980 v Českých Budějovicích. Bylo to památné set-
kání v rámci Celostátní výstavy poštovních známek Olympsport 
1980. Získal jsem tu za své exponáty PS a  MPS  medaile. Nic 
moc, ale měl jsem z nich radost. Vlastního jednáni se zdčast-
nilo celkem 56 lidi. To je podle mých vědomostí až dosud re-
kordní dčast, ikdyi to všechno nebyli jen Členové OLYMPSPOR-
Tu. Bylo velmi příjemné vidět tolik přátel najednou. Pro mne 
osobně  to bylo navíc setkáni s členem vedeni OS panem ing. 
Janem Křížem. Obětavě  zajišioval tisk zpravodajů  a jako Bun-
jičtik připravoval i toto setkáni. Vzpomínám na to, že vždy k 
balíku zpravodajů  přiložil pár milých, žertovných řádků. Já 
jsem příjem balíku potvrzoval podobným způsobem. Tady jsme 
se konečně  viděli a mohli si pohovořit přímo. Škoda, že to 
bylo naposled. 18. dnora 1982 můj přítel - velký sportovec 
a obětavý funkcionář  sportu a OS - zemřel. Jemu patří tato 
vzpomínka. 
Zd 

 

častnil jsem se mnoha setkání, ale na toto nikdy nezapome- 



nu. Bylo podle mne po všech stránkách nejlepší. 
Z novodobých setkáni to byl Český Brod. To bylo jistě  nejhez- 
čí". Ing. Zdeněk Slováček 
0000000000000000000000000000G0000000000 00 

SEJDEME  ENE  v PŘEEROVĚ,  
Letošní podzimní setkání OS se uskuteční na Moravě, místem bu-
de PtEROV. Gestorem setkání je 

Ladislav Janoušek, Osmek 13, 75000, Přerov 
te1.0641 - 202575 (zam), 0641 - 3001 (byt) 

Setkání se uskuteční v sobotu 19. listopadu 1994 v zasedací 
místnosti Sportovního klubu  SK  Přerov, ul. dr. Petřivalské-
ho 1. Začátek v 11,00 hodin. Příjezd do Přerova je rychlíky 
ze všech směrů  po 10,00, což se zdá být výhodné. Nádraží ČSAD, 
sousedící s nádražím ČSD je místem, odkud jezdí i místní do-
grave,  autobusovou linkou Č. 5 lze popojet za 3 Kč  čtyři za-
stávky  al  do stanice „Hřbitov", což neberte osobně. Odtud je 
to již coby dup. Pěšky od nádraží cca 15 minut. 
Zájemci o nocleh za 60 Kč  na učilišti proti zimnímu stadi6nu, 
nebo o dražší hotelové ubytování, se spojf s gestorem akce 
pokud možno obrat 
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Zahájení, zprévy pokladníků, jednatele, předsedy a redaktora 
zpravodaje, volby nového vedení OS, odborná přednáška o némě., 
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tové filatelii „Pozvijeni tématu námětového exponátu", disku-
ze, filatelistická výměna. K setkáni bude připraven OVS nebo 
SR a přitisk na  COB,  vše k 30. výročí OH 1964 v Tokiu. 
Podle roZhodnuti valné hromady mají právo volit nové vedeni 
OS členové, přitomnf na tomto setkáni. Stávající vedení OS 
tvoří základ kandidátky v tomto složeni Petrěsek, Sopko, 
Slováček, Ondráška, Polák, Jásek, Diviš, Adolf, Šlechta 
Osuský P., Smetana. Návrh na dopiněni této kandidátky o dal-
ši  Členy OS může podat písemně  kterýkoliv člen OS na adresu 
předsedy volební komise, kterým je gestor setkání, přítel Ja-
noušek. Nově  navržený kandidát musí se svým návrhem souhla-
sit. Pokud některý ze stávajících členů  vedeni nechce v dal-
ším období ve své funkci pokračovat, oznámí tuto skutečnost 
na tutéž adresu. Nově  zvoleni členové vedení OS se závěrem 
setkáni sejdou ke krátké schůzce. Na shledanou Se všemi čle- 
ny se těší Jarda Petrdsek 

zi=iR*4*."Nď  z ioL..vrip-SP4:3FZ-rt-; 
ZMĚNY v ČLENSKÉ ZAKLADNĚ  : Novými členy OS se stali 

344.  %Uri  CHRTEK, ul.PrAtelstvi 550, 50 601, Jičfn, sbírá -1-. 
345,  Vladimir  ULRYCH, Popovice 121, 50601, Jičin, sbirá -1-. 

Srdečně  je vitAme v našich radách a přejeme mnoho radosti ze 
společného konička. Změnu adresy hlási 
272. Arnošt KASSOWITZ, H.Bosshard Str.13,  CH-8405,  Winterthur, švý  
285.  Luciano  CALENDA, P.O.Box 17126, Grottarosa, 00189,  Rome,  Ital 

NICYVINIK:Nr 011._VP1F:#E5TD'OFZ-Irti 
Vlastni Postalie OLYMPSPORTU je na světě  a s ni i prvnt dva 

otisky, které budeme  pouf  vat. Prvnf pripominA 60 let od slavné 
kapitoly Československé kopané, římského  finale  v roce 1934 a 
současně  i to, že to letošni mistrovstvf světa v USA bylo bez nati 
účasti. K výPlatnimu otisku existuje i při tisk na obálce s 
reprodukci jedné ze známek italské serie a se Sestavou družstva  
CSR.  Druhý otisk je věnován hned několika událostem, které spolu 
souvisf. Hlavnim motivem je portrét J.Rosslera Ořovského v 
uniformě  kapitána pražského  Yacht  clubu. On to byl, kdo při  
olympijském kongresu 1117g-  v Praze přednesl návrh na dodatečné 
uznáni Týdne lientch sportd v Chamonix 1924 za I.Zimnf olympijské 
hry. A právě  od těchto her letos uplynulo Sedmdesát let. Letos, v 
roce, kdy bude v  Lausanne  9.10.94 založena nová komise MOV pro 
olympijskou filatelii pod zkratkou FIPO. K téže události existuje 
i při tisk na CDV. Prvni štoček mate možnost vidět 3iž v konečné 
Podobě, druhý pouze jako návrh. Objednat však již mdlete oboji u 
B.PolAka. Objednávejte obálku s pritiskem a OVS k výroči -MS v 
kopané 1934, CDV a OVS k založeni FIPO, obě  celistvosti jako .R s 
přiležitostnou R nálepkou OLYMPSPORT, cena 14.-, resp.13.- Kč. 
Slovenšti členové objednávaji vše u P.Ondráškyl! 
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DIETER  GERMANN - Jak tematicky uspořádat expo-
nát „NtMECK0 A OLYMPIJSKÉ HRY"  

Četní filatelisté si stále kladou otázku - má vůbec cenu sbí-
rat námět „Sport a olympiády" ? Na tuto otázku již předem Od-
povídám slovem ANO ! Je však ale nutné, podobně  jako u kaž-
dého námětu, aby-ťna „Olympijské hry" bylo sbíráno správným 
způsobem. To znamená tematicky uspo ř ádané. 
V posledních letech se prosadil poznatek, že tematicky budova-
ná sbírka na námět „Sport a olympiády" přináší sběratelům mno-
hem více radosti. Tématické sbírání však neznamená opomíjet 
filatelistické zkoumáni. Správné budováni sbírky vyžaduje in-
tenzivni práci a odborné znalosti v oblastech olympijských her 
a filatelie. Prostřednictvím studia literatury se získávají 
podněty k uspořádáni specializované filatelistické olympijské 
sbírky. 

1. Nejstarší dějiny  
Chceme-li správně  zpracovat téma „Německo a olympijské hry'; 

měli bychom začít se zabývat dějinami olympiád. Jak je známo,  
CH  proběhly v letech 1936 a 1972 v Německu. Zabývejme se tema-
tickým členěním her z roku 1936, OH v roce 1972 pak mohou být 
zpracovány podle podobného členěni. dvodem podrobnější infor-
mace k OH v Německu v roce 1936. 
Zájem o OH probudili v Německu svými nápady a zejména provede-
nými vykopávkami v řecké Olympii němečtí archeologové Johann 
Joachim Winckelmann, Ernst Cutius a Wilhelm Darpfeld. 

Myšlenka na zorganizování OH zde vznikla již v roce 1895 při 
založení „Výboru pro .1čast Německa na OH 1896" v Berlíně. 
Dějiny OH 1936 tak vlastně  začínají již na IV. Kongresu MOV v 
Paříži roku 1901, kde němečtí členové MOV přednesli plány na 
provedení OH v Německu. Dne 4. května 1904 byl založen „Němec-
ký říšský výbor pro olympijské hry", který nahradil svého před-
chůdce - „Výbor pro dčast Německa na olympijských hrách". Roku 
1912 pověřil MOV město  Berlin  konáním  VT.  Olympijských her v 
roce 1916, přičemž  Berlin  se předtím již dvakrát marně  ucházel 
o organizaci OH v letech 1908 a 1912. Již v roce 1913 byl pro 
tento dčel dokončen stadi6n, OH se však staly oběti 1. světové 
války. V" roce 1931 byl vybrán  Berlin  a v roce 1933  Garmisch-
-Partenkirchen  jako místa konání olympijských her roku 1936. 
Tyto hry vešly do dějin jako Hitlerův grandi6zni zastírací ma-
névr na oklamáni nacistů, kteří po celou předchozí dobu odmí-
tali olympijskd hnuti jako spiknuti Židů  a pacifistů . Osobami, 
které se o přiděleni her do Německa vlastně  zasloužili, byli 
Dr. Theodor Lewald, Dr. Carl Diem a rytíř  Carl  von Halt,  kte-
ří byli nuceni pro tento  oil  využit ctižádostivost nacistŮ  pro 
reprezentaci jejich myšlenek. Olympijské hry se tak přirozeně  
staly propagandistickou hrou nacistického režimu, ale byly  sou,  
časně  i záležitostí celého německého národa a tím i významnou 
součástí německých sportovních dějin a olympijské filatelie. 
Plán budováni sbírky 

Při rozpracování námětu „Olympijské hry v Německu 1936 - Gar-
misch-Partenkirchen/Kiel/Berlin" je možno členit sbírku např. 
do následujících části, respektive podle následujících bodů  : 



NEŽ.. K TOMU DOŠLO CESTY K OH 1936 
SPORT V ZNEUZITI POLITIKY 
MÍSTA KONÁNÍ OLYMPIJSKÝCH DISCIPLÍN 

ZIMNÍ OLYMPIJSKt HRY GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
XI. LETNI OLYMPIJSKĚ  HRY  BERLIN  - OLYMPIJSKĚ  JACHTARSKĚ  SOU- 

Tt2E  KIEL  

Následuje bližší objasněni prvních bodů, do nichž je sbírka 
členěna tak, aby bylo možno srozumitelně  představit vývoj před 
OH roku 1936. 
NEŽ K TOMU DOŠLO - CESTY K OH 1936  
Olymbijské hry Londýn 1908  
Po skončeni II. OH v Paříži roku 1900, jejichž průběh byl zkla-
máním, předložili němečtí členovi MOV na IV. Kongresu MOV v Pa-
říži celou řadu návrhů  na zlepšeni, k čemuž využili plán „Volba 
Berlína za místo konání OH roku 1908". MOV se však nechtěl roz-
hodovat s tak velkým časovým předstihem. O místě  konání her tak 
mělo být rozhodnuto na 6. zasedání MOV v Londýně  1904. Krátce 
před hlasováním však Němci stáhli svoji kandidaturu zpět a OH 
pro rok 1908 byly přiděleny Římu. Tam však po přidělení her ne-
byly zahájeny ani přípravné práce. Pro  Berlin  to však byla při-
liš krátká doba na zorganizováni her na svém dzemf. Londýn pro-
hlásil, že je schopen v průběhu zbývajících  dvou let hry orga-
nizačně  zabezpečit. Představil se pak s dosud - nevidaným olym-
pijským stadionem "Sport  arena"  pro 100.000 diváků, nově  
dovaným v  Shepherds  Bush. Olympijské hry v Londýně  1908 byly 
financovány z "Francouzsko-britské výstavy". Tentokrát se sta-
lo, že hry byly financovány ze zisku všeobecné výstavy a niko-
liv naopak, jak se stalo v případech Paříže v roce 1900 a  Saint-
-Louis  v  race  1904. 
Existuji 2  PR  s nápisy "Franco-British-Exposition"  a  „Shepherds  
Bush", různé přitisky, nálepky a pohlednice. Příležitostní znám-
ky nebyly vydány. 

Olympijské hry Stockholm 1912  
V květnu roku 1909 zasedal MOV poprvé v Německu, v Berlíně. Na 
tomto zasedáni měly být Olympijské hry 1912 přiděleny Berlf- 
nu. V březnu však náhle zemřel předseda „Německého říšského vý-
boru pro olympijské hry" hrabě  von  Asseburg, který byl osobně  
pověřen získat do zahájeni květnového zasedání MOV dostatek fi-
nančních prostředků  pro výstavbu plánovaného sportovního sta-
diónu. Říšský výbor byl tak nucen kandidaturu  Berlins  odvolat 
a MOV přidělil OH 1912 do Stockholmu.  Berlin  však byl na tomto 
zasedáni jednomyslně  vybrán jako místo konání olympiády v roce 
1916. 

Německý tělocvičný svaz  
Německý tělocvidný svaz byl nejen proti konání OH v Německu, 
ale měl odmítavý, resp. rezervovaný postoj i k samotným olym-
pijským myšlenkám. Členovi Německého tělocvičného svazu se 
sice jako jednotlivci dčastnili OH v letech 1896-1912, ale 
teprve na OH do Londýna 1908 vyslal Německý tělocvičný svaz 
oficiální družstvo. Hlavním argumentem se stale teze, že o-
lympijské myšlenky preferují pouze vrcholové sportovní výko-
ny, zatímco Německý tělocvičný svaz dává důraz na masovou tě-
lovýchovu.  At  do roku 1934 se tento svaz dobrovolně  izoloval 
od mezinárodního sportovního hnutí. 



Olympijské hry Berlín 1916 inekonaly_se/. 
prvních olympijských her na území Německa zabránilo vy-

puknutí 1. světové války, přičemž přípravy na tyto hry byly 
již téměř  hotové. Již 8. Června 1913 císařský pár slavnostně  
otevřel nově  vybudovaný stadion v Grunewaldu. 
Tuto událost něm připomíná celina a  PR  s datem 8.6.1913. Na 
rok 1916 bylo připraveno celkem 10 návrhů  příležitostných zná-
mek s vyobrazeními antických sportovních událostí. 

Vyloučení Německa z olympijských her  
Následky 1. světové války byly skličující a na dlouhou dobu 
vytvořily hráze mezi vítězi a poraženými, následkem čehož Ně-
mecko nebylo pozváno k účasti na OH v Antverpách a Paříži. 
Německé sportovní hry 
Již v  race  1913 se Německi říšský vlbor rozhodl pořádat „Ně-
mecké sportovní hry". První „Národní olympijské hry" byly na-
plánovány na rok 1915 jako generální zkouška na OH v Berlíně  
roce 1916, ale 1. světová válka zabránila jejich konáni. Na 

základě  vyloučeni Německa z OH v letech 1920 a 1924 bylo v 
roce 1919 rozhodnuto pořádat ,Německé sportovní hry" každé 4 
roky, počínaje rokem 1922. Tento národni sportovní svátek měl 
být pro německé sportovce náhradou za jejich neúčast na olym-
piádách. Hry se uskutečnily v  race  1922 v Berlíně  /bez poš-
tovni propagace/, v roce 1934 r Norimberku. Zde bylo použito 
strojov4 propagační razítko a ruční  PR.  Německé sportovní hry 
posloužily jejich organizátorům - také jako příprava na OH v 
Německu. 
Olympijský kongres v Praze 1925  
Na VIII. Olympijském kongresu v Praze 1925, který proběhl na 
Staroměstské radnici, byl zvolen novým prezidentem MOV Belgi-
čan hrabě  Bailett-Latour a byl odvolán tichý bojkot účasti 
Německa na OH. Vedoucí německého sportovního hnutí byli opět 
oficiálně  pozváni na Kongres a tím mohlo být opět pomýšleno 
na přiděleni olympijskÝch her. 
OlymRijské hry v Amsterdamu 1928 a v Los Angeles 1932  
Dobre výsledky německ4hO družstva a celkové harmonické vyzně-
ni IX. OH v Amsterdamu posílily myšlenky olympijského hnutí v 
Německu a předseda tišského výboru Dr. Theodor Lewald se roz-
hodl osobně  se angažovat pro přidělení OH a ZOH 1936 na Olym-
pijském kongresu v Berlíně  1930. 
Mezinárodní olympijski výbor  
Olympijský kongres v Berlíně  1930. Na IX. Kongresu MOV, kte-
rý proběhl ve dnech 25.-30. května 1930, požádal Německý ná-
rodní olympijskÝ výbor o přiděleni OH 1936. Tohoto Kongresu 
se zúčastnilo 31 členů  MOV, 57 delegátů  29 Národních olympijs-
kých výborů  .a 41 zástupců  mezinárodních sportovních svazů. 
Kongres byl slavnostně  zahájen v aule berlínské Univerzity, 
samotná jednáni probíhala v budově  Herrenhausu. Rozhodnutí o 
přidělení OH 1936 mělo padnout na zasedání MOV v Barceloně  v 
roce 1931. 
MOV se měl sejít k svému 30. zasedání 25.-27. dubna 1931 v 
Barceloně, kde mimo jiné se také mělo rozhodnout o místě  ko-
nání OH 1936. Na základě  nepokojů  ve Španělsku v předvečer 
tamější občanské války se však na zasedání dostavilo pouze 
19 z celkových 67 členů  MOV. tak nechal prezident MOV, hra- 



bě  Bailett-Latour, hlasovat telegraficky. Tak padlo rozhodnu-
tí v poměru 43 hlasů  proti 16 hlasům a 8 absencím ve prospěch 
Berlína. 
32. zasedání MOV ve Vídni 1933. Na tomto zasedání pověřil MOV 
pořádáním ZOH 1936 společně  obce Garmisch a Partenkirchen 
ještě  jednou potvrdil  Berlin  jako místo konání OH 1936. Němec-
ký olympijskÝ vÝbor se sešel 24. ledna 1933 v Magistrátní za-
sedací síni berlínské radnice k zakládající scMzi Organizač-
ního výboru XI. OH v Berlíně  1936. Předsedou tohoto výboru se 
stal Dr. Theodor Lewald. 

SPORT V ZNEUŽIT f POLITIKY  
Národně-socialistický stát  
V Německu začaly panovat nové mocenské vztahy. Pomoci intrik, 
hrozeb a n6sill nastolil Hitler diktaturu, které ani obyva-
telstvu neumožňovala vážnější odpor. Demagogické fréze a ma-
sivní propaganda, cílená na nejširší masy obyvatelstva, ten-
to proces jen urychlily. Olympijské hry 1936, které svými zá-
kladními myšlenkami olympismu měly původně  dokumentovat touhu 
po míru a vzájemném porozuměni, tak přestaly mít pouze svůj 
původní sportovní význam a staly se vítanou součástí celkoVé 
politicko-propagandistické demagogické strategie. 

Reorganizace sportovního hnutí  
Začleněni sportu do národně-socialistického státu bylo přede-
vším organizační otázkou. Hlavním cílem bylo přizpůsobeni až 
dosud pluralisticky vedeného sportovního hnutí vůdcovskim 
principům a struktuře totalitárního státu. 
Uskutečnění olympijských her v roce 1936 této koncepci v zá-
sadě  neodpovídalo. Národně-socialistickl stát však pochopil, 
že by před světovou veřejností bylo případné odřeknutí olym-
piád: politicky nednosné. Mimo jiné zároveň  tyto hry dávaly 
vynikající možnost demonstrovat světu německou národní jedno-
tu. 
V roce 1933 byl zrušen již tak nekompetentní „Německý říšský 
výbor pro tělovýchovu" a byl přejmenován na „Německý říšský 
tělovýchovný svaz" s dčinností od roku 1934. V roce 1938 do-
stal tento svaz nový název „Narodně-socialistický tělový-
chovný říšský svaz". 
Diskriminace německých Židů   
Ačkoliv se národně-socialističtí vůdci sportu zavázali, že 
Židé nebudou zásadně  vyloučeni z dčasti na OH 1936, byli ně-
mečtí židovští sportovci bezohledně  vyloučeni ze sportovních 
a tělovýchovných svazů  a spolků. Již v roce 1933 vznikly prv-
ní koncentrační tábory, v nichž byli zavražděni i četní zná-
mí sportovci. Celkem zahynulo v národně-socialistických kon-
centračních táborech 5,7 mil. lidí. 
Program znovuvyzbrojovánf  
Pokud měly OH 1936 vyvolat u politických sil uvnitř  Německa 
i v zahraničí klamný dojem o dynamice národně-socialistické-
ho hnuti, měly i zdraven zakrýt Hitlerovy cíle v zahraniční 
politice. Olympiády měly zamaskovat válečné přípravy, prog-
ram výstavby dálnic, budovaných pod záminkou olympiád, pat-
řil do Hitlerových válečných připrav. 
Občanská válka ve španělsku 



španělští sportovci se nemohli na základě  válečných konfliktů, 
které vypukly mezi fašisty generála  Franca  3ahamonde a republi-
kány, zúčastnit OH 1936. 

M/STA KONAN1 OLYMPIJSKÝCH SOUTtž/  

Garmisch-Partenkirchen  - místo konání IV. ZOH 1936  
Obě  oboe  Garmisch a Partenkirchen byly na základě  výnosu Ba-
vorského státního ministerstva vnitra ke dni 1. ledna 1935 
sloučeny a měly v- době  konání olympiády 10.110 obyvatel. IV. 
ZOH se zde konaly ve dnech 6.-16. února 1936 a na jednotlivé 
sportoviště  se dostavilo 500.000 diváků. Her se zúčastnilo 
837 sportovců  /z toho 81 žen/ z 28 zemi, kteří soutěžili v 
17 disciplínách 8 sportovních odvětvi.  
Berlin  - olympijské město XI. OH 1936  
XI. OH 1936 proběhly v Berlíně  ve dnech 1.-16. srpna 1936. 
Zdčastnilo se jich 3.980 účastníků  /z toho 328 žen/ z 49 ze-
mi, kteří soutěžili ve 20 sportovních odvětvích se 144 dis-
ciplinami.  

Kiel  - olympijské město jachtařských soutěží 1936  
V Kielu se uskutčnila olympijská jachtařská regata. Ve dnech 
4.-14. srpna se ji zúčastnilo 169 sportovců  z 26 zemí. 

ZOH 1936 v Ga-Pa  
německá Rišakd pošta shromáždila podklady pro promyšlenou fi-
latelistickou tématickou dokumentaci a potěšila sběratele ce-
lou řadou novinek. 
Objevil se tak první olympijský aršik přiletitostných známek, 
první olympijský otisk výplatního stroze, poprvé pořadatel 
propgoval olympiádu poštovně  i v zahraničí, pro veřejnost byl 
dán poprvé k dispozici ozdobný telegramový  blanket  $ olympijs-
kým námětem, poprvé se uskutečnil olympijský let vzducholodf 
s přepravou poštovních zásilek. 
To vše bylo dále dopiněno četnými  PR,  strojovými propagačními 
razítky a ručními válečkovými razítky nekonečného typu, stej-
ně  jako známkami a doklady z pozdějších let, které se objevu-
jí až do současnosti. 
Zde zůstává pro samotné sběratele otevřený prostor pro další 
bádáni a objevy na daný námět. Následující návrh by měl pos-
loužit jako pomůcka, nemusí být však bezvýhradně  přejímán, 
nýbrž je vhodnější zej dále rozpracovávat, rozšiřovat a do-
plňovat. Samozřejmě  vše se podřizuje tomu, jaký materiál má 
sběratel k dispozici, respektive může získat. 
Možné podrobné členěni  

- organize-6111 záležitosti 
- financováni 
- propagace /symboly, plakáty, nálepky, přitisky, atd./ 
- poštovní propagace 
- propagace úřadů  a instituci 
• propagace podnikatelských firem 
- letectví, letecká doprava 
• předolympijské sportovní soutěže 
- místa konání olympijských soutěží 
- sportovní disciplíny 

0 - tématické zpracování Olympijského letu 1936 @) 
- vzducholoa  Hindenburg  



- štafeta olympijského ohně  
• zahajovací a závěrečný ceremoniál 
- medailoví sportovci 
- olympijská umělecká soutěž 
- kulturní a zdravotnické události a programy 
• filatelistické výstavy 
• rámcové sportovní akce k příležitosti OH 
- tisk a sdělovací prostředky v průběhu OH 
- poštovnictvi a zvláštní vydáni 
• Olympijský poštovní dřad 
- zvláštní poštovní přepážky a mobilní poštovní dřady 
• dstředni třídící dopisové středisko a letecké pošta 

Na závěr by mohly být do sbírky, respektive exponátu zařazeny 
materiály, dokumentující různé výroční,  popřípadě  vzpomínkové 
události a akce k těmto  Off  z pozdějších let. 
S tímto tématicklm členěním obsáhne sběratel námětu „Olympijs-
ké hry v Německu" celou mnohotvárnost filatelistických možnos-
tí a 3e také schopen vytvořit dokument k dějinám těchto her. 

Z německého originálu  .Deutschland  und  die  Olympische Spiele  
und wie man diese thematisch sammeln kann" přeložil a upra-

vil ing. FRANTIŠEK VOKOUNĎ  . 
0000000Ü0000000 00000000000000000000000000000000000000000000000 

Použitý titulek pro dnešní Článek jste doufám identifikovali 
sprAvně. Ano, jedná se o otisky výplatních strojkd, používané 
Podnikem Brněnské výstavy a veletrhy. Podle sdělení pana  Bute,  
vedoucího odd.propagace zmíněného podniku jich v současné době  BVV 
Používá celkem pět (těch výplatních strojk(1). Jejich identifikace 
není ve všech případech zcela jednoznačná. Pokusme se o podrobný 
popis: 
A výplatní stroj  Hasler,  ds.309207/432387 byl uveden do provozu 

18.4.94 a jeho otisky poznáme snadno podle velikosti 
propagačního štočku 51 x 28,5 mm. 
výplatní strojek Postalia, čs.140984, uvedeni do provozu 
16.2.94. Odlišíme jej rovněž snadno podle "pseudoznámky", 
která má prázdné zuby svého orAmováni. 

C výplatní strojek Postalia, čs.8167955, uvedeni do provozu 
rovněž 16.2.94. Odlišeni nejlépe podle délky propagačního 
štočku, která je 39 mm a podle toho, že hvězdičky v dolní 
části mezikruži DR jsou menši než u ostatních typd. 

• výplatní strojek Postalia, Čs.64028, uvedeni do provozu 15.2. 
1994. Délka otisku propagačního štočku je 40 mm. 

• výplatní strojek Postalia, čs.61675, uvedeni do provozu 7.3. 
1994. Délka otisku propagačního štočku 39,5 mm. Rozdíly mezi 
typy D a E jsou velmi špatně  patrné, bohužel jiný rozdíl se 
mi nepodařilo zjistit. 

V případě, že se rozhodnete požAdat o zasláni těchto otiskd 
přímo majitele strojku, pište na adresu: 

BVV a.s., Marie Deverová,Výstaviště  1, 66091, BRNO. 
Pro zájemce z řad člend OS se nám podařilo zajistit 50 kompletd 
všech otiskd, které zájemcdm rozesílá do vyčerpání B.Polák. 

-jp- 
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X V* FOTBALOVÉ.MISTROVSTVi SVĚTA V _USA '94 
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Jednou z velkých, ne-li největších sportovních událostí letoš-
ního roku bylo  XT.  MS  ve fotbale, kterd se uskutečnilo v  ter-
minu 17. června - 17. července. 
Poprvé v dosavadní 64-leté historii fotbalových šampionát' za-
vítalo MS do USA. Turnaje se zúčastnilo 24 týmů, které sehrály 
celkem 52 zápasů, než byl znám vítěz - fotbalisté BRAZÍLIE. 
Poštovní správa USA připravila pro filatelisty sérii tři zná-
mek a aršik. Oboje bylo vydáno 26. května, razítko 1. dne po-
chází z  East  Rutherfordu v New Jersey /dnes je již prakticky 
součástí New Yorku!, které bylo jedním z devíti měst, kde se 

hrály jednotlivé zápasy. Také v ostatních osmi městech - Pa-
sadeně, Chicagu, Dallasu,  Palo  Altu,  Foxboro,  Washingtonu, Or.6 
landu, Pontiacu byla 26. května používána razítka 1. dne vy-
dáni. 
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Na letošní MS r kopané reagovaly vydáním filatelistických do-
kumentů  mnohé poštovní správy. 
švýcarská poštovní správa vydala již 15. března 1994 známku v 
nominální hodnotě  0,80  SFr.  Tato známka měla být původně  dá-
na do oběhu až .v příštím roce, kdy si švýcarský fotbalový svaz 



FIFA WORU) CUP 94 
SFY ASF 9)95.4995  

A. Kassowitz, Švýcarsko 

Příležitostné emise An-
dorry /vlevo/ a Švédska 
/vpravo/. 

000000000000000000000000e00000000000040000000000000011000000000 

připomene 100. výročí svého založeni, ale vzhledem k postupu 
národního týmu na letošní MS spatřila světlo světa o rok  

Také Lichtenštejnsko přispělo do sbírek „fotbalových" náměté-
řů  jednou známkou, zobrazující dva chlapce indiánského kmene  
Hopi,  kopající bosýma nohama do kamene. Razítko prvního dne 
je „neutrální", dále existude FDC a maxim  karts.  



SPORT NA ZNAMKACH 
OX0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0 

Ve čtvrtek, 18. srpna 1994, zahájila slavnostně  Britská krá-
lovna Alžběta v kanadské Victorii XV. Hry Britského společen-
ství národů. Desetidenních bojů  o medaile se zdčastnilo 3350 
sportoveů  ze 64 zemí, jet byly součástí někdejšího impéria. 
Poprvé od roku 1958, kdy startovali naposledy na Hrách v Car-
diffu, se opět představili sportovci Jihoafrické republiky. 
Naopak, naposledy, se představila výprava Hongkongu, který v 
roce 1997 připadne Číně. Premiéru na Hrách měli handicapova-
ní sportovci. 
Poslední běžkyní štafety, která odstartovala 14. března z Buc-
kinghamského paláce v Londýně  a prošla všemi zeměmi Common-
wealthu, byla kanadská olympijská vítězka v biatlonu Myriam 
Bedardovd. Na stadión přijela na kolečkovich bruslích. Vlaj-
ku Her pak společně  vztyčili Angličan Roger  Bannister,  který 
jako první v historii v běhu na jednu míli pokořil hranici 4 
minut a jeho velký soupeř  z první poloviny padesátých let Au-
stralan John Landy. 
Kanadská poštovní správa připomenula tuto sportovní událost 

šesti známkami ve dvou vydáních. První dvě  -  bowling  a lacro-
se - vyšly 20. května, další čtyři - závod vozíčkářů, skok 
vysoký, skoky do vody a cyklistika - byly vydány 5. srpna 94. 



Obě  emise doprovázejí dvě  FDIC,  ra-
zítka 1. dne vydání z Victorie a 
sada šesti poštovních dopisnic s 
vyobrazením sportů, čerpajících z 
námětu jednotlivých známek. Repro-
dukce vpravo.  

Commonwealth Games 
• Station 

Roanoke, VA 24022   Vlevo pak přinášíme 
reprodukci americké- 

July 15, 1994 ho PR k  témuž.  

Joseph M. Lacko, USA  

Začátkem června, konkrétně  2.-12.6.1994, se u protinožců  usku-
tečnil světoví šampionát v košíkové žen. MS se konalo ve čty-
řech australských městech -  Adelaide, Hobart, Launceston  a  
Sydney.  
Vítězem a mistrem světa se stal celek 3razi1ie po vítězství v 
poměru 96 : 87 nad Čínou. Bronzová medaile vybojovaly repre-
zentantky USA. 
Australská poštovní správa připomenula toto MS vydáním obálky 

s natištěnou známkou v hodnotě  45 c a také razítkem 1. dne vy-
Had - 14. dubna 1994. 

Slovinsko je stát, který vznikl po rozpadu bývalé Jugoslávie a 
spíše  net  na Balkán se orientuje do střední Evropy. Tomu také 
odpovídá střízlivá emisní politika poštovních známek a součas-
ně  jejich pečlivé provedeni. Samozřejmě, že v emisním plánu 
nechybí ani známky se sportovními náměty.  Prod  také, když pře-
devším lyžaři dosahují velice dobrých umístěni a mistrovství 
v letech na lyžIch, které se tradičně  koná na velkém můstku v 
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Planici, má již šedesátiletou tradici. To vše jsou fakta, kte-
rá lze doložit slovinskfti známkami vydanými v tomto roce. 
4. dnora byly vydány dvě  známky k XVII. zimním olympijskft 
hrám v Lillehammeru. Známky jsou vytištěny na tiskovém listu 

Po šesti kusech s kupóny, na kterch jsou piktogramy sportov-
ních disciplín, kterých se zúčastnili slovinští sportovci, znak 
slovinského olympijského výboru,  logo  XVII. zimní olympiády a 
text připomínající 70. výročí konání prvních zimních olympijs-
etch her. 
11. března pak byla vydána známka k MS v letech na lyžích Pla-
nica 1994. Po vytvořeni světového rekordu 203 m dne 17.3. fin- 

ským skokanem  Toni  Nieminenem, byly na spodní okraj tiskového 
listu, na kterém jsou čtyři známky /čtyřptiska/, dotištěny dda-
je o délce skoku a rekordmanovo jméno. Zajímavé je, že let v 
délce 209 m, který se podařil Noru Bredesenovi 18.3. se už 
na známky nedostal. 

(L) Josef Dobrovský 

Letošní hokejové MS, které přineslo opět po mnoha letech titul 
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SOLZANO/SOZEN • VAL Di FASSA MILANO 
' . . 

BOLZANO/BOZEIN - VAL DI FASSA • MILANO 
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Kanadě, se uskutečnilo od 25. dubna do 8. května v italských 
městech Bolzano, Val di Fassa a Milán. 

Italská pošta sice známku nevydala, ale na poštovních dřadech 
ve výše uvedených městech se celkem používala čtyři různá  PR.  
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CAMPIONATI MONDIAL' 
HOCKEY, GHIACCIO 
CRUPPO •A• Chile 
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WORLD CHAVIONSHIP 

Kromě  toho existuje 
obálka organizačního 
výboru !její část vle-
vo!, přítisk na dopis, 
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411110. MN, 
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ICEHOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP POOL - A 

BOLZAN0/130ZEN -  VAL  DI FASSA - MILANO 
25. 04.- 08.05, 1994 
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Z HISTORIE URUGUAYSKNO FOTBALU  

Koncem 70. let byl uruguayský fotbal v hluboké krizi a jedním 
z důsledků  bylo, že se Uruguay nekvalifikovala na MS 1978 v 
Argentině. V roce 1980 se v-  Montevideu pořádal turnaj o Zlatý 

pohár  /Cope  de  Oro/  k výročí  
50-ti let vítězství Uruguaye 
na I. MS 1930. Na turnaji 
startovali všichni bývali 
mistři světa kromě  Anglie, 
kterou zastoupilo Holandsko. 
Překvapivým vítězem tohoto 
minimistrovstvl světa se 
stala Uruguay. Ve finále po-
razila favorizovanou Brazilii 2 : 1. Victorino 
se stal králem střelců  se 4 góly a Rubán  Paz  

nejlepším hráčem turnaje. 0 to větší zklamání nastalo, když - 
se Uruguaycům nezdařil opět postup, tentokrát na MS 1982 ko-
naném ve Spanělsku. Ospěšni byli až v kvalifikaci o MS 1986, 
kdy vyhráli II. kvalifikač-
ní skupinu pro Jižní Ameri-
ku. Zde měli za soupeře  Ecu-
ador  /2:1 a 2:0/, Chile /0:2 
a 2:1/. 
Svůj první zápas na MS 1986 
v- Mexiku hráli Uruguayci 
proti finalistůmz MS 1978, 
hráčům NSR a remizovali 1:1, 
když po cell zápas vedli. 
3ranku vstřelil Alzamendi. 
Druhý zápas skončil pro Uru-
guayce těžkým debaklem, pod-
lehli tajnému favoritu tur-
naje Dánsku 1:6 /1:2/. Je-
diný ga dal Francescoli z 
pokutového kopu. Ani v tře-
tím utkání Uruguayci nepře-
svědčili a pa doslova bru-
tálním výkonu hráli se Skot-
skem 0:0, což ovšem stačilo 
k dalšímu postupu ze skupi-
ny. V jediném vzájemném stře-
tnutf jihoamerických mužstev 
na MS 1986 se v osmifinále 
střetla Uruguay s Argentinou 
a odešla poražena 0:1 /0:1/, 
když Argentina měla cell zá-
pas výraznou převahu. Tímto utkáním také skončilo nepříliš 
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slavné dčinkování Uruguaye na MS 1986. V Mexiku Uruguay repre-
zentovali tito fotbalisté : Alvez, Aceveda,  Paz,  Gutierez, Ri-
vero, Pereyra,  Barrios,  Bossio, Santin, Ramos, Francescoli, de  
Silva, Cabrera, Batista,  Saralegui, Alzamendi,  Salazar  a Diogo. 
Reprezentaci vedl C. Borras.  

CZ  BtLEHRAD  

S vice než ročním zpožděním jsem získal zajímavé fotbalové ma-
teriály, které byly vydány na počest vítězství  CZ  Bělehrad v 

PMEZ a k získání Interkon-
tinentálniho poháru v roce 
1991. 
Byl vydán tiskový list s 
osmi známkami a kupcinem, 
Mile bylo vydáno vkusné 
FDC. 
V 1. kola PMEZ hrála  CZ  Bě-
lehrad s  Grasshoppers  Cu-
rych 1:1 a 4:1, ve čtvrt-
finále porazila Dynamo Drá-
žaany 3:0 a 2:1. Semifiná-
lový boj s Bayernem Mnichov 
vyzněl dspěšně  pro  CZ  Běle-
hrad - 2:2 a 1:2. 
S favorizovaným Olympique 
Marseille hráli Jugoslávci 
ve finále 0:0 a po prodlou-

pokutové kopy 53. Jeden pokutový kop promě- 
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žení zvítězili  
nil  Dragiša B 
pozdější nálad  
hvězda Slávie 
ha. 
Ispěšnou sezá 
završila  CZ  B  
grad  v-  Interk 
tinentálnim 
háru s chilsk  
Colo Colo  3:0, 
brankami Jugo 
če /2/ a Panč  
Tím se tak st 
nejlepším, klu 
vým mužstvem 
rok 1991. 

na • 

-St. Kamenick  
D$.10 
o NV 5.19g'  Co* 

0 0 
0 

Známkou /néklad 4 mil. ku-
sů/, razítkem 1. dne vydá-
ní a FDC připomenula 2.5. 
Italské pošta letošní titul  
AC  Mil/in, získaný v domácí 
ligové soutěži. 

° di E.0166e/  
0000 Otractoo Go o cro o o °coo° °co 00000 c . 

ry ALE 

o - 
‘"=' 



0 

.0, 

chuTtak°  
Coe 

SPORTOVNÍ RAZfTKA V ZAHRANIČÍ  

Náš člen, pan ing. František Vokoun z listí nad Labem, je auto-
rem následujícího přehledu sportovních razítek, používaných v 
zahraničí v prvním čtvrtletí letošního roku. 
Do přehledu nejsou zařazena razítka, uveřejněná v prvních dvou' 
číslech Letošního zpravodaje, razítka, jejichž vyobrazeni se 
již léta nemění a také razítka, která nelze zveřejnit pro je-
jich špatnou reprodukční kvalitu. 

USA -  Pittsburg  - ZCH 1994 
USA -  East Rutherford  - Americký fotbal -  Rams-Giants  
RAKOUSKO Gosau - Mezinárodní balonové závody .Dachstein  

Trophy"  

RAMS 
vs 

GIANTS 
JAN. 7, 1990 

EAST RUTHERFORD. NJ 07070 
PLAYOFF STATION 

FRANCIE - 

ŠPANĚLSKO 
NĚMECKO -  

Avignon - Mezinárodní jezdecké závody .Cheval  Pas-
sion"  

- Llodio - Evropský pohár v pozemním hokeji žen 
3erchtesgaden - M'13 v jízdě  nq saních 
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ŠPANĚLSKO -  Sevilla  - ffezinárodnf šachový turnaj  .Ciudad Se-
villa"  

NĚMECKO - Carmisch-Partenkirchen -  SP  v alpském lyžováni žen 
ITÁLIE - Arezzo - Mezinárodní jezdecké závody H Arezzoequita-

zione" 
ITÁLIE - Moena - Start mezinárodního lyžařského běhu "Marcia-

longa" 

ITÁLIE - Cavalese - Cíl mezin. lyžařského běhu .Marcialonga" 
NĚMECKO - Altenberg - MS 7 jízdě  na skeletonu 1994 
ITÁLIE - Cles - MS v lyžařském orientačním běhu 1994 
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ITÁLIE -  Milano  - Superpohár  AC  Milán - Parma v kopané 
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ŠVYCARSKO - Chateau d *  Oex - MS vzducholodi 
USA -  Long Beach  - Mistrovství USA v krasobruslení 
ITÁLIE Bbrgonovo Mezinárodní závody psích spřežení 
ITÁLIE Arezzo - „EUROPA TOP 12" ve stolním tenise 
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FRANCIE - Briancon  - Mezinárodní lyžařské závody „Virade  
blanche"  

NtMECK0 -  Garmisch-Partenkirchen  -  SP  v alpském lyžování mužů  
USA -  Philadelphia  - Basketbalový klub  „Philadelphia  76-ers" 
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NtMECK0 - St. Adreasberg „Mládež trénuje na olympiádu" 
RAKCUSKO - St. Georgen Mezinárodní lyžařskl běh  „Sr.  Jiří" 
ŠPANILSKO -  Linares  - Mezinárodní šachový turnaj  „Ciudad Li-

nares"  
NtMECKO -  Berlin  - VIktor  von  Podbielski /předseda Německého 

říšského vIltoru pro OH/ 
G9 
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VELKÁ BRITANIE -  Birmingham  -  ME  re stolním 
USA -  Springfield  - Pozdrav MS v.  kopané 1994 
MAISARSKO - Budapešt - Simultánní šachové utkání 

Paula Benkč  
- PMEZ v kopané  AC  Milán - Anderlecht Brusel 

tenise 1994 
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FINSKO - H5meenlina - Start mezinárodního lyt. běhu FINLANDIA 
FINSKO -  Lahti  - Cíl mezinárodního lyžařského běhu FINLANDIA 
FRANCIE - Strasbourg -  ME  ve střelbě  ze vzduchových zbraní 
ITÁLIE -  Milano  - PMEZ v kopané  AC  Milán - Werder  Bremen  
NORSKO - Hurdal - Mezinárodní lyžařské závody veteránů  

ŠPANILSKO -  Granada  - Rok do zahájení MS v alpském lyžování 95 
FINSKO -  Lahti  - Mezinárodní mistrovství Finska v lyžování 
FRANCIE - Megéve - Mezinárodní závody psích spřežení 
fzECKC - Karitsa - Šachový turnaj a filatelistická výstava 
JAPONSKO -  Chiba  - MS v krasobruslení 199/..t. 
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NtMECK0 Beckum - Mezinárodní filatelistická výstava mládeže 
NORSKO -  Al  - Mezinárodní mistrovství poštovních zaměstnanců  

v lyžování 
NtMECK0 -  Garmisch-Partenkirchen  - MS v lední metané 1994 

ř,00KUM• 1,
:bk 

 

—.‚"<\_  
19.-11994 ť  

'04,§9269  



I.  Sokolský  pi 

r 

V7F---qa1iNKA NA SOKOLSTVO 
'caifredaktor Filatelie •  me  před tasem vyzval K napsáni 

rbze.ahl.:išihu tianku o sokolstvu a jeho odrazu ve filatelii. 
NabIL:iku j-i,e;!1iel vznikl dvoudílný rozsáhlý článek, který sna' 
vy jda v 9 a 10/94. Obsahuje vt,tŠinou fakta s';portovnimu 

nAmL'tdři dostatetnč. známá, dvě  jeho Části však 
Pova;!uji za vnodne nabídnout i tlenam OLYMPSPORTU, zejména proto, 
2e ne .1,z Filatelii odebírá a proto, 2e si myslím, Ie byste 
mohli omoci. 

s. cykiisticki ietdma 

a C) -3 a %,." t4 F• • F* 121 "C.  N f P,Z f 7-1‹  

Při každe katalogizaci poštovnIch razítek slouží jako výchozí 
podklad záznamy, uložené v Poštovním muzeu. Zejména u strojových 
razítek (SR) však tyto podklady nebývají 'zcela přesné nebo zcela 
chyb i a proto se zde uváděné skutečnosti nemusí vldy zakládat na 
pravd. Takto se  take  některé chyby dostaly do jinak vynikajícího 
katalogu V.Nebeskeho i některých starších prací. Protože 
OLYMPSPORT současně  pracuje na vydání prvního dílu všech typd 
poštovních razítek se sportovní a tělovýchovnou -tematikou, který 
bude obsahovat tyto artefakty aŽ do roku 1945 a protože bYch0M 
chtěli, aby  we  podobných chyb bylo minimum, obracíme se v případě  
strojových razítek s prosbou o pomoc na  vas,.  čtenaře—sběratele. 
Jde nám zejména o prověření doby používáni jednotlivých razítek. 
Najdete li ve svých sbírkách  _tine  data, než zde uvedená, budeme  
yam  velice vděčni za zasláni xeroxové kopie, nebo zapdjčení 
originalu. U některých razítek dokonce nemáme prokázanou jejich 
existenci vdbec, nemáme K dispozici žadný skutečný otisk. Zde je 
samozřejmě  pomoc ještě  vice žádoucí. Poštovně  samozřejmě  hradíme. 

Strojová razítka mdžeme třídit podle řady rdzných kriterií, 
zajmi nás počet otiskd denního razítka (DR), který bývá totožný  
poem  namontovaných propagačních vlolek, označeni poštovniho 

Uřadu, rozlišovací značky DR, te::t nebo vyobrazení na propagační 
vložce, pouŽitá barva a samozřejmě  datum použiti. Rada těchto 
razítek byla použita jako turnusová, tzn. že stejné propagatni 
vložky byly postupně  montovány do strojkla u rázných pošt, nebo 
dokonce do rázných strojka tete pošty. Není li v přehledu jinak 

trolegal-40vJAI uvedeno, je barva razítka černá. ř;7til)  
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Počínaje rokem 1984 organizuje v každém olympijském roce MOV 
a FIP. vyhlášeni ceny  PRIX OLYMPIA  pro nejkrásnější olympijskou 
známku roku. Komise odbornikó vypere ze známkové tvorby všech zemi 
světa patnáct nejlepších nAvrhd a konečné hlasováni provádějí 
jednotlivé NOV. K ION 1994 v Lillehammeru bylo vydáno celkem asi 
150 známek v 70 zemích a konečné pořadí je následující. 1.misto 
obsadil soutisk dvou známek norské pošty podle návrhu  Bruno  
Oldaniho, na druhém místě  se objevilo vydáni Maďarska, třetí místo 
obsadila emise finská. Kde jsou ty doby, kdy mezi nejlepšími byly 
i známky naše? Ceny vilitězdm byly předány J.A.Samaranchem 4.9.94 
v Paříži. Norská pošta projevuje svoji aktivitu vydáním pamětních 
obálek ke 100.výrodi založeni MOV i k říjnovému založeni k,Roti 
pro olympijskou filatelii při MOV v  Lausanne. %1Pn  

C?C7C3C3C3C3C3QC3,C7C3%C3,C3C)CC3C3C,C3,C3C3C,C),C3C3C3C3C3C3C3C30 
je zpravodaj Společnosti pro olympijskou a spar-
tovnf filatelii v České a Slovenské republikách, 
určený pro potřebu Elena této společnosti. 

Předseda OS ing J.PETRASEK, POB 13, 282 23, Český Brod 
Místopředseda OS F.SOPKO, švermova 3, 083 01, Sabinov 
Redaktor OS R.JASEK, Havlíčkova 271, 281 21, červené Pečky 
Jednatel OS 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 
0000p000000p00000cl00000p0000d000d00000000000000poop00000000000000 

Toto číslo, má celkem 24 stran vyobrazeni a textu. 
Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice 

č.j. PP/1 - 3671/92 ze dne 12.11.1992 
C7C7C3,0C7C3C3C3CaC3CD,C3C3C7sC3C3C3C3C3C7,C3C7C3C2C7C7QCCaC3C3C3C3 

OLYMPSPORT 
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