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K třldennimu po-
bytu české dele-
gace v.  Lausanne  
patřilo setkání 
společné foto 

s předsedou MOV. 
Zleva : Mgr. Rs-
dek-  JAsek, Ing. 
Jaroslav Petrisek, 
předseda MtirJuan  
Antonio  Samaranch 
a Ing. Václav' Di-
viš. 
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ZAPIS z27. setkání členů  OLYMPSPORTu, 
. . konaném 1 9.11.1994 v Přerově   

Krátce po jedenácté hodině  zahájil předseda OLYMPSPORTu ing. 
J. Petrtisek 27. setkání OS, kterého se podle prezenčnf listi- 
ny zúčastnilo Členů. Díky dobré propagaci, navštívilo no-
še  jednéní i  vie  než deset místních filatelistů  a příznivců  
sportu, které přilákala zejména moinost získání zajímavého 
filatelistického materiálu pro své sbírky. 
Jednáni probíhalo podle připraveného programu. 
Ing. J. Petrásek - požádal přítomné, aby minutou ticha ucti- 

li památku zesnulého člena RNDr..PhMr. JO-
na Vančury Kutné Hory., který zemřel 30.10.1994 ve věku 78 
let a který patřil mezi zakládající členy OLYMPSPORTu. 
Přečetl omluvné_ dopisx některých nepřítomných Členů  /Kotlový, 
Svoboda/. Seznámil přítomné s písemnou zorivou pokladnfka _OS, 
Bedřicha Poláka, kteřl se nemohl zúčastnit z vážných rodinných 
důvodů. 
Následovala přednáška známého jurymana pane ing.  Walters  

z Ostravy o přípravě  filatelistického exponftu, která se 
setkala s velkou pozorností a zájmem. 

Ing. Z.:,Slovtiček seznámil přitommé se stavem členské základ- 
ny. K 19.11. má OS celkem 146 členů, z toho 

je 24 členů  ze Slovenska a 20 Členů  z ostatnf ciliny, předev-
šfm ze SRN. 
Placení Členských příspěvků  na rok 1994.nen f dpiné. Po kontro-
le s B. Polákem 2.11. nezaplatilo celkem,28 členů. Dva členové 
/Kočí Č. 148 a MaŽtir č / mají zaplacenó na rok 1995. 
Ildetni stav : příjem 2618  Kt  

výdaje 2014,50  Kt  
zůstatek 603,50 Kč  . 

DODi8 České pošty ze 1 4.1 1.1994 oznamuje,  le  s platností od 1.  
Yana  1995 idňri možnost zasíláni 'novinových zásilek na Slo-
vensko. Zásilky bude možno posílat jako tiskoviny. Nové sazby 
však nejsou znémy. Bylo zde dohodnuto, že zásilky na Slovens-
ko budou v balíku zaslány p. Dosedlovi do Brna, který je předá 
E. Smažákovi a ten zařídí jejich rozeslání slovenským členům. 
Mgr. R. „lásek - konstatova;,  le  se zlepšila situace s příspěr- 

ky, zatfm jsou materiály na další 2-3  aisle  
zpravodaje, přesto jsou další příspěvky vítány. Připravuje se 
do tisku.  číslo 4/94. Připravuje royal knihovničku XVII. ZOH 
Lillehammer. Do konce letošního roku by měla být hotova kni-
hovnička Barcelona 92. 
Iňg. J. Petrések následující setkání Členů  OLYMPSPORTu bude 
' v květnu 1995 v Plzni v rámci filatelistic-
ké výstavy. Připravuji se knihovničky SOKOL a I. díl čs. spor-
tovní razitka do roku 1945. Informoval o vzniku samostatných 
české a Slovenské společnosti olympijské a sportovní filatelie. 
Byl projedntan a posléze schválen návrh nového statutu _ české a- 
sociace "iiIiiiiajské a sportovní filatelie. 
Ing. V. Diviš  nodal  informaci o průběhu a výsledcich 

- ňf OS za poslední roky. Přínos z nich je zit-
porný. Připravf nový návrh na uspořádán/ kolování. K tomu vy-
užije poznatků  z kolování jiných klubů  a organizacf v zahrani 
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čí. 
E. Smážák - informoval o vzniku Slovenské sPoločnosti olympijs- 
• ké a sportovní filatelie /viz samostatný příspěvek!. 
Jejími tleny se mohou stát jako hosté i členové OLYMPSPORTu z 
České Republiky. 
A. Adolf - provedl slavnostní předání  pen  vítězům soutěže ,Vz-

pomínky na nejzdařilejší setkání OS". Cíny převzali 
ing. Zdeněk Slováček  z Pardubic, Stanislav Kamenický.z Prahy a 
ing. Jan Kodytek z žamberka.. - - • 
Hezic ceny do této soutěže věnovali následující sponzoři : 

Ing. Václav Klička CSc., generální ředitel  RIMER  ELITEX 
Ustf nad Orlicf - 

• Mgr. Karel Škarka, starosta města tstf nad Orlicí 
Ing. Lubomír Adolf, vedoucí pracovník  CAMPANULA  s.r.o.  Mo- 

t rašice . 

Oceněni za šíření a propagaci olympijské fillitelie převzali ta-
ké  jog,  Jaroslav Petritsek a Mgr. Radek Jfisek. 
Dobré akce se zdařila díky inlciativě  našeho kronikáře A._Adol-
fa. 
A. Adolf informoval o tom,  le  připravuje další novou soutěž o 
hodnotné ceny. Podrobnosti budou zveřejněny ve zpravodaji OS. 
Ing. J. Petrések - požádal všechny členy OS o pomoc při zaji- 

štovéni sponzorů  na akce OS. Podal první in-
formace o filatelistické výstavě  PLZER 95 a předal zájemcům 
přihlášky na tuto výstavu. Připravuje se nové vydáni adresd-
ře OS. Požádal rovněž o pomoc při zajištování překladů  z a 
do angličtiny, němčiny, španělštiny a italštiny. Hledajf-se 
autoři a spolupracovnici pro zamýšlené knihovničky : Češti 



NUVÉ FIPO us-rptviNia_ _ 
- 

Je všeobecně  známým faktem,  le  skutečnosti se průběhem času 
mění a vyvíjejí, ať  již jde o kterýkoliv z oborů  lidské čin-
nosti. Před dvaceti sedmi roky skupina nadšenců  pod vedením 
pánů  Buška a Justýna založila tehdy prvnf československou 
sekci námětové filatelie OLYMPSPORT, pochopitelně  s působ-
ností pro celou republiku. Podobné organizace v té době  již 
existovala snad pouze v USA /SPI/, o čemž však nebylo dobře 
mluvit a prakticky ve stejné době  byla podobné skupina zalo-
žena v Německu /IMOS/, o čemž mluvit bylo snad ještě  hor. 
Teprve mnohem později vznikaly i další podobné společnosti 
v Polsku /Klub. olympijczyka/, v Itálii /CIFT/,,Anglii /SOC/ 
a dalšich zemích. 
4ejich činnost nebyla nijak vzájemně  koordinovdna a spolu• 
práce se' omezovala na osobní kontakty mezi některými členy. 
Díky panu J.A. Samaranchovi se  al  v roce 1983 této dlohy.  u-
jal MOV a uspořádal v  Lausanne  V.  roce 1985 první OLYMPHILEX, 
mezinárodní filatelistickou výstavu, věnovanou výhradně  ex-
ponátům se sportovní a olympijskou tematikou. V návaznosti 
byla ustavěna Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii 
/FIP0/ pod přímou patronaci MOV, která soustřeaovala všechny 
přihlášené zájemce - jednotlivce o tento sběratelský obor a 
současně  se spolupodflela na organizováni dalších OLYMPHILE. 
XŮ, v roce 1987v Pimě  ) 1988  it  Seoulu, 1990 ve Varně  a 1992 
v Barceloně. 
✓ této době  již vedeni MOV pod předsednictvím p. Samaranche 
a za hlavní spolupráce pánů  Bergmanna ze Švýcarska a Tecar-
diho z Itálie připravovalo zcela novou koncepci organizace 
olympijské a sportovnf filatelie. Nové FIPO po schválení MOV 
a po dohodě  s vedením FIP však již nemělo být sdružením sou-
kromých sběratelů. Předpokládalo ustavení Národních asociací 
pro olympijskou a sportovní filatelii  it  jednotlivých zemích, 
pracujících jako součást příslušných Národních olympijských 
výborů. Všechny takto založené národni asociace měly vytvo-
řit toto nové FIPO, které mělo získat postavení samostatné 
komise MOV s ndsledným začleněnfm do olympijské charty. Po 
schvdlení stanov a zjištění zájmu v jednotlivých zemích vy-
vrcholily veškeré přípravy ve dnech 7.-9.10.1994, kdy bylo 
✓ nové budově  Olympijského muzea  it Lausanne  nové FIPO skuteč-
ně  založeno. 0 tom se mohou'čtenáři dozvědět na jiném místě  
zpravodaje, my se vratme k situaci u nés ... 
Podtinky prakticky veškerých Činnosti na tizemf Československa 
se změnily vIrazně  ze známých důvodů  v roce 1989. Samotný rok 
1989 na činnosti OS nezanechal přílišné stopy, po provedené 
Členské anketě  jsme pokračovali prakticky beze změn v nápini 
činnosti i ve složeni vedenf OS. Novinkou ovšem bylo, že čle-
ny OS se poprvé legálně  mohli státi členové z jiných zemi. 
OS se tak prakticky stal maZindrodni společností. Z hlediska 
filatelistického Organizačního začlenění do struktury Svezu - 
filatelistů  jsme zvolili návaznost na Svaz Českých filatelis- 
tů. 
Po rozdělení republiky na dva Samostatné státy se při setkáni 
✓ Bratislavě  v listopadu 1992 přítomní účastníci jednomyslně  
rozhodli, že OS se nebude rozdělovat na samostatnou. českou a 

(F.) 

Slovenskou část, ale zůstane společnou organizaci českých a 
slovenských Členů  s možnosti Členství i pro zdjemče z jiných 



zemí. V tomto smyslu byl informován MOV v době  připrav založe-
ni nového FIPO o tom, že české a slovenské filatelisty zde bu-
de zastupovat jedna společná Národni asociace pro olympijskou 
a sportovní filatelii v české a Slovenské republikách. V tom-
to smyslu byly také upraveny stanovy OLYMPSPORTu. MOV dopisem 
p. Tecardiho s tímto záměrem vyjádřil souhlas. 
Po rokování zástupců  čOV a SOV na Olympijském kongresu v Paří-
ži začátkem záři 1994 nabídl Slovenský olympijský výbor slo-
venským filatelistům ke zváženi možnost založeni samostatné 
Slovenské společnosti olympijské a sportovní filatelie /SSOŠF/ 
s možností finanční i jiné podpory. O této iniciativě  bylo in-
formováno vedení OS a následně  i Ceski olympijský výbor, který 
do této doby částečně  činnost OS finančně  podporoval a z žádné 
strany k tomuto kroku slovenských filatelistů  nebylo námitek. 
Okamžitým jednáním SOV byl informován i MOV a na říjnové usta-
vující zasedáni nového FIPO do  Lausanne  již odjely dvě  samos-
tatně  tříčlenné delegace. Za Slovenskou republiku P. Osuský, 
E. Smažák a P. Ondráška a za českou republiku J. Petrásek, R. 
Jtisek a V. Diviš. 
V průběhu třídenního jednáni v  Lausanne  se obě  delegace dva-
krát sešly k dohodě  další společné činnosti, ze které proza-
tím vyplývá, že 
- české filatelisty ve FIPO zastupuje OLYMPSPORT Národni a-

sociace pro olympijskou filatelii v české republice. 
- Slovenské filatelisty ve FIPO zastupuje Slovenské společnost 

olympijské a sportovní filatelie /SSOSF/. 
- členská základna OLYMPSPORTu je tvořena zájemci české národ-

nosti, SSOSF je tvořena přihlášenými zájemci slovenské ná-
rodnosti. Obě  společnosti však mohou mit i členy z jiných 
zemí, tito zahraniční členové budou mit však pouze statut 
člena - hosta, bez prima volit a být volen do vedeni přís-
lušné společnosti. 

- OLYMPSPORT i SSOSF budou velice dzce spolupracovat a podob-
ně  jako  mid  v současné době  OLYMPSPORT řadu členů  ze Slovens-
ka, předpokládají, že i češti členové budou členy SSOŠF. To-
to vzájemné členství budou obě  společnosti podle svých mož-
nosti podporovbt. 

OLYMPSPORT tedy pokračuje ve své činnosti prakticky beze změn 
s tím, že jeho základními členy jsou zájemci s českou státní 
příslušností, Členové ostatní mají statut dlena - hosta. Na 
setkáni OLYMPSPORTu v Přerově  19.11.1994 byl schválen návrh 
nových stanov OLYMPSPORTu jako Společnosti pro olympijskou a 
sportovní filatelii v české republice. Tento návrh bude pře-
dán k vyjádření českému olympijskému výboru a jeho konečné 
zněni bude schváleno při jarní valné hromadě  OLYMPSPORTu v 
Plzni. Do této valné hromady, kde budou provedeny i nové vol-
byl  zůstává vedení OLYMPSPORTu ve stejném složeni,  

pepy ememrsId6 
objednat u B. Poláka za 6.- momir 101 00 PRAHA 10 
Kč/ks. OLYMPSPORT se spolu- 
podllel na vydáni  přitisku 
na COV k lAčasti české reprezentace v kvalifikaci na  ME  

(j) 

v košikové. 1 tyto přitiskY, pOUZe s dennlm razitkam  peaty  Nový 
jičin, kde se kvalifikace konala, zašle B. Polák 6 8.-  Wks.  

Český olympijský výbor je od 
začátku prosince 94 uživate- 

OLYNIRUSIC? 
OEsKÝ 

lem nového výplatniho stroj- eito VÝSOR Q.) 
-R12AL ku Postalia. Otisk si můžete 
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Své členetvi v OS ukoňčil ji 2 k 1.1.1994 4„FARKAŠOYSKÝ z Bratisla-
vy a M.JOSEK, rovněž z Bratitlavy. NedoStuPný je Jiří KALUS z 
Ostravy, zásilky te vrací jako nedOručitelné, jeho Členství tedy 
rovněž. . rušíme.' Na vlastni tádott ukončil své Členství Pei tel 
J.VANKO z. Dubnice h  Whom.  K Z1.12.94 konči na vlastní Iádást své 
Členství v OS přítel. GUTTENDORF 2 Mnichova. 

Začátkem října 1994 zemřel zakládající člen OS, 
přítel Jan VANCURA 2 Kutné Hory, 

kdo jste jej věnujte mu tichou v2P0minku1 

Novou adeesu ohlásil L.SPIESSENS, Louisalei 41 4, 2660, HOOOken. 
Novými Členy OS se stali:.  

346. Pavel KOMERS, Něvska 507,19600, Praha 9-takOviCe, sbírá 
olympijské hry. 
347. Giorgio SIN!,  Via Roma 41, Tagliolo M  (AL),  15070,  Italia,  
sbírá kopanou a momentálně  pracuje na vydání katalogu fotbaltvých 
razítek celého světa. 

Oběma novým elanemPřejeme mnoho Ctspěchd ve řilatelii a dobté 
Pocity z jejich Členstvi v OLYMPSPORTU. 

pA)LŠ1_2P0iWt,  
členske príspevky pro rok 1195 činí pro České 'Členy 45.-  KČ, ped 
slovenské Členy 75.-  KC,  prO cizince 20.- DM nebd odOovidajici, 
ekvivalent. Uhradu proveďte takto: dešti Členové mají peiloženou 
složenku poštovní banky, která  ma  tu výhodu, že neplatíte žádný 
poplatek 2 odesláni. Členové, kteří liž příspěvky na rok 95 
zaplatili, zřejmě  v loňské výši 60.-  .Kt,  mohou příležitostně  
uhradit rozdíl: 5.- 'KČ  B.Polákovi ve známkaCh. Slovenští Členově  

'Provedou úhradu běžnou poštovní pOukazkau na adresu P.Ondrášky do 
Bratislavy (Adresa V tiraži zpravodaje). 

Nezapomeňte, že termfn pro úhradu je do konce.beezna. Je 
trapné kaldorOen1 uP0minani, vždyť  nape.jetos jsme v říjnu 
upomínali 25 elend a dodnes jich ještě  zůstalo  IS  nezaplativších.  
Pei  tom snad je základní slUšnost, v připadě,  le  někde již nechci 
být, dat o tom vědět alespoň  ZasIaním korespondenčního lístku. Vy, 
jichž se to netýká, prosím promiňte! Není samoZeejmě  v žadněm 
případě  naši snahou, vyškrtnout co nejvíce elend, pravý opak je 
pravdou, ale  nape.  těch 15 tiend odpovídá Kd a to je cena za3$ 
tisk jednohó zpravodaje'! 

VÝ.0-riAsv7i2%FL.Z OL-Nťh•IF•PeOF:1- 
Již v minulých Číslech zpravodaje jsme vaS informovali o tom,  

le pi  Národní filatelistické výstavě  PLZEŇ  1295 1995, která se 
koná 6.- 8.5.1995 budou 6tevřeny dvě  samostatné třídy 

namětova třída OLYMPSPORT pro dos0614 i mladežnickě  
exponáty s olympijskou a sportovní tematikou, přístupná všem 
Členům OS z České i ze Slovenské repudliky, 

- -Vida literatury s olympijskou a sportovní literaturou, 
která je mezinárodní, tedy přístupná' všem zájemcům z celého světa. 

zaslání peedběžných přihlášek na moji adresu byli členové 
OS vyzváni ji± dříve a řada jich tak učinila. Jim jsem již 
definitivní přihlášky zaslal, dalši zájemci se mohou ještě  
přihlásit a to do obou soutatnich tříd. přihlášku 
zasílejte přímo na adresu org.výboru výstavy, která je uvedeha v 
propozicích. Ty dostanete současně  s přihláškou, která se odesílá 
Pouze v jednom exemplaei. Přihlašujete li více než jeden exponát, 
nechte si 'potřebný'počet dalších formulae peihlašky oxeroxovat.(  
Zejména očekáváme, že autoři všech knihovniček ne starších pěti 



let nebudou se svými přihláškami chybět! Nezapomeňte, že na této 
výstavě  je možne získat kvalifikaci pro účast na OLYMPHILEXU'96 v 
Atlante, tam se sice výstavní poplatek tádný neplatí, zatímco... 

V propozicích pro Plzeň  zřejmě  někoho zarazil poměrně  vysoký 
výstavní poplatek v námětové třídě  OLYMPSPORT. Snažíme, se zajistit 
sponzory pro jejich alespoň  částečnou úhradu a s prosbou o pomoc 
v tomto smyslu se obracíme i na  vas.  Protihodnotou mdleme nabízet 
inzerci ve- zpravodaji a knihovničkách, pomoc při zajišťováni 
pottovni propagace, nákupu výplatních strojkd Postalia apod. 
V konkretnIch případech se obracejte na předsedu OS. Samozřejmě  je 
dobrá každá koruna a i zde platí, že "lina huba je.hole neštěstí". 

Samozřejmě  předpokládáme, že se na výstavě  take  sejdeme, 
takže počítejte s 'tím, že příští setkáni OS bude v Plzni, a to v 
sobotu 6.5.1995 ad 13.00 hodin, které se uskutečni v místnostech 
Britské rady, nám.ReOubliky 12. 

K výstavě  bude vydána řada •filatelistických materiáld, 
samozřejmě  "většinou nesportovního charakteru, ale pochopitelně  
nezdstane stranou ani OLYMPSPORT,  take  se mažete těšit. Kompletní 
nabídku těchto materiáld  %/Am  předložíme v příštím čísle našeho 
zpravodaje. Dopadne  ii  vše dobře, měli byste mit možnost získat 
Publikaci J.Justýna "Sokolstvo ve filatelii", již konečně  by měla 
být dlouho slibovaná "Barcelona 92", nově  inzerovaný "LillehaMmer 
94, 1.dil katalogu es. sportovních razítek a knihovnička 
"Olympijský kongres 1925". Takže hlavně  nezapomeňte, te uzávěrka 
přihlatek se bligti. a že se přijímají i přihlášky exponátě  
prvovystavovatěld. A na shledanou v Plzni!!' 

ioics C7) 1:=1. C=0 C73 C:3  ca  t=b 4=1 (=I CI C:3.1=1,  C) C3 C73 
Z.  podnětd, které zazněly na setkání v Přerově  mi dovolte, 

abych zddraznil, .že hledáme pomoc při práci na nové knihovničce s 
zatím pracovním názvem %"čeSkoslovenšti sportovci .na 
filatelistických materiálech".  Tate)  knihovnička by měla obsahovat 
.popisy všech známých  materiald s uvedenou tematikou.  Must  to být 
práce kolektivu  licit,-  žejmena sběratelé tematiky jednotlivých 
sport by měli ze své discipliny pomoci tento přehled 
zkompletizovat. Pomoc již přislíbil S. Kamenický za kopanou a JUDr 
Rezník za cyklistiku. Kromě  toho by někdo měl celou věc redigovat, 
tedy soustředit a kompletovat. A to nemusí být nutně  nějaký velký 
odborník, " stejně  jako ten, kdo by se - uvolil pracovat na jiné 
Publikaci, kterou • bychom považovali za užitečnou.- 

Měla by to být knihovnička s názvem snad jenom "OLYMPSPORT", 
která by obsahOvala seznam základních člankd ze všech doposud 
vydaných zpravodajd.  Tim  by Se usnadnilo hledáni vhodných prameně  
a podkladě  o tom, co již OS uveřejnil a zájemce by tak získal 
potřebný přehled. Chybějící čila zpravodaje zaPějči samozřejme R. 
'lásek, ozvěte se mu. 

Další potřebná spolupráce se hledá n4 poli překladatelskěm, 
zatím přišla jediná nabídka na němčinu, potřebujeme překlady z 
italštiny, španělštiny a angličtiny, nabídněte! A konečně  tisk 
nového "Prdvodce OLYMPSPORTU" s aktuálním adresářem. Možnost tisku 
ofsetem nabízel některý z novějšich členě, prosím, aby se podle3$ 
možnosti' znovu ozval. Vat Jarda Petrések 

Vzhledem k připravovanému vydání nového adresaře prosíme všechny členy a ohlášení změn vadrěse, hóváqh PSČ  apod. Rovněž je možné žadat.o změny- označených sběratelských obord číselným kodem! Pište předsedovi OS. •  
INSERT  Nabízím zasláni výběrd s materiály sportovni 
olympijské filatelie! J.Petrasek, POB 13, 292 23, 'český Brod. 



slovenští sportovci,• Souhrn základních článků  ze zpravodajů  
OS od počátku do současnosti  
Diskuze : 

Smažák - informoval o připravovaném vydávání slovenských 
materiálů  se sportovní a olympijskou tematikou. 

Fr. Sopko - dopinil informaci S. Smaždka 
Lad. Janoušek - organizátor 27. setkáni OLYMPSPORTu v Pře-

rově  informoval o práci při zajišťováni a 
propagaci celé akce a zvláši připomenul význam a přínos 
sponzorů  celého setkání: Firma TREFACO s.r.o. Přerov, 

Masarykova demokratická strana 
Přerov 

a MUDr. Michal Chromec Přerov . 
Všem jim i příteli L. Janouškovi, který se nám postaral o 

hezký pobyt a občerstveni, Ratři_ndš dik. 
Následovala výměna přinesených filatelistických materiálů  a 
jako vždy bylo co vybírat. Navíc si každý účastník odvezl 
zvlášť  k setkání připravené strejov4 razítko., a hezký řítisk, 
věnovaný Jiřímu Dalerovi, olympijskému vítězi na XVIIľ . OH v 
Tokiu 1964. ing. Zdeněk Slov 000000000000000000e0000p00000p000000 "ek000000 

- cut-slENKO FRONIKArIE 

V minulém čísle zpravodaje jsme přinesli první „vzpomínání" na 
nejzdařilejši setkání členů  OS. Dnes pokračujeme druhým přis-
pěvkem, tentokrát z pera člena Stanislava Kamenického z Prahy : 
„Po přečtení zpravodaje OS Č. 2/94 jsem si zavzpomínal na mé 
nejhezčí a nejzajímavější setkáni Členů  OS. Jeho členem jsem 
sice teprve 8 let a tak o to je mé vzpomínka živější. Svého 
prvního setkáni jserr se zúčastnil ještě  jako „čekatel" na Člen-
ství 26. dubna 1986 v českém Brodě  v hotelu Slavoj. Byl to pro 
mne nezapomenutelný zážitek seznámit se a vidět na vlastní oči 
takové esa námětové filatelie, jako byli pánové Justýn, Slová-
tek, Petrásek, Anděl, Sopko, Babut z Polska aj. které jsem 
znal jen z Filatelie a z vyprávěni. Dobré vztah; jsem na mís 
tě  navázal s p. Heydukem z Domažlic /bohuEel už zesnulý/ e s 
p. Vincourem z železného Brodu iškods že z OS vystoupil!, ale 
i s jinými sběrateli. A konečně  velkým přínosem byla také výmě-
na přinesených materiálů, kde jsem získal věci, o kterých se mi 
ani nezdélof  
Dodnes mne mrzí, že jsem do OLYMPSPORTu pro zbytečné váháni ne-
vstoupil již dříve. Nebýt OS, tak je ze mne ještě  dnes jen pou-
hý shromeaovatel fotbalových materiálů  s nepoznal bych tolik 
skvělých sběratelů  jako je p. V. Šlechta z Brna, I.  Bawls  a M. 
Osuský z Nitry,. J. garský z Jilemniee, Lacko z USA, Peter 
Osuský a E.  Simla  z Bratislavy, R. Jések z  derv.  Peček a řadu 
jiných. A tak jen doufám, ženám ten náš OLYMPSPORT i přes 
sbučasné finanční a hospodářské problémy vydrží ještě  hodně  



dlouho k potěšeni nás všech námětových sběratelů". 

PPEHLED SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 

'Pot. 
Č. 

Datum-  Místo - Obsah Počet nřitomnich 
Fienů  hostů  celkem 

, 
1. 

, 
10.10. 
1970 

České 
Buděj. 

V rámci I. výstavy 
OLYMPSPORT 35 5 40 

2. 4.7. 
1976 

,, , imo o jm - 
V rámci krajské  vý-  
stavy ZNOJMO 1976 ' 

lg 
: ' 8 23 

, 
3. 

, 

2.10. 
1977' 

Sez mo-  
vo sti 

If'  rámci celostátní 
výstavy TEMAFILA 1977 

1, 
J.' 37  

. 20.5. 
1975 

České 
Buděj. 

V rámci IV. krajské 
výstavy Č. Budějovice 12 

_ 
12 

5. 24.11. 
1979 

Český 
Brod Práce OLYMPSPORTu 27 

.. 
4 31 

6. 31.5. 
1980 

České 
Buděj. 

V rámci celostátní 
oborové výstavy p. Z.  56 -6 62 

7. 18.10. 
1980 

m.,,,,x4.. 
"'""- 

Věetně  besedy s dčastn.23  
nfky XXII. OH 1980 _ 

23 
- 

8. 17.10. 
1981 Brno . 

, 

Vlastni práce OLYMP-
SPORTU, knihovničky 30 , 7 17 

1982 Praha Námětové filatelii 40 6 .46 

10. 

r 

6.11. 
1982 

Český 
Brad . 

Jubilejní a 50. let 
, OH v Los Angeles 44 49 

. 
11. 30.4. 1983  - ťraha  př  ii- FIPO,  pp-  

rave  výst. OLYMPHILEX , 
.1., 
." 2 39 • 

12. 12.11. 
1983  Praha 

. 

Velká kunratické,  pre-
zident MOV, beseda s 
olympioniky 

38 

. 
6 44 

13. 13.10. 
1984 

český 
Brod Beseda s jurymany .  28 5 33 

1 4. 30'6' 
1985 

Praha Výstava k Čs. sparta- 
kitidě  85, prez. MOV _ 

1., 
" 1 34 

15. 
. 

. 

26.4. 
1986 

Český 
Brod 

. 

Historie OS, 15 let, 
mezinárodní spoluprd- 
ee 

37 3 40 
, 

16; 27.6. 
, 1987 h  Praha Práce OS, 90. let čs. 

atletiky 
33 i 34 

17. 

, 

3.9.  
1988 

Ds„)...  
---- 

V rámci Světové výs- 
tavy PRAGA 88 

25 
... 

4 29 

18.  3'12' 1988 Brno Práce OS 30 2 32 
, 

19. 24.9. 
. 1989, 

Bosko- 
vice  

Dny námětové filate- 
lie  16 

- 
2 18 



20.  23.5. 
1990 

český 
Brod 

Valné hromada /1/ 
OLYMPSPORTu 

28 1 29 
, 

21.  

- - 

28.9. 
1991 

Český 
Brod 

-Slavnostní zasedání 
25 let, výstava, 
valná hromada /2/ 

32 27 59 
, 

22.  2.5. 
1992 

tsti 
•n.0r1. 

Práce sekce, resp. 
společnosti 

35  
. 

35 

23. 14.11. 
1992  

Bratis- 
lava  Práce na Slovensku 28 3 31 

24. 
1993  Praha Práce společnosti 27 4 31 

, 
25. 20.11. 

1993 Olomouc 
' 

Jubilejní setkání, 
práce společnosti, 
námět, filatelie 

26 1 27 

26. 30.4. 
1994 

, _., 
rrana 

Práce společnosti, 
přednáška L.  Brendle  30 2 2 

- + z toho 21 
členů  IMOS . 

Podle kroniky sestavil Andělin Adolf . 
00000000000000000 000000 

ZALOŽENÍ MEZINÁRODNÍ FEDSRACE OLYMPIJSKÉ FILATELIE  

Ve švýcarském městě  LAUSANNE, sidle  MOV, byla 9..řijna 1994, 
krátce po 14-th hodině, ustavena MezindrArirlederace olym-
pijsk6 filatelie./ FIPO  /, jako nová komise Mezindrodhlho o-
1-Ympijského výboru. 

Členem se nyní mohou stát pouze Asociace olympijsko-sportov-
nfch filatelistů, pracující aktivně  při Národních olympijs-
kých výborech. Tak se v Olympijském muzeu sešlo na třicet 
předsedů, zastupující členy těchto Asociaci z celého světa 
/ IMOS, SPI, SOOC, CIFT, OLYMPSPORT, U.E.F.O., Klub Olympij-
czyka, ... /, aby zde založili nové FIPO, zastoupené zde  pi-
ny  M. Bergmannem a M. Tecardim. 
OLYMPSPORT, který je zakládajícím členem, zde zastupovali 
Ing. J. Petrések, Mgr. R. Jések a Ing. V. Diviš. 

Součástí třídenního programu / 7.-9.10. / byly semináře o 
olympijské filatelii a numismatice, o sběratelstvl olympijs-
kých odznaků  a dalších olympijských artefaktů. Dále se zde 
uskutečnila výstava nejlepších olympijských exponátů  filat
e- listických, numismatických a odznakářských. ' 

Po celé tři dny zde probíhala výměnná burza a ve vstupní ha-
le Olympijského muzea byl% po celou dobu v činnosti poštovní 
přepážka používající kruhové příležitostné razítko a k dispo-
zici byl% rovněž obálka s přítiskem / viz reprodukce na  rids«  
ledující, straně  / . 
Návštěvníci, kteří v tyto dny zavítali do Olympijského muzea, 
'min vstup na všechny akce zdarma, včetně  některých stálých 

@4) 

expozic. Tak bylo možno zajít do knihovny, nebo shlédnout 
sbírku olympijských aršfků  a čtyřbloků, kterou věnoval Olym- 



Herrn 
Mgr• Radek JASEK 
Havlickova 271 
28121 CERVENE PECKY 
TSCHECHISOKS REPUBLIK 

36. 
"."91001rwr  LUrTpoST 

PAPAVION VIA AFJ-211A 

,A44. 

94 

40"4:7-• 4 
F 0 I R•E 
MONDIALE 

'DESCOLLECTIONNEURS 
0J1.0!:,WPAJ),V,E , s 
1.AUSANNI 1. $ . 0 OCŤOIRE 1110 

, 

pijskému muzeu současný předseda MOV.' Rovně/ sbírka olympijs-
kých odznakó a medailí našeho sběratele Dr. Chaluše stojí za 
shlédnutí. 
Chcete-li si o/ivit vzpomínky na nezajímavější sportovní okam-
žiky z historie olympijských her /zimních i letních!, zasedne-
to k jednomu z mnoha televizních monitorů , zmáčknete několik 
správných knoflíků  s na obrazovce se  vim  začne odvíjet olym-
pijské historie vámi zvolendho sportovního odvětvt. Pokud ze-
toužíte olympijském euvenýru na pamétkm, stačí zajít do zdej-
šího shopu, kde si jistě  z velice pestré nabídky něco vybere-
te. Tolik jen namátkou. 
K tomu, aby si sportuchtivý návštěvník vše důkladně  prohlédl, 
věg viděl, rozhodně  podle mého názoru, jeden den nestačí, ne-
bot se zde, v  Lausanne,  několik metrů  hezkou procházkou, na-
cluing  v těsném sousedství staré a nová budova MOV, které 
stojí rovněž za shlédnuti. 
00000000000000000000000000000000000000000000p0000000000000p000 

NAMÉT K DISXUZI Ana CO TY NA TO ? • 
V uplynulých dnech jsem vedl a jednim z dlouholetých členů  OS 
písemnou diskuzi na téma, vyplývající z tiryvku z jeho dopisu, 
který Vám předkládám s dotazem : CO  Tr  NA TO? 
N... Co mi  Oak  vadí je to,  le  rp1W-FOT-557gěly být na na-

šich zásilkách poštovní známky s ne otisky výplatního stroje. 
My, jako specialisté bychom v námětových exponátech měli 
plticet zásilky pouze známkami. Mime přece výplatní  známky, 
krásná města vysokých  výplatních hodnot. Rozhodně  je to fila-
telističtě jší, než výplatním strojem přerazítkovat známku. A bi3 



to je delší věc, která mi vadí. Známka by měla být zásadně  ra-
zítkována razítkem denním nebo příležitostným. Známka se nesmí 
ani zčásti nalepit přes druhou, ale když výplatním strojem ra-
zítkujete známku, je to snad to samé ..." 
Problémy k diskuzi jsou tedy dva, - zda používat otisky výplat-
ních strojů  vůbec a když už, tak zda jimi znehodnocovat známky 
v případě, že jde o frankaturu složenou ze známky a OVS. Prob-
ldmy vyvolaly dvě  poslednf zásilky olympijských letů  do Lille-
hammeru a do Paříže, když pěti,  rasp.  sedmikorunovou známku 
jsme dofrankovtivali do potřebné výše 28 Kč  příležitostným Otis-
kem výplatního stroje. 
Pište své názory na adresu redaktora zpravodaje! -jp- 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ A SPORTOVA FILATELIA 

Na podnet Medzintirodného olympijského výboru  bola  založené v  
LAUSANNE  dna 9.10.1994 nové Medzindrodná federácia olympijskej 
filatelie pri MOV pod názvom FIPO. Jednou z podmienok členstva 
je,  le  članom tejto federácie mažu byt len spoločnosti, ktord 
ad činné pri národných olympijských výboroch. Na základe tejto 
skutočnosti bole uskutočnand dna 28.9.1994 v Bratislava ne O-
de Slovenského olympijského výboru zakladajdce sch8dza nove0 
spoločnosti pod nelzvom Slovenská spoločnost olympijskej a špor-
tovej filatelie /SSOŠF/ pri SOV. Zakladajdcimi členmi boli : 
p. Czalava, Farkašovský, Jankovič,  Linder!  Martinka, Mráz, On-
dráška, Osuský, Smažák, Soukup, Smida, špilák,. Vysloužil / 13 
osob / . 
Sdčasne bol ustanovený pripravný vlbor v zloženi MUDr. Peter 
Osuský /predseda/,  Ervin  Staták /sekretár/, Ing.  Marian Lin-
der,  Mgr. Pavol Ondráška a PhDr. J. Soukup /členovia/. Výbor 
pripravi v najbližšom období valnd hromadu spoločnosti,  steno-
vy a vtatky potrebnd náležitosti  pre  činnost tejto spoločnos-
ti. 
Traja čienovia pripravného výboru /0suský, Smažák, Ondréška/ 
se vdčastnili ustanovujdceho zasadnutia nového FIPO, dna 9.10. 
1994 v  Lausanne,  kde naše spoločnost  bola  prijaté za riadneho 
člena FIPO. 
Členstvo v SSOSF je dobrovolné. členom tejto spoločnosti  mote  
sa stat každý občan Slovenskej republiky. členom eriže  be  aj 
občan mého .štátu, bude mai však štatdt hosta, t.j. nemaže 
byt volený do vedenia spoločnosti. Výšku členského /zatial 
len symbolické, cos 50 Sk/ urči valná hromada. 
Každý člen dostane časopis dva krát do roka s aktudlnymi in-
formáciafti o olympijskej a športovej filatelii, bude mat mož-
nost získat zaujimavý filatelistický materiál na pravidelnýčh 
stretnutiach členor / 2x do roka I. Členský preukaz, okrem i-
ných výhod, bude napr. oprévňovat k zfskaniu zlavy vo vlške 
10% pri nékupe u firmy BRVO, ktord je jedným zo sponzoror čin-
nosti SSOSF. 
Bližšie informácie ako ej prihlášku eažu zdujemei obdržat u 
sekretára SSOSF /SMA2AK Ervín, Lotyšská 16, 821 06 Bratisla-
va resp. Slovenský olympijskl výbor, do rdk p. E. Smaidka, 
Junticka 6, 832 80 Bratislava/. , 
000000b0000000000000000000p00000000000000000000000000000000000 
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.XII. OLYMPIJSKÝ KONGRES 

Uskutečnil se od 29. srpna do 3. září 1994 
ve sportovním paláci Bercy v- mhstě  nad Sei-
nou - Paříži. 
Konal se v roce 100. výročí založení novo-
dobých olympijských her ve městě , kde ba-
ron  Pierre  de Coubertin obnovil 23. června 
1894 olympijské hry. V roce, který Meziná-
rodní olym-
pijský 'alb° 
vyhlésil 
Mezinárod- 

4171116 sportu a 
olympismu. Program, jehož se zdčastnila více než 2000 delegá-
tů , byl mimořádně  bohatý, přes •mnohé sportovní soutěže až po 
různá kongresová jednání, zabývající  se především budoucností 
olympijského hnuti. 
Francouzské poštovnf správa připomenula  tut'  událost vydáním 
příležitostné známky s portrétem  Pierre  de Coubertina, o kte-
rém předseda MOV, Juan  Antonio  Samaranch u budovy Sorbonny 
řekl : "... Ačkoliv Coubertinovo tělo lef ve švýcarském  Lau-
sanne  s jeho srdce r Olzmpii, jeho duch byl vidy spojen právě  
s Francií". Známku dopinuje razítko 1. dne vydání /23.6.1994/ 
a FDC. 
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O Na kongresová jednání navé- 

OLYMPIOUE J zelo . 4.5.miff 1994 řádné % 
1894 103. zasedáni MOV. Toto za-

sedání nám .budou připomínat 
dvě  kruhovii  PR  /vyobrazena pout. 29;8.-3.9 • vpravo/. 
Prvni z nich bylo používánó 
pouze jeden den 4.9. 

kdy se uskutečnilo vyhlášeni ceny  PRIX  OUT-
PIA  pro nejkrásnější olympijskou známku roku 
1994 t  roku konáni XVII. Z. Pořadí jsme An - 
flesh  v tinulém vydání zpravodaje na str. 72. 
Druhé  PR  bylo používán a 4.-5. záři a zobrazu-
je  logo.  
XII. Olympijský kongres se objevil i na dl- 

4“,4 

.kirrAmmumtt k, ts94, 
44"00m - ' °ftrImE  . 

pauž. 27.8. pout. 26.S.-5.9. 

Ditle byla na pařížském poštovnim dfadě  po-
užívána k XII. Olympijskému kongresu tři 
kruhově  PR.  
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100, výroči založeni novodobých olympijskách her bylo připome-
nutt poětovnimi správami takfka na celém světě. Ostatně  posua-
te sami : 
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I. ottotRaLč  MS SOKOL*. a  
•
V  

PRAHA 1120 
• 

•••1 

vit.suirvitloKOLSKÝ • 

011.404..  

•VZPOMÍNKA NA SOKOLSTVO  

Chronologicky seřazený Přehled sokolských SR vypadá takto : 
1. PRAHA PICHL / VII.SLET / VŠESOKOLSKÝ / PRAHA 0-0-0 PICHL 

/ iniciálka SOKOL / PRAHA 0-070 PICHL./ VII.SLET/ 
VŠESOKOLSKÝ / PRAHA , • 
DR " bez rozlišeni ". 21.6.- 4.7.1920 

Jedná se O.jediné třiotiskovt razitko, vyrobené firmou Pichl, 
které bylo poutiváno prim na stadionu. DR I.tyOu (čSP) se liší 
velikosti Číslic datumu. 
2; BRATISLAVA V VIII.SLET VŠESOKOLSKÝ / -PRAHA ./ 4 r 6.VII.1926 /  

Ville  FÉTE FÉDÉRALE DES SOKOLS 0-0 dtto 
DR " bez rozlišeni " 23.6.- 1.7.1926 

3. BRNO 2 jako předchozí 
DR " bez rozlišeni " 5.6.- 22.6.1926 

4. KARLOVY VARY 1 / KARLSBAD 1 jako předchozí 
DR ",2a " 

5. PRAHA 25 jako předchozí 

 

37‚.1926 
4.7. 6.7.1926 

DR " 2 " 
DR " 2 " v modré barvě  

6.. PRAHA / VIII.SLET VŠESOKOLSKÝ 0- (obr.11) 

Jednootiskové SR, kde.propagačhi text je umístěn v DR a propagační 
vložka obsahuje pouze sedm' vodorovných Car, dlciuhých 33 =h. 
RazitkO bylo pou2iváno zřejmě  pouze na sletišti a známé jsou jeho 
otisky výhradně  na pohlednicích a dopisnicich. 

- DR ", bez rozlišení • 5.7.1926 
7.' BRATISLAVA 1 IX. SLET VŠESOKOLSKÝ./ PRAHA 12.6.- 67.1932 /IXe 

FÉTE FÉDÉRALE DES SOKOLS 0-0 .dtto 
DR " a " 26.3.-4.7.1932 

8. -  BRNO 2 jako předchozí 
DR " II " 26.3..,!- 1.7.1932.  

9. KARLOVY. VARY 1 / KARLSBAD 1 jako předchozí 
DR " 3e " 25.3.- 5.7.1932 

.15.6.-.5.7.1926 
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bez DR'  Označeni 
KOŠICE 1 

KROMEAÍ2.1 

LUdENEC 

MLADA BOLESL 

22. NITRA 

23. OLOMOUC 1 

24. PARDUBICE 1 

25. PIEŠŤANY 1 

26. PLZEŇ  1 

10. PRAHA 275 jako 
DR " 
OR t' 
0R' 
DR 6  
OR."  

Oředcnozi  
průměr  

02 tie  Ordměr 
02 • PrŮměr 
čh3 • PeOlěr 03 ", Ordměr 

28 mm 26.3.1932 
28 mm (dOr.24) 26.3.- 6.7.1932 
24 mm (obr.14) 1205.-,  6.7.1932 
24 mm 6./.1932 
24 Mm, ale modra 6.7.1932' 

11. PRAHA i IX.SLET VšESOKOLSO 0- (obr.25) 
Jednootitkově, bprava stejná jako pol.6 z rOku 1926. Ze dne 4.7. 
existuji otisky se špatně  nastaveným datem, 'kterě  chyb, na jeho 
miste je posunut hodinový 

DR " bez rozlišení " 12.6.- 6.1.1932 
12. BENEŠOV U PRAHY NAVŠTIVTE / X. VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE 1938 

/ ČERVEN-ČERVENEC'/ dtto francOuzsky. NAVŠTIV-
TE SLETOVOU / VÝSTAVU V PRAZE / ČERVEN ČERVENEC 
1938 dttó francoug4 kY 
DR " bez rozlišeni štoček A 2.5.- 21.5.1938 

Existuji etyři tYPY štočkd tvIoltek), označené písmeny A,B,C,D pad  
levou nohou sokola. U štočku 8  le  lave  křídlo kresleno šesti 
Čarami, u Ostatnich-štočka Pouze pěti čarami. 
13. BRATISLAVA 1 jakó předchozi 

DR " bez rozlišeni ", Štoček 7.7.1936 - 
14. BRNO 2 jako předchozi 

DR " II ", štodek C 
15. ČEskt Buot4ovice 3 jako předchozí 

DR " 4a "4 štoček A 
16. HODONÍN jako předchozí 

DR " nedoldženo štoček ? 
17. HRADEC KRALOVÉ 1 jako předchozí 

štoček A 

17.6.- 6.7.1936 

3.7. 4.7.1936 

17? 

4.3.1938 
jakó předchozí 
DR " bez označeni štoček 
jako předchozí 
DR " bez označeni "„ štoček 
jako předchozi 
DR "liedololeno ", štoček ? 
AV 1 jako předchozí 
DR " bez označeni", štoček 
,jako předchozí 
DR " nedoloženo ",:štoček ? 
jako přechbzi 
DP " 3S ". štoček 
jako předchozí - 
DR "nedoloženo "7 štoček ? 
jako předchozí 
DR " bez označéni ", štoček 
jako předchozí  
BR'"  bez označeni ", štoček 

• 2.5.- 21.5.1938 

• 2.5.- 21.5.1938 

??? 

A 9.4.1938 

79? 

1.4.- 6.4.1938 

799  

D 23.5.- 13.6.1938 

A 17.6.- 16.7.1938 



27. PRAHA 14 jako pfedchozi 
DR "  lc  ", štoček B taturnus 22.2. 11.3.1938 
DR "  lc  ", štoček B 2. turnus 9.4. 28.4.1938 

28. PRAHA 25 jako předchozi 
DR " ch2 ", štoček B 1.turnus 5.2.-•11.2.1938 
DR " ch2 ", Štoček B 2. turnus 2.5.- 21.5.1938 
DR " ch2 • štoček B 3.turnus 24.6.1938 
DRN ch2 • štoček B 4. turnus 2.8.- 11.8.1938 

29. PRAHA 55 Jako předchozí 
DR " bez ozn.",štoč.B leturnus 17.3.- 24.3.1938  

Fa-  Fiřra 1r; Irt 1"-urriris— ---3767-  10.6.  our  
30; PRAHA / x.sLeT VŠESOKOLSKÝ jako předchozí, tedy 0-0 (obr.26) 

DR " bez označeni ", štoček B, modré 6.7.1938 
Dennl razítko s propagačním textem, používáno bylo zřejmě  na 
sletitti, dva rěgné Štočky,  stein*  jako p01.29. 

31. PRAHA / X.SLET VŠESOKOLSKÝ 
Jednootiskové razítko, propagační text v  OR,  ve štočku pouze 
obrázek sletového stadionu, používán pouze 116 sletiAti. 

DR " bez označeni ", modré - 29.6.- 6,7.1938 
32. PROSTĚJOV 1 jako p01.29 (obr.27) 

DR " bez označeni ", štoček C 8.3.1938 
33. PAEROV 1 jako předchozí  

OR  " bez označeni ", štoček C 9.4.- 28.4.1938 
34. TURNOV 1 Jake)  předchozí 

DR " bez označeni ", štoček A 25.3.1938 
35. ZLIN 1 jako předchozí 

DR " bez označeni ", štoček C 25.5.- 13.6.1938 
36. ZVOLEN 2 Jako předchozí 

DR " bez označeni ", štoček .D 6.4.1938 
37. 2ILINA 2 jako předchozí 

DR " bez označeni ", štoček D 9.4.- 28.4.1938 
38. PRAHA 25 TYRŠOVY HRY 1945 / PRAHA / 28. 30.1X.1945 0-0 

dtto, (obr.28) 

4  
ItiOVY MAY _ •TYRI0VY1117: U. • 

SUET VIP2AZE,4 

•ANA 
..2tD 1948 • 1948 ti 

tba t, 14" 
• 4.4r. 

la1111.11Pit arri•-čo.r!itt :An 
• čanigavata 

DR "  chi  " 26.9.-‘ 1.10.1945 
DR Protektorátního typu g vylámaným německým textem. 

XI.VšESOKOLSKÝ / SLET V PRAZE / 1948 / ČERVEN - 
ČERVENEC / XI / 1948 0-0 Otto (obr.29) 
DR " II " 5.6.7  11.6.1948 

40. ČESKÉ BUDgJOVICE 3 jako předchozí 
DR " nedoloženo " ??? 

41. OLOMOUC i jako předchozí 
DR " nedoloženo " ??? 

42. PLZEŇ  1 jako předchozí 
DR " nedoloženo " /PokračovAn1/ T.?? 

Ing. Jaroslav Petrdsek00.0  aoanocrooaccaocoommocrooactomoocrocr0000cco 

39. BRNO 2 



2 

SPORT NA ZNAMKACH 
SLOVENSKÁ ZNÁMKA. S DOSTIHOrtg NAMETOM  

Dňa 25.10.1994 vydalo Ministerstvo dopravy, spojov a verejnfth 
•préc Slovenskej republiky znémku prt príležitosti 180. vlročia 
najstaršich dostihov v strednej  Europe  v Urmine /terajšie Moj-
mirovcei. K znémke  bola  vydané  °bake  FDC a poštový.drad v 

2 

LoOrimuo  
SWUM 

&MEMO 

/apt si4A/A:š 

o:y;*.047evAlič  
4.441.04 A//rAtxt 

MOIMI:ROVCE 
4i 

moimiroveisch používal  dye  pr/ležitostné pečiat-
ky. Prvé priležitostné.pečiatke  bola  poutIvand 
22.5.1994 a druhé v den vydania znémky /viz abr./ 'c; 
Na znémke je zobrazený jazded na neosedlanom ko-
ni v• cvale a v doTnom lavomrohu  /at  dobovej 
rytiny/ je portrét originálněho arabského beld- 6  
ša  Tajárai  ktorý je pokladaný za praotca orien-
tálného chovu r bývalom Uhorsků. Hlava tohoto fe- 
nomenálného žrebca je vyobrazend ne prilelitost- 4A0vot‘  
•nom  razitku. 
Pod portrétom na znémke sd letopočty 1811-1830. Prvý letopočet 
1811 •nie je letopočtom narodenia, ale letopočtom jeho doveze- 
nia do Urtine životné osudy Tajára /po arabsky .Hýchlý" a- 
lebo holi velmi dramatické, najmn do jeho doveze-
nia do Urmina. Narodil  as  pravdepodobne v žrebčine pri Ghize 
/chov originélných arabských koni/ v roku 1798 alebo 1799. Je-
ho majiťe2 bol zavreidený a kone pripadli ako kopist najetým 
vrahom, ktort ho 2  ()bevy,  aby im nepriniesol nestastie,  pre-
deli  v marci 1811 na trhu v Kéhire. Z Kihiry cez Terst sado-
stal do urminského chovu grófa Jozefa Huňadyhó. Tu p8sobi1 ako 
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pepinier ‚prvý plemenný žr'ebec/ do roku 1826. Po sebe zanechal 
206 potomkor, ktori ho preslávili  pó  celej Dirópe. Po skončení 
pasobenia v chove, za zásluhy upožíval žrádlo 4 milosti" a v 
roku 1830 /v nezvyčajne vysokem veku/ musel byt utratenl. Jeho 
kostra je uložené vo veterinárnom mdzeu vo Viedni. 

Igor  Bands  -  

klub  Denver Broncos  sleví .v letošním roce 
ce. Při této příležitosti je ke každému ut-
tento klub na domácím hřišti, používáno 
vlevo vyobrazené příležitostné razitko, 
které zachovává formát, liší se pouze da-
tumem a jménem soupeře.  
PR  bylo tedy používáno : 4.9. - proti San  
Diego Chargers,  10.9. - Los Angeles  Rai-
ders,  17.10. -  Kansas  City  Chiefs,  30.10. 
-  Cleveland Browns,  13.11. -  Seattle Sea 
Hawks,  .20.11. -  Atlanta Falcons,  30.11. 

Saints. 
Joseph M. Lacko  

BrioNcos yscHARGERs  - Cincinati Bengals, 24.12. - New Orleans 

Italská poštovní správa při příležitosti letošního VII. MS  v 
plavní, které se uskutečnilo v Řimě, dala 2. května do oběhu 
sérii dvou známek /náklad 3 mil. kusů/. Existuje FDC a razit-
ko 1. dne vydáni. 
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HOP AN 
Z HISTORIE URUGUAYSKNO FOTBALU  

První mistr světa fotbaloré historie se opět zařadil mezi eli-
tu světově  kopané na MS 1990 v-  Itálii. Předcházela tomu vítěz-
ně  kvalifikace, když v I. Jihoamerickd skupině  Uruguay vyřadi-
la Peru 2:0 a 2:0, Bolivii 2:0 a 1:2 a díky lepšímu skóre-  si 
zajistila postup do Itělie. 
Na MS Oijeli Uruguayci s velkými ambicemi a hlavně  s 12 legio-
néři a jeDich přednosti měla být velké mezinárodní zkušenest. 
K prvnímu zápasu nastoupili 13.6.1990 v  Udine  
před 36.000 diváky proti Španělsku a po opatr- ITAtt4A, 
né hře skončilo utkáni 0:0, když Sosa nepromě- v-1)4'15'510111',  
nil  pokutový kop. Proti Belgii otevřela Uru- Í tria,44: 
guay vice hru a ani mezinárodní .zkušenosti ne. * 
zabrěnilypordšce 3:1 /2:0/. Jedinťg61 vatře- 

\Y.0 lil Bengeochea hrající  IS  FC  Sevilla.  Postup  
ze skupiny E zachránilo až vítězství nad sla- 4,_ 1.  
bou Jižní Koreou 1:0 /0:0/, branku dal v.  po- "4'suce 
sledni minutě  Ponesca. Osmifinále mezi  Rail  
a Uruguayi se hrálo 25.6. v tímě  před rekordní návštěvou 75 
tisíc divělků. Prohrou 0:2 /0:0/ se Uruguay po rozpačitém pů- 

 sabení'řemloUčila a MS 
1990. A tak smutně  od-
jížděli z tohoto MS ti-
to hráči : uvez,  Pe-
reira,  Zeoli,  Gutierrez,  
De  Leon, Herrera, Domin-
guez,  Revelez,  Pintos,  
Perdomo, Ostolaza, Fran-
cescoli, Correral  Paz,  
Bengeochea,  Pereira,  Ca-
stro, Alzamendi,  Marti-
nez,  Aguilera, Sosa, Fo-
nesea. Trenérem byl  Os-
car  W. Tabarez. 
Čekáni na 'další velké 

spěchy uruguayské kopa-
ně  jako byly OH 1924 a 
1928, MS 1930 a 1950 tr. 
vě  dál. Můžeme se stati.. 
sici uruguayských fanouš-
ka doufat, že už na MS 
1994 v USA se podaří Uü- 
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guayi ziskat potřeti vytoužený titul mistra světa. Určitě  by 
si to uruguayský fotbal zasloužil. 
Kapitolou o účasti Uruguaye na MS 1990 skončil tento minise-
ridl o historii; úspěšich i nedspěšich této malé, ale úspěš-
né jihoamerické zemi. Možná,  le  mohlo být napsáno a ukázáno 
vice, ale vycházel jsem pouze z materiálů, které jsem měl k 
dispozici a tak prosim omluvte případné nedostatky. 

St. Kamenický 

Tento miniserdl sice skončil, ale všichni fotbaloví přízniv-
ci - némětáři Se již nyní mohou těšit na nový, tentokráte 
HISTORIE ANGLICKEHO FOTBALU", opět od St. KAMENICKISO. 
00000000000000000000°Q00000000000000°000000000060000000000000 

A ještě  několik razitkářskIch pohledů  do FINSKA :  
- Turku - Nurmiho maratón, pout. 2.-3.7. 
- Helsinky - fotbalový  Helsinki Cup,  pout. 10...16.7. 
• Kuopio - Mistrovstvi Finska v triatlonu, pout. 30.-31.7. 
- Tuusula - atletické závody, pout. 8.-10.7. 
- Vaasa  - jachtařský šampionát juniorů, pout. 23.-29.7. 
- Helsinky -  ME  v atletice, pout. 7.-14.8. 

ANelsiňk
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C3C3C)CJC3C,C3C).CC30.C3C3MC3C3CMC)C3,C3C3C3C3C3CCC2aC3C3C3C3 
OLYMPSPORT • je zpravodaj Společnosti pro olympijskou a spor-

tovní filatelii v české a Slovenské republikách, 
určený pro potFebu Elena této společnosti. 

PFedseda OS ins  J.PETRASEK, POB 13, 282 23, český Brod 
Místopředseda  DŠ  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, Znievská 3, 851 06, Bratislava 
coov0000p00000000ť00000c000000000cl0000p000000000ct000000p0000ct00000 

Toto číslo, m4 celkem 24 stran vyobrazeni a textu. 
Podáváni novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice 

c.i. PP/1 - 3671/92 ze dne 12.11.1992 
óc)c;PC:oc3c:oc3c:PC:pcbC:tcpc:ocloc3c3c7)cic:parc:rcvarcc3c1c)crc)c:oc,c)c3, 
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