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DOPORUČENI

Ministerstvo hospodářství České republiky vydalo 6. listopadu příležitostnou poštovní dopisnici, věnt.,anou
úspěchům českých sportovců na OH 1996 v Atlantě. Na přitištěně známce je doplňujíc! text 441:ESKÝ
OLYMPIJSKY VÝBOR" a její obrazovou část tvoří oficielni znak čov. v levé straně jsou kromě nAnisti použita
oficieinf toga pro nits tak úspěšných olympijských spotlit. Bohužel rychlostní kanoistika měla v oficielnim logu
kajakáře, i když my bychom tam, díky ůspěchům Martina Doktora, daleko raději viděli kaoistu. Pouze na
Mezinárodní konferenci OLYMPISMUS A FILATELIE bylo maně na tuto dopisnici zíslait otisk strojového
propagačního razítka příležitostné přepážky potty Praha 6, kde kromě loga českého olynwijskěho teamu jsou
všichni nati úspěšní medailisté vyjmenováni. O slavnostním křtu této dopisnice se raňžete dočíst uvnitř
zpravodaje.

ZPRÁVY VEDENI OLYMPSPORTU
Zápis z pnlběhu Meziliř
i ádni konference OLYMPISMUS A FILATELIE I ze Setkáni Elena
OLYMPSPORTU k 30. výročí jeho založení, které proběholo v Praze 9.11.1996 iiiéte možnost prostudovat
na jiném místě našeho zpravodaje, mně na tomto místě dovolte se zmínit o uspořádáni celé akce z hlediska
jejího pořadatele. Hlavní
za možnost celou akci uspořádat peel české olympijskě akademii a doc
J.Kosslovi. Poděkovat bych chtěl I dalším členům Os, kteří se na zajištění spolupodíleli, přátelům Polákovi,
Glosovi. Smetanovi a Divišovi. Tak nějak bych si činnost OS představoval, le by se totiž na jeho akcích
mělo podílet víc lidí, že by každý mil pomáhat podle svých možností a sil. Ne každému je dáno být
.psavcem% či ne každý má tolik volnéh0 času. Presto by, při troše dobré vůle, jistě každý nalezl nějakou tu
možnost přiložit ruku ke společnému prospěchu. Dovolte ml při této příležitosti vám podstrčit několik
námětů k přemýšleni.
Nejprve bych při této Ole/Rost' chtěl uvést v Širší známost, že překladatelsky jsme zatím zajištěni
pro němčlnu a angličtinu (dik patři A.Kassowitzovi a J.Dobrovskému), hledáme však případné překladatele
z a do francouštiny, italštiny a španělštiny. Zdaleka to nemusí být překlady doslovné, mnohdy jde jen o •
přibližný překlad z cizího jazyka do češtiny. Dostáváme zpravodaje národních asociaci z Německa, Anglie,
Argentiny, Rae, Francie, USA, Španělska a Malaysie a jedna z možností, jak získat materiály pro náš
zpravodaj, jsou právě překlady. A do Švýcarska je to přece jen z ruky a té angličtiny je nejvíc. Čímž chci
nenápadné naznačit, že I na tu němčinu a angličtinu by se uživil ještě někdo další.
Publicistická aktivita se omezuje zatim jenom na několik jedinců, na některé může redaktor
zpravodaje spoléhat pravidelně (dík Standovi Kamenickému a Joe Lackovi), někteří se ozvou občas, ale
tahle základna by měla být širší, současná situace je taková, le rozšířeni rozsahu zpravodaje by sice bylo
možné finančně, ale asi bychom větši rozsah nenapinili. Co Vy na to? Faktem je, te pro ndsledujicl dva
roky máme ayystarános o práci díky grantu ČOV, který nim umožňuje pracovat na dalších dvou dílech na
setkání dané k dispozici publikaci ČESKY A čESKOSLOVENSKY OLYMPISMUS VE FILATELII. ale
potřebujeme i postupně připravovat nové knihovničky. Rádi bychom viděli následující temata : Dělnické
olympiády, Hokej, Závod mfru, či Cyklistika apod. V letošním roce ještě obdržíte knihovničky ke kopané
a o Atlantě, na OW rok je připravena dalšíkopaná.
Za velice potřebnou bychom považovali knihovničku, kterou bych nazval Rejstřík
OLYMPSPORTU, která by byla přehledným seznamem, nebo chcete li rejstříkem Článků, které byly
publikovány ve všech doposud vydaných zpravodajích. Rejstřík by měl být členěn samozřejmě nejlépe
tematicky, aby byl ziskán přehled třeba o tom, kde všude se je možno dočíst např.o OH 1948 v Londýně a
pod. Usnadnilo by to orientaci vtom, o čem jil OS psal a umožnilo by to rychlé vyhledáni. A to je práce pro
někoho, kdo pracuje na počItači, kdo by mel do věci chuť a nemusel to být zrovna žádný spisovatel.
Pokud se pustíte do psaní čehokoliv pro zpravodaj, či knihovničku, je dobře vědět, jak to napsat
Nejvítanější je disketa, což přichází v úvahu, pracujete li na podítači. V zásadě je jedno, jaký textový editor
použijete, máte li možnost výběru, volte T 602 nebo Microsoft World, pfšete H na psacím stroji, tedy s
dobrou páskou. aby písmo bylo dostatečně černé, mnohdy je lépe Čitelná kopie, psaná přes nový černý
kopírák. Okraje po stranách, nahoře i dole vždy min. 20 mm, yolk) nejhustší řádkováni a šetřte místem.
Jako reprodukce stačí dobré Černé xeroxy. No a píšete U (liana, tedy prosíme Čitelně.
Finanční situace OS se jistě proti dobám byvším změnila k lepšímu, svědči o tom I finanční zpráva
pokladníka, přesto však i vie platí stará heslo KKD (každá koruna dobrá). Z toho důvodu dochází k drobné
změně ve stanovách SČF a tím I OS. Jde totiž o vložení slova minimální do věty v článku VII., která nyní
zni takto: Alinimilni výši členského příspěvku urči výbor OS vidy pled koncem běžného roku
Slovo
rninimálnl nám umožňuje přijmout za příspěvek i čistku vyšší než stanovený základ. V případě příspěvků
stanovených fixně se případná vyšší částka považuje za dar a z něho je nutno zaplatit daň, zatímco z
příspěvku nikoliv. Bohužel v rámci narůstalici Inflace jsme byli nuceni a členská schůze OS tuto změnu
schvilila, upravit Členský příspěvek pro rok 1997 na minimfilni výši 100.- KČ členové přítomní na
setkání obdrželi vkladový list pro úhradu příspěvků na rok 1997, ostatní jej obdrží v nejbližší době poštou.
Činnost OS se rozvfjf a je sidle Širší a chtěli bychom, aby byte i lepší. S nadcházejícím koncem roku
jsou někteří podnikatelé a firmy přístupnější k tomu, aby věnovali určitou část na reklamu. Můžeme
nabídnout inzerci v našich publikacích, můžeme uzavřít smlouvu o sponzorství. Ale možné je také
přijmout pomoc materiálni, Při své vlastni modernizaci mohou některé podniky pro sebe pořizovat
modernější vybaveni a starší vyřazovat. A zde platí staré české Jiná huba, holé neštěstr, mnohdy totiž
dotazy kruhu vašich známých může napomoci získat to, co by pro naše účely bylo ještě dlouho a dobře
vyhovujici. Jedná se zejména a kopírku, fax, počítač i té nejjednodušší konstelace a tiskárnu. Co to
zkusit ve vašem okolí?
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Novým kronikářem OS se stal Vašek Diviš, kterému do této činnosti přejeme mnoho úspěchů.

V letošním roce se dočkáme ještě jednoho SR, které bude používáno opět na poště Praha 8 ve
dnech 21.- 22.11. k oslavám 75 let českého volejbalu. Bude i přitisk na CDV.
V edičním plánu české pošty na rok 1997 je jedna známka k ME v plavání a skocích do vody, které
se uskutečni v Praze v záři. V jednání je vydání celinově dopisnice České potty k ME v odbíjeně žen,
kterým byl náŠ svaz povařen jako náhradní pořadatel namísto původně určeně jiné země na poslední chvíli.
I toto ME se uskutečni v Praze zhruba ve stejném období. Pro rok 1998 lze očekávat vydáni jedné z
prvních znirmek na světě, věnované MS v jizdě na skibobech a samozřejmě emisi, která připomene ZOH
v Naganu.

NOV! ČLENOVÉ a zmény_ v adresách:
227. KALUS Jiff, Na návsi 272, 708 00, Ostrava - Poruba (nová adresa).
364. SisURNÝ Martin, Gagarinova 33,689 03, Znojmo, nový člen, sbírá
' • 212. MAUER Karel, Pod nemocnicí 39.625 00, Brno, staronový člen, obnovil členství, sbírá
385. MYŠÁK Jaroslav, RNDr., tř.Svobody 27,772 00, Olomouc. Writ -24-, nový člerť.
388. BELYUGA Jun, Perna Str.42-20, Kohtla-Jarve, EE 2020, Estonia, nový člen, sbírá
•
367. PIXA Václav, Putim čp.42, 397 01, Písek, nový člen, sbírá
388. VÁPENKA Ivan, Na limyšil 8/478,150 00, Praha 5, nový člen, sbírá
• Všem novým členům přejeme z členství v OS ty nejlepší pocity, bohaté přispěvky do jejich sbírek a
úspěchy v jejich sběratelská činnosti.

ČESKÝ A ČESKOSLOVENSKÝ OLYMPISMUS VE FILATELII I.
to je název publikace, kterou mají již doma ti, kteří byli přítomni na Mezinárodní konferenci Olympismus a
filatelie a Setkáni OS k 30.výroči jeho založení. Co od ní lze očekávat? Kompletní přehled všech
historických údajů, které jsou filatelisticky doložitelně a které se týkají českého a československého
olympismu. V tomto díle, který je první ze tři, najdete kompletní přehledy našich olympijských medailistů
abecedně I chronologicky ve sportech individuálních I kolektivních, samostatný přehled medailistů při
jednotlivých letních a zimních hnich, historii čov a ČSOV, údaje O jejich složkách, členech a akcích
olympijského chrakteru, které se uskutečnily na našem území. Vše je doloženo popisem veškerých
filatelistických artefaktů, Merit k danému tematu existuji. Nikoliv nepodstatnou Usti le přehled všech našich
olympijských známek s vyobrazením všech FDC a PR 1.dne.
Rozsah je 80 stran fomlátu A4, provedeni na volných listech, v třibarevné kartonové obálce, takže
doplňky a změny bude možno snadno řešit vložením nových listů. Publikace není knihovničkou OS a tudíž
je třeba ji samostatně objednat u B.Poláka, P.O.Box 47, 150 00, Praha 5. Cena pro členy OS je GO.- Kč +
poštovně, pro nečleny os,fi 80.- Kč + poštovné. Nabídněte knihovnám ve Vašich filatelistických klubech a
vašim známým.

SERVIS'OLYMPSPORTU
B.Polák převzal veškerou agendu s rozesíláním materiálů OS a to jak pro členy, tak i pro nečleny
OS. Cena pro nečleny je pochopitelně o něco vyšší než pro členy, máte live svém okruhu zájemce o naše
materiály, můžete jim naši službu nabídnout. Protože připravujeme zpracováni agendy tohoto obsahu na
počítači, najdete v dnešním zpravodaji přílohu, kterou prosím vyplňte a zašlete B.Polákovi. Vyplňují ji
všichni. tedy I ti, kteří již členskou službu rnaj objednanou.
PIŠE NAM RIP.O.
Organizační výbor pLYMPHILEX'2000 ustavenl Royal v Sydney se uskutečni další přehlídka světová
olympijské a sportovní
V prvním čtvrtletí 1997 vydá nakladatelství Yvert Tenter ve spolupráci s MOV a FIPO katalog všech
olympijských známek, vydaných v letech 1896- 1998. Máte li kontakty, zajistěte si vydáni již nyrirl Jedná
se o novelizované vydání kdysi oblíbeného katalogu této tematiky, který vydával Henri Trach:enberg.
111.0LYMPIC COLLECTOR'S WORLD FAIR se uskutečni ve dnech 28.- 30.března 1997 •v prostorách
Olympijského muzea v Lausanne. Opakuje se tedy úspěšná akce, které jsme se již podvakrát zúčastnili a
zřejmě nebudeme chybět ani tentokrát, protože připravujeme zájezd mikrobusem pm 7 lidi. Prozatímní
předpoklad: Odjezd ve čtvrtek 27.111. v poledne z Prahy, návrat v pondělí k veer! do Prahy, cena zatím
neurčena, předpokládáme cca 2000.- Ka včetně pojistného. Noclehy asi á 28.- Frinoc si platí každý sám v
hotelu Jerrn olympijskáho výboru. Přihlášky předsedovi OS zasllejte obratrial Pro účastníky akce je
vstup do olympijského muzea po celou dobu zdarro.

•

INSERCE PRO KAZDÉHO I
Člen os pan Stefanutti z Italic nabízí test luxusních barevných sokýských pohlednic ke sletu 1912,

• neprošlých poštou, vše k oslavám marathonu a desetiboje, výměnou 21 celistvosti se známkami a PR k
Tatranskému poháru v lyžováni. Pošlete Xerox, on pošle takél
Předseda OS, J.Petrásek nabízí zaslání výběru sportovních celistvosti našich i zahraničních.
Zájemci se ozvěte na jeho adresu. Sám má zájem o zásilky point potty mezinárodních armádních sil na
území Jugoslavie v posledních letech a přijme lepší výběry raženě Anglie do roku 1980, Britské indie a
USA do roku 1950. Též má zájem o výběry celin a celistvosti ze zmíněných území.
Pan Vic Manikian z Aljašky koupí celinu olympijský kongres 1926, prošlou doporučeně s PR.
Cena není rozhodující, adresa u předsedy OS‘k
•

VZKAZUJE VÁM POKLADNÍK
Na podzimním setkání 9.11. v Praze jsme se odhlasovali, le Členský příspěvek na rok 1997 bude činit
100.- Kt, slovenští Členově 110.- Sk. Slovenští členově provedou Ohradu na adresu Pavia Ondriška, Češti
Členové, přítomní ha setkán!, zde obdrželi vkladový list IPB, kterým provedou úhradu. Členové, kteří na
šetkánt přítomni nebyli,jit obdrželi nebo v nejbližší době obdrží, vkladový list poštou. Každý vkladový list má
své evidenční Čísl
o, podle kterého budeme zcela bezpečně identifikovat plátce.
Žádám vás, abyste uvedený způsob platby pině akceptovali a nepoužívali způsob jiný. Někteří v
minulém roce proved!! úhradu buďto převodem ze svého účtu nebo poukázkami typu A nebo C, případně
zaslall peníze v hotovosti dopisem, někdy dokonce ani ne doporučeném' Všechny uvedené způsoby jsou pro
nás většinou neidentifikovatelné, neboť viols z banky neuvádí adresu odesílatele a zaslání peněz v hotovosti
dopisem hrozí ztrátou. Do dnešního dne se nám nepodaňio zjistit několik plátců různých obnosů, zaslaných
těmito nevhodnými způsoby. Veda to k fade nedorozumněnf, kdy upomínáme členy, kteří tímto způsobem
zaplatili, ti se eft( dotčeni, prostě všechno je to zbytečné a my bychom se chtěli těmto problémům vyhnout.
Obdobné potíže souvisi s platbami za dodávky materiálů v naši novinkově službě. I zde jsou problémy
s platbami obdobného charakteru, navíc násobené itím, le občas se nám některá zásilka vrací nevyzvednutá.
Zbytečně utraceně poštovné je tím menším problémem. Při tom by bylo velice jednoduché zaslat korespončták
s upozorněním od tehdy do tehdy jsem mimo domov, materiály zašlete pozdějil
Dalším problémem jsou neplatiči, kteří se nechávají pravidelně upomínat I to považujeme za
zbytečné, neboť v případě finanční tísně lze opět zaslaným koresponďákem předat třeba následující zprávu zásilku jsem obdržel, úhradu provedu do měsíce apod. Obdobný problém může nastat při současném zvýšení
Členských příspěvků. Je možně, le někteří Členové s ním nebudou souhlasit, věřte ovšem, že náklady na tisk
našich materiálů a v nejbližší době očekávané zvýšení poštovného nim jiný postup neumožňuje. I tak větší
Část těchto nákladů hradime z jiných zdrojů. Pokud se tedy rozhodnete o torn, le své členstvf, až již z
jakýchkoliv důvodů, ukončíte, vraťte buďto vkladový list pokladníkovi (každý nás stop 2,60 KČ), nebo napište
jednateli OS o svém rozhodnuti a nezaujímejte pozici mrtvého broukas, jak mívá někdo ve zvyku. Termín pro
tihradu příspěvků do konce března je dostatečně dlouhýl
Závěrem upozorňuji všechny stávající účastníky naší novinkové služby I případné další, nově
zájemce, le ke dnešnímu zpravodaji je přiložen nový formulář objednávky filatelistických materiálů pro rok
1997. S nadcházejícím Ironcern roku všechny původní objednávky rušíme a žádáme vás o vypinění přihlášek
nových. Od 1.1.1997 jsem převzal veškerou agendu, spojenou s rozesíláním těchto materiálů a to i pro nečleny
OS a je tedy třeba nově všechny objednávky sjednotit. Adresa je dostatečně známá, presto pro jistotu uvádím
znovu:
Bécrera.Peifigi.:ÓLWAPtigeiRt.PO Box 47,15000 Praha
,
Na závěr něco jistě příjemného. „Český a československý olympismus ve
je publikace
podrobněji zmíněná na jiných mistech zpravodaje. Publikace se stane zcela jistě nezbytnou pomůckou pro
přípravu tematického filatelistického exponátu, své zde najdou zájemci o olympijskou faktografii a na své si
přijdou jistě i ostatní čtenáři. Vychází mimo edici knihovniček OS a cena je stanovena 60.- Kč pro Členy OS a
80.- Ka pro nečleny. Další díly jsou plánovány na rok 1997 a 1998. Budeme rádi, pomůžete Ii nám s distribuci a
nabídnete toto vydání mezi vašimi známými, ve vašem filatelistickém klubu apod. Objednávky zasílejte rovněž
•na moji adresu. Pro sebe ji můžete objednat na shora zmíněné novelizovaně přihlášce novinkovie služby.

OTISKY VÝPLATNICH STROJU a PŘILEžITOSTNA RAZÍTKA Z LAUSANNE
S poštovními razítky, které používá MOV v Lausanne a Olympijské muzeum tamtéž. jste dostatečně
seznámeni, protože náš zpravodaj pravidelně uveřejňuje jejich přehledy. Tentokrát vás chceme upozornit na
to, le MOV nabídl sběratelům dodáni otisků všech doposud používaných razítek zpětně. Je tedy možno
objednat I ty starší, používané počínaje rokem 1984, až do dneška. Otisky PR na obálce se znářnkou a
pritiskem á 5.- Prs, OVS na obálce za 2,50 Frsiks. Poštovné za zásilku 4,50 Frs. Vyobrazení všech nabizených
razítek jek dispozici u vedoucího OS. Nabídka obsahuje i soubor francouzských PR k olympijskému kongresu
a 100.výroči založení MOV z roku 1994. Jemu také sdělte případně objednávky, objednali bychom vše
najednou za jedno společné poštovné. Ohradu však je nutno provést ve švýcarských francích, cena je tedy
dost vysoká.

praga 98 a další výstavy
Pokud čtete Filatelii nebo Zpravodaj SCE již vita, že pravidelný cyklus výstav PRAGA nebude narušen a iv roce
1998 bude Praha mlatem setkání filatelistické elity
světa, tedy alespoň Evropy. Ano SčF ve spolupráci s českou
poštou uspořádá dalši ročnik této mezinárodni filatelistické výstavy, která tentokrát nebude výstavou flPovskou, ale
výstavou FEPA s podporou FIP. FEPA je obdoba FIP s působnosti pouze pro Evropu. Můžeme se tedy těšit, 10.- 13. Zaři
1998, nashledanou v Praze, tentokrát ve Veletržnim paláci.
Před tim však buds možnost vylepšit hodnoceni našich exponátů a získat pro výstavu Praha 98 kvalifikaci na
národní výstavě v Benešově. Ta se uskutečni 13.- 22. Června 1997. Kromě toutěžni třldy, pro kterou je zapotřebí mitjako
kvalifikaci malou stříbrnou medaili, se připravuje možnost ůčasti i pro exponáty, které tuto kvalifikaci nesplňuy. No a
protože na Praga se zase může získat kvalifikace pro Olymphilex'2000 v Sydney, je posloupnost jasna. Zájemci o ůčast
na národní výstavě Benešov'97 se jil předběžně mohou hlásit u vedoucího Olympsportu. Pro něs bude zajimavá tato
tava i tim Že se koušíme zeistit místnost na sobotu 21.čers.ma. ro us'ředění datilho ravidetněho amiho
, 0 tom, zda se skutečně setkáme zde, či jinde (zájemci o uspořádáni se.mohOu hlásit) se dozvíte příště.

Mezinárodní konference “OLYMPISMUS A FILATELIE"
Zépis z 31..setkéni členů OLYMPSPORTU, konaného
dne 9.11.1996 v ?raze
Bohatý program, rozdělený na dopoledni a odpolední čdst, byl
zahájen krátce po desáté hodině křéstem právě vydaně poštovní
dopisnice, věnované dspěchům českých sportovců na letošních olyrdpijských'hrtich v Atlantě. Slavnostního pokfstěni se ztiča..!
stnili zástupci České pošty, předseda
Brendl,
ČOV zastupoval doc. Jr. Kdssl, CSc., Mile bylo přítomno 26 členů OLYMPSPORTu v čele s jejím předsedou ing.. Jaroslavem Petrétkem a 6 heStů. Po krátkých projevech výše zmíněných tinitold následoval slavnostní přípitek a jig zmíněný křest.
Konference „OLYMPISMUS A FILATELIE" následovala krátce po této slavnostní chvíli. Nod a zahájení obstaral ing. Jaroslav
Petrisek, který poté předal slovo Manfredu Bergmannovi, významnému švIcarskému sběrateli a jurymanovi. Ten se ve svěm dvolním slově zabýval otázkami sVětov4 olympijsko-sportovní filatelie, její současností i výhledem do budoucna. Nésledovaocenění jeho činnosti ze strany ČOV, SČF a.OLYMPSPORTu.
Historii olympismu V Čechách a Očastí našich sportovců na CH
se ve sv4m přiapěvku zabýval doc. JIM Rdssl, CSe. V jeho
průběhu se v sále objevil jeden z úspěšných atlantských olympioniků, dvojnásobný stříbrný medailista z OH 92a 96, vodní
slalomář Miroslav Šimek. V krátké přestávce po Vystoupiňrdoc. Kdssla následovala autogramiáda, při které se .Miroslav
Šimek ochotně podepisoval přítomným zájemcům.
MUDr. Peter Csuský, známý slovenský sběratel a především vystavovatel, vystoupil s příspěvkem Olympismus a filatelie?
ve kterém nastínil vIvoj sběratelstvi z historickeho hlediska až po současnost. Svým poutavým vyprévěnim nadchl všechny přítomné.
Autorem příspěvku Olympijské a sportovní filatelistická dokumentace byl Dr. Roman Babut z Polska. Jeho napini se stela příprava a zhotovehl výstavního exponátu.
Poledni přestávku vypinil společný oběd všech děastníků. Odpolední část začala předáním Čestného odznaku SČF I. stupně
mgr. Radku Jéskovi, ing..Jaroslavu Petráskovi, dipl. tech.
Bedřichu Polákovi a ing. Zdenku Slovakovi za obětavou a záslužnou'préei pro OLT.TSPORT. Odznaky předával předseda SČF,
pan ing. Lumír Brendl.
Závěrečný příspěvek na tdma. Jurovéni olymnijských expondtů
přednesl Manfred BerEmann, který též ze svého pohledu připomínkoval všechny předchozi přednesené příspěvky. Ve svém vystoupeni se zmínil o začéteich.svěho jurovéni,.za které
že" i bývalý předseda PIP, ing. Ladislav Dvořáček, který se
nečekaně objevil odpoledne mezi přítomnými posluchači. Juryman a jeho postavení, hodnoceni exponátu, Plán exponátu,to
jsou jen některé z aspektů1 jimiž se M. Bergmann zabýval.
Vice se můžete dočíst na jině straně tohoto zpravodaje. Zr1-.
věrem směřovalo několik dotazů k M. Bergmannovi, na které or
chotně odpovídal.
Všichni přednášející používali při svých vystoupeních ukázky

ze svých exponátů.
ČOV
V apiném závěru konference- předal doc. Jiří
Polákovi jako výraz oceněni práing Z Slovakovi a
ce pro OLYMPSPORT.
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S malým zpožděním, v 15:15 hod. zahájil ing. Jaroslav Petrések
31. setkáni členů OLYMPSPORTu, oimz vrcholily oslavy jeno 30.
výro čí založení,
Nodem omluvil ing. Z. Slovaka a A. Adolfa z důvodu nemoci, a
pokračoval informacemi o výstavě OLYMPHILEX 96 v Atlantě, vydáni katalogu všech olympijských známek /Yvert Tallier/, o ustaveni organizačního výboru výstavy OLÝMPHILEX 2000, světovém
setkini olympijských sběratelů v Olympijském muzeu v Lausanne
v příštím roce, o 1. dilu publikace ČESKÝ A ČESKOSLOVENSKÝ 0LYMPISMUS Vt FILATELII. Podrobnější informace si můžete pře
číst v příspěvku Zorávy
vedeni
OLYMPSPORTu.
.
_
Pokladník, d.t. Bedřich Polák, seznámil přítomná se stavem pokladny k 1.10.96; Ten je-následUjici:
41.761,35 Kč
O
ta ačtu IPB
. 31.824,04 Kč
na dčtu INTERBANKY ........
na dčtu
...................... 9.620,93 Ka
828,80 Kč
OOOOO ...........
hotovost Činí.
Navrhl zvlšit členské přisoěvky tie rok 1997 na 100 Kč col
Členská schůze
Mgr. Radek 41Asek hovořil 0 publikační činnosti OLYMPŠPORTu. Do
konce ietotraho roku bude vydán zpravodaj Č. 4 a knihovničky
Atlanta 96 a Kopaná. Jsou vítány různé příspěvky, které můžete zasílat na adresu redaktora zpravodaje.
Následovalo vystoupení Vítězslave Šlechty s příspěvkem Historie olymismu.jako podklad.k •budovánl tématického extorigEneolymbiaským námětem /lope:lout. Uceleným zpOsobem se v něm070
zabýval otázkou historického vývoje kopané, jejího zařazen/ do

programu OH a doloženi jednotlivých události filatelistickými
doklady.
✓ diskusi poskytl krátkou informaci o volbách do ČOV /19;12./
• Polák. Ing. PetrAsek následně tuto informaci dopinil, a
navázal krdtkým náhledem do emisniho plénu České pošty pro rok
1997. MUDr. P. Osuský učinil.totéž v případě Slovenské pošty.
✓ příštím roce vyjdou na Slovensku známka s námě tem bistlon a
vzpominková známka na dspěšného olympionika Ondreje Nepelu.
Celodenní Program, konaný'v objektu fakulty tělesné výchovy a
sportu Univerzity
RMIA *Amt.
Karlovy, končil.

Přítomní se jistě
rozjížděli do svých
domovů obohaceni o
nov6, jistě cenné
poznatky, ale též

$ŮŤINNYASKAM

TVS

adVeseaTY KARLevy
1111. 36 99 41.9
Fat 36 40 75
.1 ihrilho 31
1e2 52 Praha Vieleslavín

i o nové přírůstky
do svých sbírek,
mimo jiné i o přítisk a příležitostný OVS, vyobrazený na předchozí straně. --Škoda jen, že se takovéto akce zúčastnilo pouze

nepatrné procento č1ensk4 základny.
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Uspořádá Bern olympijské hry? Hry VI. olympikty 1916 se nekonaly.
Manfred Bergman (článek z katalogu výstavy OLYMPHIFX96 přeložil J.Dobrovský)
V roce 1901 tři němečtí členové MOV (princ Salm-Horstmar, Talleyrand-Perogod a Gebhardt) podpořili
návrh, aby se olympijský kongres v roce 1902 konal v Aténách. Tam požádali, aby uspořádáni olympijských
her v roce 1908 bylo přiděleno Berlinu. 0 několik měsíců později také de Coubertin Sdělil německému
vyslanci ve Francii (princ von Radolin), le by byl rád, kdyby olympiáda v roce 1908 byla přidělena Berlfnu.
Olympijský kongres v Aténách byl však zrušen a o místu konáni her se rokovalo pouze na londýnském
zasedáni MOV v roce 1904. Němečtí členově MOV, včetně nova 'přijatého von Wattenslebena, oznámili
kandidaturu Berlína. Když však v prvním kole voleb dostal většinu hlasů Aim, kandidatura Berlína byla
stažena. Několik měsíců před aténským zasedáním MOV v roce 1906 se ikim vzdal práva pořádat
olympijské hry. O vzniklé situaci se jednalo v Aténách, kde však kandidatura Berlína nebyla předložena. V
Berlině totiž nebyl vhodný stadion. Na cestě z Atén domů Německý říšský výbor pro olympijské hry
(LAMS) rozhodl postavit v Berlíně stadion a na berlínském zasedání MOV v roce 1909 požádat o
pořádáni her v roce 1912' Krátce před zasedáním předseda DRAf0Su, hrabě von Asseburg neočekávaně
zemřel a němečtí členové prohlásili, že nebude mane uspořádat olympiádu 1912 v Berlíně' V roce 1911 v
Budapešti nový německý zástupce v MOV, hrabě Sierstorpff požádat o případné přiděleni olympijských her
1916 do Berlína. De Coubertin odpověděl, le oficiální kandidatura Berlína nebyla obnovena. Na 14.
zasedání ve Stokholmu Berlin obnovil svoji kandidaturu vedle Alexandrie a Budapešti. Poslední dva
jmenovaní svoji kandidaturu stáhli a 4.7.1912 bylo pořádání olympijských her přiděleno Berlínu. O jedenáct
měsíců později byl Německý stadion, centrum příštích olympijských her 1916, slavnostně otevřen. Hry
Vlolympiddy se však z důvodu I. světové války nekonaly. Přesto můžeme najít různé filatelistické materiály
vztahující se k těmto hrám, především dokumentující jejich přípravu' Některé přípravné soutěže nelze
doložit obvyklým filatelistickým materiálem (známky, příležitostná razítka), ale jsou zmiňovány v textech na
pohlednicích. Některé jsou zmíněny dále.

A. Příprava olympiády v Německu

Al. Slavnostní otevřeni Německého stadionu.

o

ti Oficiální pohlednice ke slavnostniriu otevření Německ6ho stadionu. Německý stadion (Deutsches
Stadion) byl slavnostně otevřen 8.6.1913 ani ne rok potě, co bylo Serlfnu svěřeno uspořádáni olympijských
her (4.7.1912 ve Stokholmu). DRAfOS pověřil naidadateistvi Norddeutschen Export Verlag Berlin vydáním
několika pohlednic. Pohlednice byly prodávány za 20Pfg nebo 15Pfg. (Nepodařilo se mi zjistit, prod byla
cena rozdílná.) dást z těchto poriednic byla vrácena DRAf0Su. Zaznamenal jsem tři typy:
typ 1- černý svislý test a číslováni x000.y (např. 5000.7),
typ II - černý svislý text a číslování X (např. 1),
typ III- červen)', todorovný text bez čísel (vydavatel Gustav Liersql, Berlin).
Nakladatelství Norep.;utsche Export Verlag pověřilo firmu R.Labischaeo., Berlin tiskem dalších pohlednic.
Existuji dva druhy pohlednic, každá v černobílé a barevně verzi.
pohledrkA I: vytrvalostní běh na stadionu (cena 15 Pfg),
pohlexiice II: atleti vbfhajici na stadion.

l'ostknrio•

Nakladatelství Noddeutsche Export Verlag dále pověřilo firmu R.Labisch&Co., Berlin vydáním dvou
celinových dopisnic. Každá existuje v černobílé a barevné verzi (obr.2).
dopisnice 1-vytrvalostní běh na stadionu (cena 20 Pfg),
dopisnice II - atleti vbíhající na stadion.

.

-• •
11 '•*'

•

.•

ei
—

ů Vire/C:(

1.2 Soukromé pohlednice ke slavnostnímu otevřeni Německého stadionu. Pohlednice vydaná
niirha obrázku je mimo jině
Oskarem Petersem, Darmstadt. Pdhlednice ukazuje stavnostiriTi4Vi
ťgaio
vzducholod. Zeppelin a letadlo dvouplošník. Pohlednice byla samozřejmě připravena před slavnostním
otevřentrn podle fotografie z generální zkoušky. Ve skutečnosti letadlo oblétávalo,stadion během první části
slavnostního teremonlilu.
1.3 Soukromě pohlednice zhotoveně z fotografii pořízených během. Slavnostního zahájeni. Pohlednice vydaně firmou fletsheiten Vetrieb "Elektre.
1.4 Příležitostný poštovni Wad mimo stadion. Příležitostný poštovní fired byl zřízen mimo stadion a byl
otevřen pouze k této události. Pfiležitostni pogtovni razítko bylo používáno během otevfraciho ceremoniálu.
Na obr.3 je příležitostně razítko na ofidélní Pohlednici, ne obrA je- na celinovči dopisnici: Tento poštovní ůřad
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1.5 Program slavnostního ceremoniálu.-Ceremoniál byl zahájen ve 12.30 a měl tento pořad:
-nástup vlajkonošů,
průvod sportovních svazů a sportovních klubů,
vypuštěni holubic,
ukázky gymnastických cvičení a sportovnich zápasů,
- tingle fotbalového Poháru'korunního prince.
Ova body programu je možno doložit poštou prošlým materiálem:
1) finále fotbalového Poháru korunního prince, ve kterém zvítězilo družstvo Západního Německa
nad výběrem Braniborska 5:3,
2) po otevíracím proslovu státního tajemníka a předsedy DRAf0Su Viktora von Podbielskěho bylo
vypuštěno 10.000 holubic. 0 této události je zmínka na pohlednici pana Neumanna podané na poště blízko
stadionu při jeho cestě domů, potom co příležitostný poštovní úřad byl již uzavřen, přestože fotbalový zápas
skončil až ve 20 hodin. Tato pohlednice byla ještě orazítkována na poště ve Wannsee 8.6.1913 (obr.5).
A2. Využití Německého iotympiiskěhoi stadionu a dalších !nisi pfi °Opravách olympiády.
Po slavnostním otevřeni stadionu se na něm konala řada sportovních aka Ještě než je vyjmenuji, zmíním
se o důležitém faktu. Mnoho sportovních akci pořádaných v Německu před rokem 1912 používalo názvů
‚olympijské hry, národní olympijské hry nebo mezinárodní olympijské hry. Důvody byly zřejmé - organizátoN
chtěli přilákat vice platících diváků a zvýšit vážnost akce. MOV se vysmíval tomuto přílišnému používáni a
požádal DRAf0S, aby učinil patřičné kroky k zamezení zneužívání těchto pojmenováni. NAsledně DRAfOS
rozhodl, le pouze pro olympiádu 1916 je možné používat název olympijské hry a pro přípravné nebo
kvalifikační soutěže se mohou používat názvy olympijské zápasy nebo národní olympijské soutěže. Později
mnoho sportovních utkáni, přestože přípravných pro olympiádu 1916, šlo do druhého extrému a nepoužívalo
přívlastek olympijský. Dozvíme se pouze z programů a zpráv DRAf0Su, že tato utkáni měla skutečně vztah
k olympijským hrám 1916. Na některých těchto akcích probíhaly současně jak soutěže se vztahem k
olympiádě, tak I jiné, neolympijské.
2.1 Čtrnáct dnů sportů (13.6. - 29.6.1913) - Ve skutečnosti tyto soutěže byly směsici ukázek spore',
kvalifikačních závodů pro otympitďu 1916, armádními hrami a mezinárodními atletickými předolympijskými
závody (1.•Atletikfest = "GroBe O)ympische WettkOmpfe") $ účasti družstev Švédska, Finska, Itálie a USA.
Příležitostný poštovní úřad na stadionu byl otevřen v určité dny.
1) 13.6.1913 - jezdecké ukázky a kvalifikační soutěže konaně 13.-14.6. (obr.6).
2) 22.6.1913 - finále fotbalového turnaje policejních jednotek (15 mužstev). Dopisnice byla podána
na stadionu, ale dostala také druhě.razitko na poště Charlottenburg 2.
3) 29.6.1913 - Text pohlednice psané tento den na stadionu;
2.2 Velký letni festival sportu zahrnující i olympijské soutěže- viz program, 26.- 27.6.1913.. V tyto dny
se konaly soutěže v plavání,lehké atletice, těžké at et ce a cyklistice. Pohlednici psal divák, který hry
pojmenoval *olympijské hry" a odeslal ji o tři dny později. Běžný divák nedělal rozdíly mezi olympijskými
hrami a olympijskou soutěn
2.3 Cyklistick6 závody-zkouška pro olympijskou kvalifikaci 24. a31.8.1913. •
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2.4 Soutěže mládeže hledáni olympijských talentů 7.9.1913.
1.5 3. velký podzimní festival sportu 26.10.1913. - Soutěže zahrnovaly mezinárodní maraton, německé
mistrovstvf v chůzi, fotbalový zápas a národni olympijské soutěže.
2.6 První olympijské soutěže v Solingenu 31.8.1913.
2.7 Předolympijské hry oranizované DRAf0Sem 27.a 28.6.1914.
2.8 Letní sportovní festival berlínských atletických klubů 26.7.1914. - Festival považujeme za
"olympijské zďvody".
Nejsem schopen doložit všechny vyjmenované soutěže. Pouze nepřímými doklady jsou série propagačních
pohlednic prodávané během těchto soutěží ve prospěch německého jezdeckého svazu pro olympiádu 1916
(obr.7/7a).
A3. ,Známky k berlínské olympiádě
Již na počátku roku 1913 DRAfOS uvaloval o vydáni příležitostných známek k olympiádě 1916. Německá
• pošta posoudila žádost podanou Diemem a pověřila profesora F.Stucka z Mnichova přípravou série
známek. Přípravy dosáhly velmi pokročilého stavu (obr.8), ale I.světová válka zabránila jejich vyddril.
01ympiade 1916.
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Pravidelné rubriky našeho zpravodaje se vyskytovaly vcelku pravidelně od samého prvopočátku, kdy
jsme začali ,vycházet'. Věnované byly různé tematice, jednotlivým druhům sportů, jednotlivým olympijským
'trim a podebně. Myslím si, le doba je vhodná k tornu, abychom opět zřídili jednu rubriku novou. I když s
obsahem, který bude mít, jsme se v našem zpravodaji nepravidelně setkávali I v minulosti. Na mysti mám
zveřejňování filatelistické dokumentace, tedy známek, celin I všech druhů poštovních razítek, kterými jsou
konkretně propagováni olympští medailisté. Zisktinf ůdajů O těchto materiálech by mělo napomáhat
vystavovatelům k tomu, aby jejich exponáty měly stále lepši úroveň. Důležitost této rubriky se pokusme
osvětlit ndsledujicim příkladem. Dejme tornu, le ve vašem exponátu hodláte použit v textové Usti větu:
Nítězem maratonsktho závodu na prvních olympijských hrách se stal Řek Spirldon Louis',
Naprostý začátečník větu uvede a filatelistický materiál k ni nepoužije n listě vůbec žádný, na listě
budou sice známky řecké první serie, případně další materiály, připomínající OH v Athénách 1896, ale nlc, co
by připomínalo zmíněnou větu. Tento přistup k tvorbě exponátu je zcela nesmyslný, neboť veškerý text must
dokumentován filatelistickým materiálem.'
O něco lepší přistup, ale jen o velmi mdlo, projeví ten, kdo doloží zmíněný fakt alespoň známkou s
běžícím atletem, ze které sice nebude patrné, o jakou běžeckou disciplinu se jedná, natož aby zní bylo patrné,
Že jde zrovna o hrdinu Louise, ale jakás takás dokumentace to již přece jenom le.
Ve stupnici hodnot bude ještě výše použiti známky s prokazatelně maratonským běžcem, ale vůbec
nejlepším bude přímá filatelistická dokumentace k osobě samotného olympijského vítěze. Jenže právě k tomu
musíme vědět, zda a jaká taková dokumentace existuje. A právě tomu by měla přispět naše nova rubrika.
Měla byv širši známost uvádět přehled těchto materiálů a umožnit vám vaše exponáty takto vylepšit. K tornu,
aby byla úspěšná, je však třeba, abychom spojili své sily a snažili se tuto rubriku naplňovat tak, aby její obsah
pomáhal i všem ostatním členům. Jak by asi male vypadat se pokusme ukázat na dnešní ukázce. Vaše
poznatky pro dal vydáni našeho zpravodaje zasílejte na adresu redaktora zpravodaje, R.Jáska.
•SPIRIDON LOUIS Řecko (psaný těž Spyrydon Louys)
Olympijský vitěz v marathonskěm běhu na 1.0H 1896v Athénách na trati Marathon - Athény časem 2:55:20.0.
Známá filatelistická dokumentace
Poštovní známky Bollvie 1992 - Yv. BF, Mi. BF 200 / Centraafricalne 1972 Yv. A 110, MI. 304 /
Centraafricaine 1993 - Yv. 874, Mi. 1490 / Řecko 1971 - Yv. 1050, Mi. 10721 Haiti 1969- Yv. 634, MI. 10281
Haiti 1969 - Yv. BF 26/27a, Mi. BF 35/38 / Paraguay 1977 -Yv. 1977, Mi. 2906 1 Yemen 1968 -Yv.201,Mi.
832/839
Výplatní otisky
Německo 1077
MOnchen 40 1 Der / Gesundhelts /park / 8 Munchen
40 /
Spiridon-Louls-Ring / Olympiastrasse
Německo 1977
Manchen 40 / Der / Gesundheitspatk / der Manchner/
Volkshochschule I Spiridon-Louls-Ring 18000 MOnchen 40
Německo 1996
Schifferstadt / 100 Jahre Olympische Spiele / 1896 - 19961
SPYRIDON / LOUIS / Marathon / Olympiasieger /Athen 1896
Příležitostná razítka Řecko 1996
Marathon / 29.3.1996 / 1896 /Athena / 1996
(podle A.Trucchiho - Zpravodaj U.I.F.O.S.)

ěr—

—

•

Gesundheit
park

rvIStbit
SUSimESPOST

030

J1.4trichen .40
S Ondon-teussAing
Of owiastattss
••

r

•r
-.••••

ot.va.gs
,
srearnero

trout'

tOull

MA14114,4
A0.14108 1101.1

lit11111111111111311CRIPM
IIIIIPM1111111

IVPUBLIOUE WHAM
Der
Gesunilheitzpark
ovt
VulmOolchICAVI

S.V.20.4.0.4Ung

boOtwnwe....)

I

8

40 LET OLYMPIADY V MELBOURNE fl CORTME 1956
Pe čtyřiceti letech se opět sešli českoslovenštf olympionici, repreZentatni na olympijských hrách v Melbourne a
Cortině d'Ampezzo. V hotelu Pyramida se jich v pátek 8. listopadu 1996 odpoledne setkalo téměř čtyřicet.
Setkáni, které má již svoji tradici, neboť před Čtyřmi roky se podobně sešli účastnici OH 1952. uspořádal Klub
Českých olympioniků a kromě skutečných účastníků byla přítomná I předsedkyně čov a členka MOV Věra
Ludvik Daněk a Jiří Kynos z vedeni Klubu českých olympioniků a fade dalších hostů. Připomeňme
si. že medailově úspěšní byli v Melbourne Olga Fikotová-Conollyovii (zlato-disk), Eva Bosáková-Věchtová
(stříbro-kladina), °taker Hořínek (stříbro-malorážka 3x40 ran), Ladislav Fouček a Václav Machek (stříbrotandemy), Ladislav Fouček (stfibro-pevný km) a Jiří Skobla (bronz-koule). V Itaiii FRI zimních hrách jsme
bohužel skončili bez medaile.
Na setkáni byl z medailistů pouze 0.Hořinek, 0.Fikotová žije trvale v USA, v zahraničí je I polovina
úspěšného cyklistického tandemu. Jiff Skobla I nezapomenutelná předchůdkyně Věry Čáslavské, Eva
Bosdková již odešli na stadion, ze kterého bohužel není návratu. Vzpomínalo se, zpívalo, došlo I na tanec.
prostě byla to pohoda. K ni přispělo Ito, le účastníci obdržeti připravené kartičky s pamětním pfitiskem a mohli
Je použít pro zaslání pozdravů svým známýrn. Poštovní odbavěni bylo zajištěno otiskem výplatního strojku
čOV $ propagační vložkou, která připomněla úspěch Evy Bosákově. Stejný přítisk na GOV jsme zajistili I pro
čieny novinkové služby Olyrripsportu, takže další kamínek dopinil mozaiku našich razítek s Československými
medailisty 1956. Připomeňme si jenom, le v květnu na setkáni v Usti nad Odicí to byl OVS $ 0.Fikotovou,
Odlet do Atlanty připomněl úspěch 0.Hoťinka a dvojice Fouček Machek se objevila vs SR ke konferenci
Olympismus a filatelie a k setkání k 30.výročl založení Olympsportu.
emoult.
EVA
BO S AKOVA

tiLISOURUE CORTINA
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ČESKtHO VOLEJBALU

MASTI‘IfiC OH 1912
37ECRO7 S. PATTON
.
_
Je asi tálo znánou skutečnosti, le známl aterick generál George Stith Patton /11.11.18E5-21.12.1945/, na kterého jsme ši
mohli vznotencut loni v kvatnu při oslavAch osvobozeni Plzně,
se zdčastnil v roce 1912 OH ve Stockholmu. Tehdy už secimadva___
DŮM MUM y INVEST
6.-t 5. 199$
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cetiletý poručík
vynikal v běhu,
jizdě na koni,
šermu, Střelbě a
plaváni. Pro své
výborné vftcny
byl armádou pcvěfen reprezentovat USA v to.,
dernim pětiboji
na OH 1912. Ron-
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?an
Jin MA/1'1XX
Voravskč Iieskovi 1197
okr. TASNON
•

ŮEN. GEOiťe S. Parts, ISO -1945

916 42

kurence na Olympiédě v pětiboji byla velké. Jestliže v americké výpravě byla takové esa, jako vítěz desetiboje Jim Thorpe,
nebo sprinter Ralph Craig, který vyhrél běh na 100 m v tehdy
skvělém čase 10,8 Vt. a 200 m za 21,7 Vt., déle vítězové běhů na 400 a 800 m Charles Reidpath a James Maredith, skokani
do výšky a Milky Alma Richards a Albert Gutterson /zlatě te- _
daile/.
V modernim pětiboji však měli převahu Evropand. výraznou osobnosti byl mistr vropy, francouzský důstojník Cléry, tehdy absolutní vítěz ve všech šermířských disciplínách a vítěz Olympijských her 1912 Švéd G. Liliehbble. V zévodě se umístil G.
S. Patton na pěkném 5. místě , když o lepši umístění ho připravilo nevysvětlitelné selhání při střelbě z pistole, kdy dvakrét minul terč. Nicméně mladý americký poruč ík sklidil velký
aplaus za své sportovní vystupování a nadšenl, s kterým závo-

du.
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OLYMPIJSKÉ NOVINKY,
Dnešní rubriku otevřeme několika menšími přispěvkY, kter4 nám
poslal pan František Sopko ze Slovenska :
Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikécif SR vydalo dila 15.
februéra 1996 príležitostnd poštevd známku 11 100 rakev olympijských hier Alojz Szokol" o nom.
hodnote 9 Sk.
Autorom vItvarných névrhov je ak.
maliar D. Négel, rytcem F. Horniak. Slovenské pošta vydala pri
tejto priležitosti nálapný list
so znémkou, opeč iatkovanou tiernou priležitostnou pečiatkou dradu Hronec s détumom 15.2.1926.
SOV v spolupréci so SSOF vydali zvléštnY čislovaný'nélepný list v néklade 500
ks so známkou, opečiatkovanou modrou PP
poštového dradu Bratislava 1 s détumom
15.2.1996.
Niečo z historie
král Juraj I. slév-

nostne vyhlásil 6.4.1896 Hry I. olympiády v Aténach ta otvorené. Bela to
chvila nedozierného významu. Na čo myslel v tej chvíli náš Alojz Szokol, re- Alojz Sokol. Oč.astrilk 014 1896. Dead broil.
dék z Hronca v okrese B. Bystica ? V zovej rnedai/v v atletickom iptinte.
šprinte na 100 m , v prvej disciplíne
Celých OH mal na sebe štartové číslo 1, dres Uherska, ale jeho
rodičia boli Slováci, matka pochddzala z malužinej. Nič to, že
ho vtedy pfsali Alajos Szokolyi, bol to a ostal náš Alojz Szokol. Teda športovec slovenského pavodu, rodák z Hronca pri 3.

Bystrici, začfnal historický rad olympijských športovcov.
Ministerstvo dopravy. Oft a tel.
SP vydalo aria 15.5.1996 prfležitostnd poštovd známku „Olympijské
hry' Atlanta 96" o nom. hodnote
• 12 Sk 4- 2 SK /priplatok v prospech SOV.]
•
Slovenská pošta vydala nálepný
list s nalepenou známkou z hárčeka s opečiatkovaneu tiernou PP.
SOV vydal zvléštny nálepný list
s nákladem 500 ks s nalepeným
• hárčekom $ PP v tiernej farbe
S diitumom 15.5.1996.
tel.
Ministerstvo dopravy, pošt
SR vydalo dna 2'6.6.1996 prvý slovenský pigeongram v nom. hodnote
8 Sk. Celina je určená na prepravu poštovými holubami, ktorá se,
uskutečnila v Trnave v rámci podujatia
Prepravendpogto%Im holubom

KALCKAGATIA 96. Pošta
Pigeongram

SLOVENSKO

Pozdray ůčastacoviCalokagatie
šponovconi
HierletnejolYmpifidy

Atl anta '96
V Trnave roulivala PP,
na ktorej je Zoltán imrich Halmaj, dčastnik
QR9 V ma •CH 1900, 1904, 1908.
, st IOUS Štartoval v osmich diswan
MUSA!
tONDÝN
ciplinach a získal dye
kV,
zlaté, štyri striebornd
*4,lyP,
a jednu bronzovd medai• le. Takýto spech dosiahol v drese Uhorska,
rodák zo Záhoria, z osady Ddbrava, ktorá je sdčašt6u Vysekej pri Morava.
•Neobytajne dspešný plavec zomrel vo veku: 75 rokov. Zostal prikladom že aj v
skromnich podmienkach možno rozvindi
talent a najvyššiu drovea. Od malej

ovAGArti .
SIMIll ir

riaky Morava sa dostal ako gigant do ocetina svetovio iportu.
Vztomínky- ha XXVI. OH v Atlantě 1996 pomalu doznivajf. Ne tak
tomu zati- bude na stránkách našeho zpravodaje. Následujícím
přehledem některých emisi a razítek se vracíme k táto neov ětši sportovní události letošního kalendářního roku.
pfipomenula OH 6.6.1996 vydánim dvou známek v sou- '
tisku. Nsledrťrm X. paralympijsklm hrám věnovala jednusznánku. Spolu s razítkem 1. dne, FD'Č a tfemi maxim kartami
je
reprodukujee níže.

Následují olympijek4 emise bez bližšiho popisu z dIgIvodu jasná srozumitelnosti.'
o
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FOTBAL

Fotbalová Evropa se soustředila od 8. do 30. června 1996 na

hřištích v Anglii, kde se rozhodovalo o titulu mistra Evropy.
Ten vybojovali reprezentanti Německa, kteří ve finalovém zdpase, konkrétně v prodlouženi, zdolali nakonec reprezentanty
Ceskě republiky 2:1 .
Britské pošta prezentovala SURC 96 14. května vyddnim pěti
2ndmek, na nichž připomenula legendárni postavy ang1ick4 kopané, které již nejsou mezi némi. Jsou to : Dixie Dean
/1907-19E0/, 9obby Moore /1941-1993/, Duncan Edwards /1936-195E/, Billy Wright /1924-1994/ a Danny Blanchflower /19261963/. FDC dopinuji rUnd razítka 1. dne vyddini.
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Lze si jen pét, abychom se i my jednou do čkali ne č eských

zndmkgen podobné přehlídky negien slavných fotbalových hrdč‘l.
I v letošnim roce pokračovala Francouzská pošta vyddnim emise, věnované fotbalovému MS 199E.
Lens, *iontpellier, Saint-Etienne a Toulouse, čtyři města, které společně s dalšími přivitaji v roce 1998 nejlepší fotbalové týmy světa, spolu s rů znIml herními momenty, to jsou náměty čtyř znAmek, vydaných 3. června 1996. Reprodukce na.-ndsledující straně.
Emisi známek doplňují 4 razítka 1. dne vydán/ z každého města,
FDC, Čtyř i dopisnice a obálky s jednotlivými předtištěnými
známkami.
Dle oznámení Francouzské poštovní správy by i v příštích dvou
letech nny následovat dal ěl emise.
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Tato rubrika pokračuje chile velkým příspěvkovým s6 em Standy
KamenickAl-o
JEŠTt JEDNCU K TIfť-E 1996 V KOPATO
Mistrovstvl Evropy v kopané le již minulosti. Sylo k němu vydáno dost zajímavých filatelistic;
klch materiálů. Atraktivní je sdrie šestnácti účastníků ME 1996,
která byla vydána v dubnu 1996 v
Gambii !!! Na jedné ze známek je
i české reprezentačni mužstvo.
Snímek pocházi z našeho posledního kvalifikačniho zápasu 15.11.95
- česká republika - Lucembursko
D2
The Gambia
3:0 /1:0/, kterd se hrálo před
20.000 diváky v Praze na Letně.
Na známce jsou tito hréči : NěThe Europe
meček /kapitán,/, Kouba, Kadlec,
Kuka, Drulék, Suchopárek, Látal,
Drulák 2
Hapal, Nedvěd, Frýdek, Serger. Branky vstřelili
/37. a 46. min./, Berger /57. min./.

DAL$1 FOTBALOVII BOMMIPM
V Turing bylo 11.9.96 používáno ruční pPiležitostné razítko k
! *-. utkáni Poháru mistrů mezi JuVentuAE,1
/1:0/. ,.0''',
3NT
sem a Manchesterem United
U
I -:-/I I 11.':-• • 10 ° C%
4%
V zápase nastbupil také le*
ke
denz nejlepších bráčů čes- lf
(I
reprezentace na ME 96 = o ,,4‘
It,
,41,
4,7-2.. . N.
Karel POborský.
' % ‘CY'
' i C4 pě;p1614
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dye češti dspětni rePrezentanti z ME 96 - Vladimir Šmicer, hra-

v dresu Lent a Pavel Nedvěd /Lazio/. K nim musíme přiřadit

i dspěšného trenéra Lazia Aim - Zdenka Zemana, který pochází z
Prahy. Je potěšující, že se češti fotbalisté začínají výrazně
prosazovat v předních evropskýčh klubech.

OPT STEJNÝ OMYL
Vydavatel fotbalových razítek v Itálii zřejmě nemd jiný vzor
klubového znaku Sparty Praha. Již podruhé v krát10.19 'A

ké době použil znak Spartaku Trnava /poprvé k

•' utkání AC Milán

Snarta Praha 23.11.1995/. K

zápasu PVP 17.10.1996' byl znak Spartaku Trnava pro změnu použit ve Florencii při utkáni
Nmo jr,;„ AC Fiorentina - Sparta Praha 2:1 . Jedinou
.0
1#PW radost z toho mají asi jen sběratelé 3ohemosloveniky.
4ECOPVL
Z. HISTORIE ANGLICKIHO FOTBALU
Na MS 1970 postupovala Anglia jako mistr světa. Titul se ji
však nepodařilo obhájit. Ve 3. skupině hrála s RuttO t44„
munskem 1:0 /Hurst/, SSR porazila rovněž 1:0 /ClaAS 'r-4
rk/ a s Brazílii prohrála 0:1. Ve čtvrfindle se Iv HOLDERS
7
.4

opět utkali dčastnici slavného londýnského finále
a'tentokrát zvítězili po prodloužení Němci 3:2, '

e

21 JUNE MO

11-p 2/.45)
když Anglie vedla už brankami Mulleryho a Peterse
OST
2:0. Touto prohrou se Angličané rozloučili s naději
znovu získat Zlatou Niké. Anglii reprezentovali tito hráči :
Banks, Bonetti, Newton. Ball, Moore, Mullery, Labone, Cooper,
B. a J. Charltonovi, Peters, Bell, Hunter, Hurst, Lee, Astle,
Osgood, Wright. Mužstvo vedl Alf" Ramsey.
Jubilejního X.
MS se Anglia nezdčastnila. V
kvalifikaci byla vyřazena Polskem, když v
rozhodujícím
utkáni ve Wembley hrála pouze 1:1. Soumrak
anglické kopané
pokračoval i pro
MS 1978, když na
dkor Anglia po-

/0:2, 2:0/, díky lepšímu skóre.

stupovali pro
změnu Italově

Po dvanáctiletě pauze se Anglie opět představila na XII. MS 82
ve Španělsku. V třetí kvalifikační skupině jí byli největšími

soupeři postupující Maaaři /3:1, 1:0/. První zápas hrála Ang-

lie s Francií 3:1, když góly dali Robson 2 a Mariner. Druhým
soupeřem byla ČSSR /2:0/, branky - Francis a Barmoš vlastni.

✓ posledním utkáni 4.
.skupiny se Angli čané
už šetřili a brankou
Francise porazili Kuvajt jenom 1:0.
✓ druhém kole se Anglii už tolik nedařilo a výsledkem byly dvě remízy 0:0 s
Německem a •Špenělskem, kterd znamena- .
ly vyřazeni z dalších
bojů o Zlatou Nik4.
✓ dresu Anglie na MS
nastoupili : Keegan,
Shilton. Robson, Rix,
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Mills, Thompson. Butcher, Woodcock, Sansom, Francis, Wilkins, Mariner1 Coppell, Foster, Neal, Hoddle,
trenérem byl ?'ony Greenwood.

Z kvalifikačních boj.A c MS 1956 v Mexiku postoupili Angličané
vítězstvím ve 3. skupinč bez prohry a s iipOzantnim skore 21:2,
když největším soupeřem jim bylo Rumunsko /0:0, 1:1/. Na MS
začínala Anglie ve skupině F $ Portugalskem a prohrála nečekaně 0:1. Ani ve
druhém utkání nepřesvědčili a remizovali s Marokem
0:). V utkáni o postup ze
skupiny bylo dspčšnější
nužstvo Albionu a porazilo 7-bisko hattrickem G.
Linekera. Osmifinálový
scupeP Paraguay nebyl Angličanům překážkou a prohrál 0:3, gály : Lineker
2 a Beardsley. Konečnou
stanicí pro Anglii se stain čtvrtfinále a 'týmem,
který ji vyřadil byla Argentina /1:2/, nejspornějši brankou v historii světových tampion/Ad, kterou
dal Diego Maradona rukou.
Na MS 1986 reprezentovali:
Shilton, Stevens, Steven,
Fenwick, Butcher, Barnes?
Sanscm. Hoddle, Hodge, Lineker, Waddle, BardsleY,
Reid, Wilkins, Martin, Hateley, Dixson. G.M. a G.A.
Stevensovi. Trenérem byl
Bobby Robson.
Dalti d Častí Anglie na MS bylo MS 1,990 v Itálii, kam se proboj6VAlr. z 2. evropsk6 kvpliťikační skupiny, kde skončile na 2.
místě za švédsken. Prvním soupeřem na MS bylo Irsko ve sku *ně

/1:1/, 61 vstřelil Lineker. I druhé utkáni s Holandskem
skončilo nerozhodně 0:0, s outsiderem Egyptem. měla Anglie velkou práci a brankou Wrighta zvítězila jen 1:0. V osmifindle
nAt/41,_
čekala Belgie, o vitězstvi Angličanů rozhodl at v
prodlouženf ve 119. min. Platt. Semifinálovým sou- i=4;
pefem Anglie byl Kamerun a rozhodlo se opět v prodlouženi, ve 105. min. zajistil posutp Lineker 3:2.
Normand, skončil zápas 2:2 /Lineker, Platt/. čtvrt°nAtoo'
.
finéle bylo velkým soubojem mezi Anglii a Německem
a v normálním čase skončilo 1:1 /Lineker/. Po prodlouženi musely rozhodovat penalty a v těch byli úspěšně jší ndmečti fotbalisté - 3:4. V utkáni o třeti místo již nestačili Angličané se silami a prohr611 s domácí Itálií 1:2 /Platt/. Pro
Anglii bylo 4. místo po získání titulu v roce 1966 druhým nejvdtšim aspdchem všech dob O dspěch se zasloužili
Shilton,
Parker, Beardsley, Wright, Walker, Gescoigne Butcher, Steven,
Pearce, Platt, Waddle, Lineker, Barnes, McMahon, Bull, Robson
a Stevens. Mutstvo vedl Bobby Robson.
Je to neuvěřitelné, ale při všech dspěších, které anglický
fbtbal ve své historii získal, se nu nepodařilo uspět v tak
významné soutěži, jakou je Mistrovství Evropy. První ročník
se hril v roce 1960 ve Francii pod názvem Pohár nérodů, nebo
také Pohár Henr.iho Delaunayho a Angličané se ho nezdčastnili.
Druhý ročník se hra v roce 1964 a v kvalifikaci nastoupila
Anglie s většinou hráčů z dspdšného MS 1962 v Chile. Soupeřem
ji byla Francie,
s kterou ve WemRaNtA PITA MO Ot.n1 rtc0
bley remizovala
*
10014
jen 1:1. Odveta
v Pařiti skončila debaklem 5:2,
což znamenalo
vařazeni z daltich bojů. Ofi_g
amori
Vim!.
ciálně se Mistatifenku
qtppoe.
rovstvi Evropy
4' Poste
od ronazývá
e
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S WM Nbin it
7
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Mistři světa z
roku 1966 byli
favority 3. ročniku MB 1968. V osmé kvalifikační skupině hrála Anglie s Irskem 2:0 a 2:0, se Skotskem 3:2 a 1:1; $ Walesem 5:1 a 3:0. Ve
Čtvrtfinále se utkala se Španělskem. Po výhfe doma 1:0 /Charlton/ a výhře v Madridu 2:1 postoupila Anglie do závěre čného
turnaje, hraného v Itálii. Semifinálovým soupeřem jí byla Jugoslávie, která brankou Džajič e vyhrála 1:0. V boji o třetí
místo se Anglie střetla se SSSR a zvítězila 2:0 /Hurst, Charlton/. Třetí místo bylo zatím největším aspěchem při dosavadnfch startech Anglie na ME.
V kvalifikaci MS 1972 si Angličané poradili s Maltou 5:0 a 1:0,
s Reckem 3:0a 2:0 se Švýcarskem 3:2 a 1:1. Ve čtvrtfinAle•nepřetli přes SRN 1:3 a 0:0 a byli vyřazeni.
Osudem v kvalifikaci pro ME 1976 se stela Anglii ČSSR. Po aspěšných vlsledcích s Kyprem 5:0 a 1:0. Portugalskem 1:1 a 0:0,
s ČSSR 3:0 se osud Angličanů napinil 30.10.1975 na Tehelném potr.a.

0. 7

ettlrovx...,%1

když v
rozhodujicim zApase
prohráli s
_pozdě jšimi
mistry Evropy USSR
1:2. 0 něco lépe se
vedlo týmu
Z Albionu
na ME 1980
hraném v
Itálii. V
I. kvalifikační
skupině měli
sou- -

peře Dánsko /4:3, 1:0/, Irsko /2:0. 1:1/ a Bulharsko /3:0, a
2:0/. Pozdě jši finalista !.1F, 80 Belgie byla prvním soupeřem
Anglia v závěrečném turnaji ve skupině B. Zápas skončil 1:1
/Wilkins!, sm6lu měli Angličané s domácí Itálii, když prohráli v poslední minutě 0:1. A tak vítězství 2:1 ned Španělskem
stačilo už jen na teti místo ve skupině.
•/ pokračováni /
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INZERCE INZERCE INZERCE
ANOLÍN ADOLF, Na pláni 1285, 5606 :Cst nad Orlicí nabízí

A xx ZEL8Nt TOKIO /2.300 Kč/ ,
k prodeji :
raženou sbírku ŠVYCARSKA /6.000 ZuFr./ za 14.000 Kč -I- alba
Schaubek a OLYMPIJSKCU KRONIKU od K. Procházky za 900 Kč'.
oop0000000000cooc0000000000c0000000000000000000cc0000000000000
Přehled sportovních razítek začneme tentokrát v Itálii ...
viE DI So
OgIMOA,
okAuft, 4‘
11190 1/0
4:1'

I.° tc2,,iggewo

*

6,‘ 11..94/3

*

b

Ca
ft.

011'19SS 4 .01-.

1 "4
-.

g*

t ;

'`G

''-°

S 16'

41'

'

4

• 0

4.*
t4
S-'-'*
.....

-g
*
° ďt

4
,
:oso
1510"

turg,0

i. -

'44AvolO•

P,p,Atpirytti9T. 1
4.4110

Flk‘``

... a budeme pokračovat americkými razítky, která nám zaslal
pen Joseph M. Lacko .
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CEREBRAL PALSY WALKA-THON
CI CI C3 Ca CP C3 CI CI IC/ C3 (a 4=1, Ita CI C3 CP C3 4=1 CO C3 t=0 Ca Ca C) C) Ca C3 CI C3 CI Ca

je zpravodaj Eeské národnf asociace
pro olympijskou a sportovni filatelii.
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Předseda
ing J.PETRASEK, POB 13, 282 23, český Brod
MIstopředseda Vitězslav ŠLECHTA, Stamicova 3/47, 62300, Brno
Redaktor
mgr.R.JASEK, Havličkova 271, 281 21, Červené Pečky
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ing Z.SLOVAčEK, Resslova 2257, 530 02, Pardubice
Pokladnfk
B.POLAK, POB 47, 150 00, Praha 5
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Podáváni novinových zásilek. povoleno ObSP Pardubice
Č.j.. PP/1 - 3671/92 ze dne 12.11.1992
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Pisemný prodej OLYMPSPORTU 2/96 - Podmínky Členské služby
Popis použitých zkratek
0-obálka
D dopisnice
P pohled
AE - aerogram
CM - cartes maxima
PL -pamětní list
PR- přiležitostné razítko
SR - strojové razítko
OR denní razítko
R doporučend zásilka
AIR - letecky
MS - mistrovství světa
ON - olympijské hry

CO - celinová obálka
CDV- celinová dopisnice
BP barevný pohled
L listek
FDC obálka 1.dne vydání
p přitisk
PR1 razítko 1.dne vydání
OVS oak výplatního stroje
kašet
E - expres
ME - mistrovství Evropy
*** - svěll
ZOH - zimní olymp.hry

1. čfselný třImistný kod je uváděn na konci poplsu jednottivých položek pouZe u bilk:Loran-mil maim, Prvnt čistce vyjadfuje
' pit J. S, nejhoršt 1. U cerin, Merit nejsou
vzhled a kvalitu celku, druhá kvalitu otisku razttka a Veil lordly vylepených známek. Nejle
doliankovariě cu zásilek pošt.paušal je tedy mite třettho čista pomlčka. Uvedeni cena je °Orlin!. Iderou je možno nablzet.
2.Nableficy zájemců se pqlmaji do určentho data na listě paptru Aš s adresou v horn! čistil Zájemce současně plitoži 10.- Kč vs
Známkách na úhradu tisku seznamu položek a zaslint celkových výsledků. Jednotlivé net:Miry must byt uvedeny Čitelně konkretni sumou v Kč
v odstupňovane výši - do 50.- Kč v suděm počtu Kč, do 100.- Kč v nasobcich 5.- Kč, do 500.- Kč v nisobcfch 10.-Kč, výše v nisobcich 50.Kč. Chybné natědicy jsou přesunovány směrem dolů.
nejvyšět podaná nabldica, ovšem za cenu pouze ojeden stupen vyěšt než nejbližěl nižšt podaná nabidlca. Napf.pfl
3.Položku
nabkétich : 18 - 26 - 50 zlski položku ten, kdo nabldl 50.- ovšem za cenu 28.- Kč. Je II podáno vice stejných a nejvyššich nabldek,
rozhoduje datum poštsazitka.
4.Terrnin pro nastáni Tvé nabldky je do tři týdnů pó obdržent tohoto seznamu. Nabidicy se =snail vedouclmu této služby, který
nesděluje o jejim průběhu žádné podrobnosti. Možno podávat s pošt. známkou dotazy na detaily jednotlivých položek.
S.Výslediry a zIskanit položky jsou zastlány v R dopisech, lc cenám je připočteno poštovně C ball* 2.- Kč. žádné deli( poplaticyl
Ohradu je zájemce povinneh provést obratem pošt.pouirázkou, slovenitt zájemci provedou úhradu na P.Ondrišku do Bratislavy ve
Slovenských koninách. Vypočtená Částka v českých koninách se zvy'št přepočtem na slov, koruny 08%.
6.Majitelůrn položek zašle organizátor akce celkový obnos snižený o 10%, jako úhradu ostatnich nákladů akce. Adresa : ing
..I.Petrisek, P.O.Box 13, 282 23, český Brod
V

SEZNAM NABÍZENÝCH POLOZEK
Než začnete pročítat seznam nabízených položek, vezměte šik ruce poslední zpravodaj OS, budeme se na
něj odkazovat, neboť v začátku našeho seznamu půjde o položky z olympiády v Atlanta.
1. USA
2. USA
3. USA
4. USA
5. USA
6. USA
7. USA
8. USA
9. USA
10.USA
11.USA
12.USA
13.USA
14.USA
15.USA
16.USA
17.USA
18.USA
19.USA
20.USA
21.USA
22.USA

CDV plaváni mužů s PR 1 (plaváni), $55
dtto, ale dofrankované stejnou známkou, PR 1,555
CDV plaváni žen s PR 1, 555
dtto, ale dofr.stejnou známkou. PR 1, 555
CDV skoky do vody s PR 1, 555
dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 1, 555
Ps PR 2 (luk) a zn. Století 011 32 c, 555
dtto, ale na 0
CDV překážky muži s PR 3 (atletika), 555
dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 3, 555
CDV koule muži s PR 3, 555
dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 3, 555
CDV běh ženy s PR 3, 555
dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 3, 555
CDV oštěp muži, PR 3,555
dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 3, 555
CDV sprint muži, PR 3,555
dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 3, 555
0 s přítiskem Olymphilex- běh, zn. Století OH 32 c, PR 3, 555
Os horní Usti známkového aršiku a zn.oštěp, PR 3,555
Ose zn. překážky muži a PR 3, vigněta IZZY se Štatkolikem, 555
Os dolní Částí tisk.listu Století OH a 2 známkami, PR 3,555

20.30.20.30.20.30.12.10.20.30.20.30.20.30.20.30.20.30.14.12.14.-

22,

23.USA
24.USA
25.USA
26.USA
27.USA
28.USA
29.USA
30.USA
31.USA
32.USA
33.USA
34.USA
35.USA
36.USA
37.USA
38.USA
39.USA
40.USA
41.USA
42.USA
43.USA
44.USA
45.USA
46.USA
47.USA
48.USA
49.USA
50.USA
51.USA
52.USA
53.USA
54.USA
55.USA
56.USA
57.USA
58.USA
59.USA
60.USA
61.USA
62.USA
63.USA
64.USA
65.USA
66.USA
67.USA
68.USA
69.USA
70.USA
71.USA
72.USA
73.USA
74.USA
75: USA
76.USA
77.USA
78.USA
79.USA
80.USA
81.USA

dlouhá 0 org.výboru Olymphilex s dolní Usti tisk.listu Století OH a 2 známkaMI,
PR 3, vigněta IZZY koulař, doft. automat.zn na 1,42 USD, zasláno Oka R, 555 50.0 se zn. oštěp, dofr. autom,za, na 1,42 USD, PR 3 a SR 63 A, jako R, 555
46.20..
CDV softbal fen, PRSA (baseball), 555
30.dtto, ale dofr.stejnou Známkou, PR $ A, $55
12.4
Ose zn. Stoleté OH a PR 5 C, 555
CO (zvon) s PR 5 C, 555
12.20.CDV basketball, PRS, 555
dtto, ale dofr.stejnou známkou, PRS, 655
30.12.0 se zn. basketball as PR 6,555
18.0 s nesportin. 60 c a PR 6, 555
dlouhá.O s hlav. ČOV, zn. basket a stoletě OH, autom.zn., celkem 1,42 USD,
50,PR e a SR 63A, zasláno jako R, $55
20.CDV (orel) s PR 7 A (box). vigněta IZZY boxer, 555
Os pětizn.frankat.,(1x box), PR 7 An ŠR 63 A - 1,42 USD, zasláno jako R, 555 50.14.dlouhá Os hlavičkou Olymphilex, zn. stoleté OH a PR 78, 555
20.CDV vodní slalom, PR 8 A, 555
30.dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 8 A, 555
12.O se zn. vodní slalom a PR SA, 555
•14.dlouhá Os hlavičkou čov, zn.stoleté OH a PR 8 A, 556
12.CO (zvon) s PR 8 A, 555
12.0 se zn.stoleté OH a PRS B, 555
12.CO (zvon) s PR 88, 555
CO (zvon) s PR 8 B a SR 63 A, dofr. autom zn. na 1,42 USD, zasl. jako Ft, 555 50.20.CDV cyklistika s PR 9 A (cyklistlka), 555
30.dtto, ale dofr.stejnou známkou, PRSA, 555
18.Os nesport. frank. a PRSA. 60c, 555
12.CO (zvon) s PR 9 B, 555
12.Ose zn. stoleté OH a PR 98,555
14.dlouhá Os hlavičkou čov. zn.stoleté OH a PR 9C, 555
12.Ose zn. stoletě OH a PR 90, $55
12.pse zn. stoleté OH a PR 9 E, 555
20.CDV jezdectví s PR 10 A aezdectvi), 555
30.dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 10 A, 555
20.CDV kopaná s PR 12A (kopaná), 555
30.dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 12 A, 555
16.AE (Thlowe) s PR 13 C (kopaná), 555
Ose zn. stoleté OH a PR 13 C. 555
12.20.CDV gymnastika mull s PR 13 A (gymnastika), 555
dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 13 A, 555
30.20.CDV gymnastika žen s PR 13 A, 555
dtto, ale dofr.stejnou známkou. PR 13 A, 555
30.CO (zvon) s PR 13 C, 555
12.CO (zvon), dofr. zn.gymn. žen a autornin. na 1,42 USD,PR 13 C, jako R, 555 50.CDV veslování s PR 17 (veslováni), 555
20.dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 17, 555
30.Os nesport.frank. 60 ic, PR 17, 525
16..
CDV (orel) s PR 18 (střelba), 555
16.CO (srdce), doff: olymp2n. koule, oštěp, slalom a autom. zn. na 1,42 USD, PR '18,
a SR 63 A, prošlé jako R. $ podpisem dArky, olvitěze ve Střetbě 1968, 555 60.Ose zn. stoleté OH a PR 20 (stolní tenis), 555
12.AE (1"hlowe) $ PR 20,555
16.Ose zn. stoleté OH a PR 21 (tenis), 555
12..
Ose zn.stoleté OH a autom.zn. 1.42 USD,PR 21a SR 63 A. zaslané jako R, 55550'.
20.CDV volejbal s PR 22 A (volejbal), 555
30.dtto, ale dofr.stejnou známkou, PR 22 A, 555
Ose zn, stoleté OH a PR 22 A, 555
12.Pse zn.volejbal+nesporldoft, PR 22 A, 555
16.Ose zn. volejbal a autom.zn. 1,42 USD,PR 22A a SR 63 A,zaslaně jako R, 555 50.dlouhá Os hlavičkou ČOV, zn.stoleté OH a PR 23 B (vzpíráni), 555
14.16.P se zn.stoleté OH, PR 23 B, 555
20.CDV zápas s PR 24 A (zápas), 555

82. USA
83. USA
84. USA
85. USA
88. USA
87. USA
88. USA
89. USA

90. USA
91, USA
92. USA
03. USA
94. USA
95. USA
98. USA
97. USA
98. USA
99 USA
100. USA
101. USA
102. USA
103. USA
104. USA
105. USA
108. USA
107. USA
108. USA
109. USA
110. USA
111. CZE
112. CZE
113. CZE
114. NDR
115. NDR
116. POL
117. BRD
118. CEN
119. DEU
82. FIN
83. CZE
84. CZE
85. CZE
86. CZE
87. CZE

dtto, ale dok.stejnou známkou, PR 24 A, 555
Os nesport.frank. 60 c, PR 24 A, 555
Ose zn.zipas a PR 24 B, 555
O se zn.stoletě OH a s PR 24 13, 555
CDV jachting $ PR 25 (jachting). 555
. dtto, ale dolr.stejnou známkou, PR 25, 555
Os nesportirank. 60 č, PR 25,555
CDV veslování, dofr.stoletě OH s PR 61,555
CDV jezdectvl, dokstoleté OH a PR 81,555
CDV atletika, koule, dofr. stejnou zn. a PR 26,555
CDV gymnastika Len, dok.stejnou zn. a PR 26,555
CDV (zirrtni krajina 20 c), PR 26,555
CDV (orel 50 c), PR 26, 555
.
CO s nesport.dofr. a SR 63 A, 535
BP olymp, olymp.frank. PR 41, pozdrav Sydney, 555
BP Samaranche, olymp.frank., PR 41,555
CDV (zimní krajina 20 c), PR 58, Manta Welcomes, 555
CDV běh fen, dofr. stoleté OHS PR 60, Atlanta Welcomes, 535
CDV vodní slalom, dofr.stoleté OHS PR 60, Manta Welcomes, 555
CDV oštěp, dok.stoletě OHS PR 60, 555
CDV (zimni krajina) $ PR 42, Hello World, Alps Rd., 555
CDV (staveni) s PR 44, Decatur, 555
CDV (stavení) s PR 45, Ellijay, 555
CDV (staveni) s PR 46, Fairbum, 555
CDV (Omni krajina) s PR 47, Umestone, 555
CDV (staveni) s PR 48, Memorial, 555
CDV (staveni) s PR 49, Mountain Park, 555
CDV (staveni) s PR 50, Stone Mt., 555
CDV (zimní krajina) s PR 51. Rockbridge. 555

30.16.16.16.20.SO.. .
16.30.30.30.30.10.18.IS,»
18.16.10.30.30.30.16.16.16,16.16.18.16.16.16.-

Pattie 27 ks skutečně prošlých celistvosti se sport.PR (tenis, atletika, cyklistika, lyžováni),
130.většina z let 1978.80. Dobrá kvalita otisků, 555
Perlis 40 ks CDV se sportPR z let 1978-80 s kontrolním otiskem vlevo,neprošlé 100.26,
Pattie 13 ks Os PR a známkou, vše CS 1980, řádně prošlé, kvalitní, 655
FDC k PBW 1962, 455
24.FDC k MS v cyklistice 1960, 455
20.FDC k MS v šermu juniorů 1957, 455
20.Ose zn. Pierre de Coubertin s PR1 k OH 1972v Mnichově
FDC Centraafricane Republic se zn. Schumacher- formule 1, neprošlé
Ose SR Lorch, Wurth, 12.6.95, 1996 ATLANTA, 455
4.dlouhá 0 se SR Helsinki / Helsingfors, 14.11.39 / X11.01ympia. 20.7.- 4.8.1940, vzadu
nálepka něm.devizové kontroly, dvojitě přeloženo, 343
200.90,.
Perils 10 ks CDV a COBS přitisky na téma MOV a Olympsport, čist s PR
Partie 32 COY a 18 COB, vše s pritisky se šachovou tematikou.
Částečně s PR, 2x R, z let 1985.92
220.Partie 16 ks CDV a 6 ks COB, vše s přitisky ledni hokej z let 76.92, čist s PR 140..
Partie 10 ks CDV a 4 ks COB, vše s přitisky kopaná, hfizenkbasket, Č.ist s PR 90.Parts 9 ks CDV a 2 ks C013,vše s pritisky sport.,mimo shots uvedené, část s PR 60.-

127. ROM
128. FIN

CM Nadia Comaneciová, zn. k OH 1976 Montreal, barevné foto, DR Gheorghiu 10.P (Černobílý) Emile Zátopka se zn. kopaná k OH 1952 + dot., DR Helsinki, 5.8.52,
Pozdrav návštěvníka?, ůčastnika ? OH do Lokte n.Ohři, podpis snad Vogl, 455 30.-

129. BRA
130. PER
131. IŠR
132. IND
133. CHI
134. GBR
135. GBR
136. RSA

0 $ aršikem k VC Brasilie Fl 1987, DR S.Paulo, 21.6.96, AIR a R, 45.5
30,***FDC k MS v bilián., 1979
10.***FDC k 25.Makkabiklě (hod kladivem) 1958. zn. $ kuponem
20.1** FDC k 5.světovému poháru v pozemním hokeji 1981
10.PL k 5.národnim hrám Činy 1983, (zn. gymnas., tenis,atlet.,surf.,skoky do vody)24.společná FDC Anglie a N.Zealandu ke 100.výroči rugby 1995, dvě různá PR! 80.60.FDC s pětipiskou známek k stolen rugby, PR Huddersfield, 3.10.1995,555
9 ks stejných rugby pohledů se zn. a různými PR k Rugby 1995
90.-

137.GBR
138.GBR
139.GBR
140.GBR
141.IRL
142.IRL
143.SWE
144.SMA
145.DEN
146.ITA
147.NDR
148.USR
149.USR
150.USR
151.USR
1$2. USR
153.USR
154.USR
155.USR
156.USR
157.POL
158.POL
159.POL
160.POL
161.UNG
162.UNG
163.UNG
164.UNG

5 ks CM k seril golf 1994, LUX
60.5 ks CM ke hrám Cornmonwealthu 1986, LUX
80.4 Its CM k universiddě a rugby cupu 1991, LUX
60.1 kS CM k Paralympic games 1992 Barcelona
12.2 ks CM k století golfu 1091
30.*** FDC se dvěma zn. k století golfu a Walker cupu 1991
24.CM se zn. kroket ; roku 1989, M11545
10.CM ke brim malých států Evropy 1985, zn. a PR střelba
10.FCC s PR a zn. Mi.515, atletika z roku 1971, 555
8.***FDC k Medditerrane games 1963
***4 ks FDC ke spartakiádám mládeže 1968, 1970, 1975, 1980
20.Pattie 10 ks COB s olymp. a sport, tematikou, polovina prošli, 555
FDC Hry dobré vůle 1990, 555, jako R
10.FDC k M$ ve střelbě 1990, jako R, 555
10.4 ks MC k ZOH Sarajevo
40.5 ks MC k ZOH Calgary
50."*FDC k 90.výroči založeni MOV
8.***FDC k 5.Ietni spartakiádě (bah)
6.***FDC s aršikem k ZOH 1980 (běh na lyžích), Mi. 81.43
20.*** 6 ks FDC k ZOH 1976
50.*** 4 ks FDC k ME v atletice 1962
30.*** 3 ks FOG k OH 1964 Tokio
40.*** 3 ks
k OH 1988 Seoul
20.*"*FDC MLBI.106 stříbro pro KoSczyuska a Os tímto artikem+dofr. jako R. 555 22.* MC s aršikern k ZOH 1964, lehký falc obálky mimo aršík
80.FDC $ aršikem k ZOH 1972 Sapporo
50.***3 ks FDC k ZOH 1980, Lake Placid
120.*** 3 ks FIX k ZOH 1984, Sarajevo
75.- -

RE
GRE
167.AUT
168.NED
169.PRA
1 0. BRA
17
17
1 3. SMA
174.SWE
175.ITA

"'" 2 ks FOG k OH 1968 a k Balkánským hrám v atletice, 28.2.1968
30.***FDC k OH 1972 Mnichov
20.FCC k 80.vý'roči založeni Rakousienis.svazu+ der. DR Wien 3.1.83,455
14.Os hlavičkou a OVS Holand.hokejového svazu, 4512.BP se SR k ZOH 1968v Grenoble, zn.nesport., 545
30.*** FDCk MS v kopané 1074
80.Os PR Archaia Olympia, 7.7.1985., Olympijská akademie, $55
10.Os PR Archaia Olympia, 27.6.198, Olympijská akademie, 555
10.***2 ks FDC se serii San Manla k OH 1960
20.Os přítiskem a PR k odletu Švédské representace na MS v kopaně 1978
20.Os přítiskem a PR Milano,17,11.93.kvalifikace k MS v kopaná,ltalie-Portugalsko10.-

176.USR
177.MR
178.USR
179.1JSR
180.USR
181.USR
182.USR
183.USR
184.USR
18 . ESP
RE
187. UNG

Partie 7 ks CDV k OH 1980, z toho kopand s PR Kijev jako R. dofr., 455
20.Partie 60 ks *** COB k OH 1980
100.Pattie 63 ks COB k OH 1980 s PR.k OH, asi 15 ks navíc dofr. olymp.známkami 120.Pattie 5 ks COB k OH 80, vše prošlé 555, z toho 2 ks jako R
16.Partie 13 ks cerlistvosti a celin se zimnimi sporty z let 1960-84
•
26.Pattie 14 ks celistvosti a celin s letními sporty z let 1960-85
28.COB z roku 1959k il.spartakitdě národů - kanoista, stará měna, velmi dobré 24.Partie 7 ks celin a celistvostí z let 1957-65, vše gymn, z toho 5 ks do roku 1960 36.COB z roku 1962 .Sláva sovétolympionikům*, gymnastika, hledané
30.Os PR Memorial J.Blumeho v gymnastice (španělský olympionik), 10.12.78
8.'0 S PR Archaia Olympia 1.7.89. Olympijská akademie
10.COVJ.Hájos, medailista z Athén 1896 vplavání, CDV s PR vodní polo
a USR COB k turnaji ve vodním polu, jako R, 555
8.Ose zn. k MS v kopanit 86 (JUG), COB Dynamo Moskva (USR) a 2 ks CDV
S PR k 90.výroči Sparty a Slavie (CZE)
10.Pattie 5 ks celistvosti k MS 1082 v koparté (1 ks FDC. 2 ks s PR Rubio a Langata
a 2 ks s PR k utkáním Anglie-Francie a Belgie-SSSR)
50..
20.FDC se 4 zn. sport zrnku 1958, Somálsko, (kopaná, moto, luk, box)
Os přitiskem,vignětou, zn. a PR kval. MS v kopané 1962 Polsko-Jugoslavie,55520.Ds PR Helsingborg, 27.6.72, EPM (PMEZ), hráč kopané, 555
14d20.FDC k MS v kopaně 1966, 455
'

188.189.ESP
190.SOM
191.POL
192.SWE
193.ENG

Os PR London, 20.11.72, Charleton Athletic F.C. Silver Jubilee, 555
16.• OS PR Blackpool, 29.7.72, Blackpool RC., enter Watney Cup 72, 555
196. ENO
Os PR Derby, 25.10.72, Derby County, League Champions European Cup, 555 16.197. CZE
Pattie 16 ks výstřižků a Ls různými PR kopaná .z trep.STEP,kvalitnI otisky
20.198. CZE
Pattie sport. PR a Sft m.j. O org.výboru zimni universiědy 87, SR Učme se plavat
I roku 65, Tipujte v SAZCE 1957, 50 let KČT, celkem 18 ks, z toho 2x R
30.V další části zcela vyjfmečnč máte možnost vybirat z materiel!, které nejsou sportovního talent Jedná se
o pozůstalost po jednom z členů OS, který odešel, aniž by mil svého nástupce a my se snažíme pomoci.
Věřím, le když zde pro sebe nenajdete něco sami, nabídnete tuto možnostisběratelům ve vašem klubu.
Partie 31 ks PDC 1947-53 (stará měna), vč.výStava Praga 1950- etylblok
199. CZE
50.200. CZE
Raffle 10 ks PDC 1953-68 (malý font*, vč.Kosmos 61, šestidenní 55 a 57)
10.Partie 26 ks PDC převážně rok 1980 (obrazy, brad), nominále celkem 68.- Ka 50.201. CZE
202. CZE
Pattie 54 ks.DC rok 1981 (obrazy, hrad, Bratislava), nominále celkem 168.- Ka 120.Pattie 63 ks FDC a COB 1982 (obrazy, hrad Blava), nominále celkem 242.- Ka 140.203. CZE
Partie 67 ks PDC 1985 (obrazy 2x, Blava, brad), nominále celkem 209.- Ka
204. CZE
140.205. CZE
Pattie 83 ks PDC 1986 (obrazy 2x, Brava. hrad), nominále celkem 282.- KO
170.206. SWE
Pattie 11 ks celistvostí s Mat frank. z let 1970-83, nominate celkem 23.- SKR 16,Partie 8 ks celistvostl s filatfrank. z let 1965-80, vše s nesport. PR
207. GRE
10.R a E dopis Spišská Nová Ves, 6.10.41, přích raiKeimarok, 8 zn. frankatura,
208. SVK
Murgoš 60 h, Memorandum a krásy Tater (do 25 hal), celkem 5.- Ks, 545
200.209. SVK
20.D s PR Tmava, 14.3.40, Prvé výročie samostatnosti, Tiso 50 hal, 555, LUX
210. SVK
P Tatry s PR štrbské Pleso, autopošta 11.8.40, Tiso 50 hat 555, LUX
16.BP A.Hlinka s PR Bratislava, autopošta,W, 14.3.40, Prvé výročie samostatnosti,
211. SVK
10.zastřiženě rohy pohledu. Tiso 50 hal, 255
P Bratislava s PR Bratislava, autopošta, „lý, 23.10.39, volba prvého presidenta...
212. SVK
10.skvrny, horši Čitelnost raz., Tiso 50 hat, 324
30.P ženeva s SR Geneve 1, 5.7.28, Le schnaps mine la familie et la race1,555
213. Slil
Partie 14 ks celistvosti s tematikou ESPERANTO
20.214. ....
194. ENG
195. ENG

Partie čs. příležitostných razítek z trepubliky na lístcích 11 x 18 cm, vidy dva otisky na
jednom lístku z let 1935 -1938, některá I vícekrát, celkem cca 180 ks.
100.- •
• 55.Pattie jako předchozí, ale 56, vše rok 1956, každé jiné
216. CZE
Pattie jako předchozí, ale cca 70 ks, vše k narozeninám Tam, 7.3.1935, různi rozlišovací
217. CZE
65.pfsmena, každé jiné
218. CZE
Pattie jako předchozí, ale různá PR z let 1935- 1938, každé jiné, celkem 112 ks 100.150,Partie jako předchozí, ale 165 různých ks
219. CZE
180.Partie jako předchozí, ale 180 různých ks
220. CZE
Následuje několik celistvosti s PR zl.republiky, prošlých jako tiskopisyl
221. CZE
Os PR Praha 83, 27.5.37, Hospodářská výstava, 555
222. CZE
Os PR Zvolen 1,6.7,37, Sjazd evanjelickej mládeže, 565
10.223. CZE
O s PR Praha 5, 15.9.36, Mezinárodnl kongres kremační
10.224. CZE
Os PR Chomutov 1, 11.10.36, Spolek něm.filatelista -25 let, 555
10.225. CZE
Os PR Privaldov, 12.7.36, Výstava lidové slavnosti, 555
10.226. CZE
Os PR Praha 1, 29.10.36 /a,b, Návštěva rumunské krále, 555
227. CZE
Os PR Užhorod 1, 2.9.36, 1.1et Praha-Užhorod-Moskva, 555
10.228. CZE
Os PR Bratislava 1, 21.9.36, Návštěva presidenta republiky, 555
10.229. CZE
Os PR Praha 1,29.10.36, Filatelistická výstava Mánesa. 555
230. ČZE
Os PR Praha 1, 12.4.36, Mezindrodni kongres volné myšlenky, 555
10.231. CZE
Os PR Hradec Králové 1, 28.9.38,300 letě výročl založení gymnasia, $55
10.232. CZE
Os PR české Budějovice 1,28.9.36, Whalen' pomníku dra A.ZAtky, 555
233. CZE
0 s PR Praha 1,31.10.36, Týden České hudby, 555
10.234. CZE
Os PR Upt.Sv.Mikuláš, 29.9.36, Tranovského slávnosti, 555
10.235. CZE
0 s PR Praha 83, 29.9.36, I.Celostátni výstava zahrádkářů, 555
# 0.238. CZE
Os PR Libouchec, 23.10.36, XV11.sjezd německých filatelistů, 555
10.237. CZE
Os PR Praha 1, 28.9.36,1, odborový sjezd právníků, 555
238. CZE
Os PR Louny 1, 27.9.36, Odhaleni pomníku Ant.švehly, 555
239, CZE
Os PR Poděbrady, 26.0.36, Vitsjezd světové protestantské ligy, 555
10.240. CZE
Os PR Bratislava 1, 14.9.36, Konferencia stělej rady malej dohody, 555
241. CZE
Os PR Bratislava, autopošta,13.1.39/c, dtto z 18.1.39/c. Otvorenie snemu..., obě PŘ mimo
10.známku, Ole 1.- Kt známka Masaryk a DR Bratislava 1,6.2.39/41, 555
215. CZE

242.4FRA

P se SR Pads, 3.8.1931, Exposition Colonial° lntle, 655

20.-

243. SW
244.SVK
24.5. CZE
246.CM
247.CZE

PI. Slovenské autopošty se sedmi vylepenými známkami, Tiso, Murgaš a Jubilejnf Štefánik
40.kompl. vše s PR autopošty Žilina, 6.10.39 Id. A4 nadvakrát přeloženo
2 ks barevných PL Slovenské autopošty, vylepeno celkem 31 známek, mj. čtylblok Dětem
a Saris A.Hlinkal PR Bratislava, 26.10.39, Volba presidenta .... a Ružomberok, autopošta,
kvalita průměrná.
40.30.10.391a, Prenesenie pozostatkov
50.Partyzánský aršik, kvalita průměrná
čtvrtka A4 a tři menší Ctstřižky s razítky z období maďarského záboru
Komárom 7.11.38,1polyság 11.10.38 a Komárom 30.4.39 Orságoarěsa,
12.na Os!. známkách, celkem 25 známek
, CDV Vesnička "1", 3.- Ka s adresními linkami- FALZUMIll

Tak a teď se vraťme zase ke sportovní a olympijské tematice
Dárkové albičko islandské potty se sportovními známkami z let 1990- 94, celkem 10
248.ISL
Znimek***, luk, kopaná, zápas, golf, volej, sjezd, házená, běh, vzpiránl a plavárii,
nominále celkem 274.-, cca 19.- DM (Michel 93/94) 60.-.
A ted mail přiležitost sběratelé olympijských can, ale nejen oni
Komplet 17 ks čínských CDV k medailím Čínských sportovců na OH 1984,LUX 600.249.CHI
.
250.BER(lin) COB k Olympijskému symposiu velNiessen 17.2.80 a COB k 50.výroči OH 1928v
Antverpách s vyobrazeným zlatým medailistou E.Rademacherem (plaváni), od každé COB
lks***a 1 kssPR
COB k symposiu Sport a filatelie s PR Koblenz, 2.7.78, zl.medilista v dresuře Freiherr von
251.BRD
Langen 455 a CDV *** s jeho vyobrazením •
3 ks COB (každá AA) s přitisky „předolympijský rok 1979', další COB s PR Wissen,
252.BRD
5.4.79, stejné terna. 555, vyobrazeně sporty luk, kanoe, házená, štafeta, běh
3 COB a 3 CDV, vše k OH 1980v Moskvě, z toho 4 ks"*, 2 ks s olymp.PR, celkem
253.BRD
100.rtrzných, zajímavé
30.2 ks*** COB k OH 72 Mnichov (box a term)
254.USR
255.USR
6 ks COB s PR, z toho 5 ks doftstejnými známkami s červeným PR, vše OH 72 Mnichov
100.(vzpírání, běh, gymn., kanoe, term, box)
50.CDV Sc ***s přitiskem medaile OH 1976 Montreal
256.CAN
257.GBR
3 ks CDV, plitisky k OH 76 Montreal (překážky, box)
100.4 ks CDV Hijos Alfred, zlato na 1.0H Atherry, ix m, 3x s PR
258.UNG
259.BRD
1 ks COB a 2 ks CDV, vie k 10.výroč1 OH 72v Mnichově. PR Munchen,
50.21.8.82 dtto, pohled na olpark v Mnichově, piktogramy olsportů
CDV Olympijský den 1981, F.LJahn Sporlpark s PR Berlin, 10.6.81
12.260.DOR
CDV islet Belg.olvýboru z roku 1981 s PR Brusel, 21.3.81.
261.BEL
262.NED
CDV*** k 75 výročí založení Holand.oLvýboru 1987
30.263.ROM
COB k Filvýstavě k OH 1984v Timisoara, aka/11y a oheň
12.264.JAP
AE k OH 1964s DR Sakai, 20.6.65. 34100.265.JAR
AE s OH 1964 $ DR Oshinozu, 26.9.64,45.
130.266.JAP
CDV s pfltiskem skok o tyči a PR???, 10.1038, 15 let OH Tokio, znak her,
100.sportovec s pochodni a ol.oheň
267.JAP
jako pol. 266, ale jiná CDV (znak her, zeleně)
100.COB 20 Pf s pritiskem Austellung, Olympische Jahre 1968, napsaná část adresy 10.268.BRD
269.USR
COB Lední hokej k OH 1964 Innsbruck s PR, dofr. zn.biathion, 5 mm natrženf
2 ks COB k ZOH Sarajevo (z toho 1 ks PR), COB 30 let sov.olyinp. na OH a COB
270.USR
Olympionici mezi námi
26.271.AUT
CDV 1,5 S k OH 1972v Mnichově s PR Wien, 11.3.71 dtto
272.BUL
3 ks CDV k Olymphilex Varna, každá jiná (box, koule, zápas) s dofr. a PR
24.Nyní následuje řada celin k ZOH v Sapporu 1972
Růžová zálepka jap.pošty 15 jen,chryzantéma **" s červeným dotiskem
273.JAP
k OH Sapporo 72, znak her. LUX'
100.274.JAP
dtto jako pol. 273, ales DR Sapporo 5.3.70
100.275.JAR
100.dtto jako pol. 274, ale modrý dotisk, datum DR 13.6.70
276.JAP
100.dtto jako pot. 275, ale zálepka v modré barvě
opět růžová zálepka jako pol. 273, DR Sapporo 21.9.70, dotisk v zelené barvě 100.277.JAP
. 278. JAP
stejná zálepka jako předch.pol., ale v zelené barvě, dotisk tm.zelený
100.279.JAR
tatáž zálepka v růžově barvě, dotisk šedivý, DR Sapporo, 30.12.70
• 100.280.JAP
tatáž zálepka v zeleně barvě, dotisk šedivý, DR jako pot. 279
100,281.JAP
dtto jako poi. 280, jiný dotisk v červené barvě, PR Sapporo 13.8.70k ZOH
120.dtto jako poi. 281, ale zálepka růžová
282.JAP
120.-

283. JAR
284. JAP
285. JAP
286. JAP
287. JAP
288. JAR
289. JAP
290. JAR
291. JAP
292, JAP
293. JAR
294. JAR
295. JAP
298: JAR
297. JAR
298. JAP
299. JAR
300. JAR
301. JAP
302. JAP
303. JAR
304. JAR
305. JAP
306. JAP
307. JAP
308. JAP
309. JAR
310. JAR
311. JAP
312. JAP
313. ROM
314. USR
315. BRD
316. BRD
317. BRD
318. BRD
319. ROM
320. BRD
321. USA
322. JAR
323. DOR
324. UNO
325. ROM
326. CZE
327. CZE
328. CZE
329. CZE
330. CZE
331. CZE
332. USA
333. USA
334. BRD
33$. BRD
336. BRD

dtto jako pd. 273, ales dotiskeřn Žlutým
•
100.dtto jako pol. 283, DR Sapporo, 9.4.1971
100.dtto jako poi 280, ale dotisk ve žluté barvě, DR Sapporo 9.4.71
100.zilepka zelená, dotisk stříbrný kostel v Sappory, DR Sapporo, 18.7.71
120..
dtto jako pol. 286, ale***
120..
dtto jako poi. 286, ale PR s věží kostela v SaPporu
120.dtto jako pol. 287, ale růžová zitlepka
120.dtto jako pol 287, ale DR Sapporo 18.7.71
120.zfilepka zelená ***, dotisk zlatý olympijský oheň
120.dtto jako pol. 291, ales PR Sapporo, 26.10.1971, skok, kraso, lop dni do ZOH 150.dtto jako pol. 291, ale zálepka růžová
120
dtto jako pol. 293, ales DR Sapporo, 26.10.71
120.zálepka zeleni, modročervený dotisk ke kult. Usti ZOH a PR k témuž z 28.1.71 100,CDV 7 jen, jap. tradični kroje, modročervený dotisk a PR jakou pol. 295
60,stejné CDV a PR, jiný dotisk, hnědý
60.stejné CDV, dotisk černo-červený, věž kostela Sapporo, předolympijské zivody,
PR lyžař a sport hala, 7.2.71
70.stejně CDV ***, dotisk mapa olymp.sportovišť, modře
70.stejné CDV 4'
4, jiná mapa sportovišť, modře
70.dtto jako pol. 300, ale s PR jako p01.298
70..
dtto jako pol. 301, ate dotisk reprodukci známek k OH hokej a skok
70.dtto jako pol. 302, ale $ PR 9.2.71, skok a hokej
70.CDV jako p01.296, ale dotisk pohled na sportoviště, červeně, PR jako p01.303 70.CDV jako p01.298, dotisk zeměkoule a ol.kruhy, PR 25.1.72, oloheň
70.dtto jako pol. 305, ale PR Sapporo 29.1.72, běžec s ol.ohněm
70.dtto jako pol. 306, ale PR Hokodate, 20.1.72
70..
dtto jako poi 306, ale PR Aomori, 19.1.72
70.zidepka 20 jen, ryba, dotisk znak OH, PR k zahájeni her, Sapporo, 3.2.72
150.CDV jako poi. 296, dotisk neolymp. 4- znak OH
50.CDV 30 jen, hora Fudji, dotisk znak OH, DR Sapporo, 7.2.71
80.CDV 20 jen, ke vstupu Japonska do Postal Union, dotisk znak ZOH Červeně
100.5 ks "*COB k ZOH Sapporo (hokej,biathon, boby, sjezd a kraso)
70.6 ks COB k ZOH Sapporo, čist dofr.stejnými zn. a PR (běh,rychlo,kraso,skok) 60.Partie 18 ks CM a COB, vše k OH 1972v Mnichově, ***I rat* různá PR 270.COB 10 Pf s PR Munchen, 4.9.72 if a, ukázkový sport badminton
20.CDV 25 Pf ***, olvitěz Melbourne, přeskok, H.Bantz
20.dtto CDV jako poi 317, ale ol. vítěz Los Angela 1932v ř.ř.zépase, J.Brendel
20.4 COB a 1 CDV ROH 76 ( šerm, běh, Comaned, znak Innsbruck)
50.5 Its CDV s olymp. doplňkovou tematikou. IMOS apod.
60.9 ks CDV k ZOH 80 (krasobruslařka) s různými přitisky a PR, vše 555 ( zakončeni, hokej
2x, boby 4x, sjezd, skok)
180.100.3 ks různých UN, skok, hokej, sjezd k ZOH 1980, DR 1980
24.3 ks CDV s přitisky olymp. den 78 a 80, vč.PR
30.4 ks CDV, R.Bauer, olymp. vitěz 1932 Los Angeles
36.3 ks COB *** k ZOH Lake Placid 1980 (biath, kraso, sjezd)
16.COB Husák s přitiskem 60 let olymp.kongresu 1925 a SR Praha 2,30.6.85
Všechny Čtyři přitisky na COB (2 dlouhé a 2 normal) Olympsport 80, české Budějovice.
80.dofr. + PR české Budějovice, 31.5.80, Výstava Olympsport
D Olympsport s OVS Praha 6, 17.7.96, Odlet české repr.do Atianty a podpis dvojnásobného
16.držitele zlata, Martina Doktora
dtto jako p01.328, ale podpisy desetibojařů Dvořáka (bronz) a Darnaška
20.L s OVS český Brod, Otymphilex-96 a podpisy J.Železnéha a Š.Kašpárkovis
COB Olymphilex Atlanta s kašetern české pošty, cloth zn.USA a PR Atlanta, Canoe/Kayak
30.Station, 26.- 28.7.96
20.CM koulař se zn. a PR Atlanta, Athletics Station, 28.7.96
30.FOC běh ROH 1996 Atlanta
PL Němec, potty k serii OH 92, PR1 (šerrn,veslováni,drezura,sjezd), 6,10 DM 30.Os kompl.serif k OH 1996 (gymn.kraso.,dresuraszépas), 7 DM, PR1 Bonn,
100.13.6.96, jako RI, 555
Os kompl.seril k 0H 1996 (gymn.kraso.,dresura,zépas), 7 DM, PR1 Berlin,
100.13.6.96, jako RI, 555

10.0 ASS OVS Schifferstadt, Spyridon Loůis, maraton Sieger Athens 1896, 35L se zn, ol.vítéz v gymnastice 1896, Carl Schumann a PR Mainz, 4.10.988 vyobrazením
20.Pierre de Coubertina, 1,20 DM, 555
ůstniek $ OVS Wiesbaden 1, 15.7.82, Sportschiessen fur Jedermann, Deutsche - •
339.BRD
Schutzenbund, slušný otisk
12.COB *" k paraolympitdě Atlanta 98, 32 c
340.USA
2 ks Ds přitiskem a PR k cyklzávodu Podravska magistrate, s PR ke startu a cill v Zagrebu
341.CRO
18.a Durdevaci 21.- 26.9.93
10.Ds přítiskem a PR Zagreb, 26.8.93, JASamaranche, Citius-Alths-Fortius
342.CRO
14.FDC se známkou Istanbul, Kandidát pořadatelství OH v roce 2000
343.TUR
Co si takhle dopinit knihovnu o nějakou tu literaturu?
100.Katalog Michel 89/90 EUROPA WEST, oba díly
344.BRD
30.Katalog Michel 85 Deutschland Special
345.BRD
30.Llechtensteiner Briefmarkenkatalog 1990. (barevný, vč.celin a leer!)
346.LIC
10.Dodatky katalogu Yvert 84 a 85, 7.dil
347.FRA
30.Zelený katalog výstavy Praga 88. Základní filatelistická terminologiel
348.CZE
20.československý fotbal v číslech a faktech, Olympia 1991 •
349.CZE
20.Malá encyklopedie tenisu, Olympia 85
350.CZE
20.Olympijské paměti, Pierre de Coubertin, Olympia 77
351.CZE
100.Olympische Spiele 1988, M.Wintemheimer, katalog razítek k 'LOH IZOH
352.BRD
10.Katalog výstavy OLYMPFIUN'96
353.SVK
20.354.CZE
Publikace Kdo je kdo ve výpravě české reprezentace do Atlanty, barevné
A už jenom pár položek na závěr
10Os DR Tosting, 26.10.48, zn. 3d k OH v Londýně, 555
355.GRB
16.356.FRA
PL ředitele francouzské pošty se známkou ke 100.výroči OH Athény
16,
Os PR Trapani, 25.10.96, ME v gymnastice, 555
357.ITA
12.358.USA
FDC se zn. Bostonský marathon, PR1 Boston, 11.4.96
359.ITA
Os PR Roccaraso, 10.9.1996, II.ME v hokeji na kolečkových bruslích, 555
14.14.Os PR Maggiora, 22.9.96, ME v autokrosu. 555
360.ITA
361.ITA
14.BP a PR (mole, 5.5.96, Velká cena San Marina P1,555
362.ITA
BP se zn.Atlanta (basket a gymnast) a PR Riccione, 1.9.96, Mostra.dopo Atlanta 14.363.!TA
FDC Milan - Mistr Italia v kopané 1995 - 96, 555
20.364.BRD
0 se zn. a PR1, Bonn, 27.8.96, Borussia Dortmund, Deutscher Fussbalmeister 20.365.BRD
20.Ose zn. a PR Dortmund 1,27.8. jakou pol. 364, 555 •
366.BRD
16.Ls PR Forst, 15.8.96, ME v motosportu, 555
367.BRD
20.Os PR Dinslaken, 28.9.96, Jesse Owens, Olymplasleger, 555
368.BRD
Ls Otiskem a PR, Berlin, 4.8.96, Schlusstag Olympische Spiele 1996, 555
20369.BRD
O se zn. OH 1,$ DM a PR Osnabruck, 28.9.96, Coubertin, 100 jahre..., 555
20.370.ITA
FDC Juventus Torino, Mistr Evropy v kopané, 14.9.96, 555
20.-

337.BRD
338.BRD

No, a to je všechno, takže tat' již
jen vybírejte a kdyby se vám
náhodou hodilo, je možnost získat
I následující :
Dodatek PřIručky pro sběratele
10.čs.známek a celin No 3
Albové listy Schaubek OSN,
celkem 121 listů, použité, dobré
100.FILATELIE ročníky 1953, 1955,
1966 al 1973 (nesvázanéá 10.-).
PEČIATKY
Bartalský
BRATISLAVY do roku 1919 10..
Sborník poštovního musea 1981
20.PRODÁM SBIRKU plechovek od
piva a limonád s olympijskými a
sportovními potisky, cca 100 kS.
ing PetrAsek, POB 13, 282 23,
Český Brod
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