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| Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní fila.
telie při Komicí námětové filatelie SČS F
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Vážení a milí čtenáři !

Nedavno jste dostali poslední číslo PAA našeho zpravodaje,
které celé věnovali největší akci naší sekce za celou dobu její.
bo £: + Celostátní výstavě poštovních známek OLYMPSPORT 1980 Čes.
Budějovice. Podle Vašich ohlasů soudě, byl to opravdu dobrý počín a
toto číslo nám opravdu natrvalo bude tuto událost připomínat,

Jsme si vědomí, že toto poslední číslo vyšlo takfka s půlročním
zpožděním a že Vám na tomto polí mnohé dluhujeme, Situace v poslední
době je však taková, že jsme opravdu rádií, když se náš zpravodaj s
nepředstavitelnými obtížemí k Vám vůbec dostane, Velice nás to mrzí
ale sítuace s tískem zpravodaje opr nenf růžová a finanční potíše
nejsou hlavní příčinou „- zde se vždy podaří díky pochopení KNF nalézt
příjatelné řešení. Problem je však s tiskárnou a pokud se nepodaří za.
jistit KNF SČSF centrélní možnost vydávání némětových zpravodajů, bude
zřejmě k nepravidelnosti v jejích vydávání docházet 1 v budoucnu, Bylo
by však opravdu špatné, kdybychom nemohli zpravodaj tisknout alespoň
takto „ no a v poslední době toto DSboSpočí hrozilo, Věříme w ak, že
alespoň pro letošní rok je toto nebezpečí zažehnáno díky obětavosti
několika našich členů, Jimž stále patří náš dík, Vés ostatní rak touto
cestou žádáme o pochopení a strpení, Materiálů, se kterými bychom Vás
chtěli seznámit je mnoho, žel možnosti ostatní pramalé,

V dnešním čísle, které síce bude postrédat některé pravidelné ru.
briky, se svámi podělíme o nám známé materiály k přenosu olyrpijské
pochodně z Olympie do Moskvy, v rubrice Nová razítka Vás seznámíme s
přehledem ručních, strojových 1 razítek FDC za rok 1980. Najdete také
stále oblíbenější rubriku Tennís a ve 3,pokračovánípak materiály k M5
1978 v kopané. Původně jsme toto číslo chtěli celé věnovat výhradně
meteriálým ke Hrám XxIT.olympiády 1980 v Moskvě, ale rozhodli jsme se
nakonec pro vydání tohoto čísla v naší obvyklé podobě. Materiály k OH
1980. tedy přineseme v příštím čísle, kterébyste měli dostat co nejdří-
ve po vydání tohoto čísla. Chceme.Vám tak vyrovnat náš dluh ze prvé
pololetí 1981. Materiálů k OH 1980 máme pro Vás připraveno mnoho a ta.
ké zajímavé filatelisticky zasvěcené postřehy našeho člena Vfti Šlech.
ty, který v Moskvě „" byl při tom“! Bude tedy na co se těšit,

©



D R O B NW É organizační zprávy z vedení sekce a zpravodaje
©0000000000000000000000000000000000000900000000000000000000000000

Noví členové

203 - Di vi ž Václav Ing, Truhlářské 20, 110 00 Praha 1
- sbírá OH aE všeobecně, zatím připravuje expo.
nát "odbíjená“, který do 2 let vystaví

204- Hu l j a k Bohuš, ul.SNP č,13, 971 01 Prievidza .
- sbírá OH a kopaná, buduje exponát OH, který dosud

nevystavovál. Do dvou let jej vystaví.

Nové členy v našem kolektivu vítáme a věříme, že budou jejích platnými
členy asvé rozhodnutí stran vystavení exponátu dovedou ke zdárnému
konci. X tomu jim upřímně "držíme palce",

Zrušené členství
 

1 - Ado 1 f aAndělín - na vlastní žádost k 1.1.81 z roddůvodů
125 - C a b a Eduard - pro nezaplacení členských příspěvků na zpravo

í přes opětovné urgence
145 -Baxa Jiří  - dtto
156 - Ma ntoan Richard „ dtto

Je nám líto, že se s jmenovanými náš kolektiv musel rozejít, ale nedá
se nic jiného dělat.
Tím vfc nás těší zjištění vedení KNF SŮSF, še ostatní členové své po.
vínností splnilia byli jsme prvá sekce, která příspěvky na zpravodaj
za rok 1980 měla zaplacené, Upřímně všem členům di éme a věříme, še
i v letošním roce nebude tomu jinak, Neradi bychom přistupovali k tomu,
že bychom se s některým z Vás museli rozejít,
Předběžně informujeme naše čieny, še pro letošní rok plánujeme uskuteč.
nit 8.setkání členů sekce v Brně a hledáme nejvhodnější termín na pod.
zim, Vlakové 1 autobusové spojení do moravské metropole je o a
věříme, že 1 zde bude mít setkání hojnou účast, Budeme Vás včas infor-
movat o termínu, Organizací byl pověřen člen vedení sekce Víta Šlechta
ve spolupráci s gestorem NF jihomoravského KV SŮSF. Jednáme také 0 ev,
uspořádání besedy s některým brněnským olympionikem či význačným spor-
tovcem, Chtěli bychom tak navázat na úspěšnou besedu pří výstavě a sets
kání v Č.Budějovicích.
Komise derofilatelie /KAF/ SŮSF upozorňuje naše členy, še příště jím
bude vracet zásilky, které neodpovídají podmínkám, za kterých se tyto
zásilky pro zvláštní olympijské lety konají, Loni jak k ZOH, tak ik
OH se u na*íčh členů tyto závady vyskytly, Jde o přefrankovávání sási.
lek, nefrankování jednou známkou, leponí frankatur do levé strany obál.
ky kde je místo pro kašet a pod, Do příštích Z0H a OH v r.1984 je sice
ještě dost času, ale mohou se vyskytnout do té doby 1 jiné podobné akce

Prvé číslo II.roč. zpravodaje BRNĚNSKÝ KOMPAS přináří na str.33 zamyš.
lení nad naším apravodajem a našimi kníhovníčkami, Zpravodaj se líbí
úpravou i rozsahem, méně jíž hustým řádkováním.

Nezamysleli jste se také někdy nad tím, že z našeho zpravodaje se vytrů.
tila rubrika "ŠACHY" a že třoba v něm nebylo téměř nic napsáno o “AUTO.
MOTO závodech"? Tato temata jako by do sportu ani nepatřila, že? Nikdo
z naších členů se touto tematikou nezabývá a nechce se podělit o své
poznatky s dalšími? Je to škoda a jistě bychom mu na stránkách našeho
Zpravodaje dali místo,



zamysLenkk:
V Pardubicích se konal ve dnech 2.-14,9.1980 již IIIoročník výš.

tavy KULTURA A SPORT 80. Na doporučení KF jsem se zúčastnil této výsta.
vy exponátem "Olympijské hnutí“, Exponát byl návštěvníky a hodnotfcf
komisí vysoko oceněn, Okresní stranický tisk o něm pochvalně paal
5. a 12.9.80 a dokonce mi za něj byla udělena výstavní medaile. Jde tu
O soutěžní výstavu a z vystavených 300 Sxponátů sportovních a rekreač.
ních potřeb bylo 20 vyhodnoceno medailí, toho je vidět, že medailemi
Be neplýtvalo, Do vitríny jsem dal i 9 čísel našeho Spravodaje a kniho-
vniček /z toho se mě 3 ks ztratily „ to na or Jak vidíš, propagují
takto práci naší sekce, ZÁŘ psala 12,9, o exponátu jakt "o vzácnosti a
dá se říci r a r i t ě". Referent pořádajícího PKO sí ihned domlouval
účast na dalším ročníku, Moc by se k tomu bodil oxponát "PARDUBICE
SPORTOVNÍ" ,

Toto je část z dopisu našeho jednatele sekce Ing.Zd.Slováčka,který
Vém pod dnešním titulkem "K zamyšlení" citujeme, Zdenkoví samozřejmě i
my upřímně blahopřejeme a zároven děkujeme za pěknou propagaci nejen na.
ŠÍ sekce, ale i celé námětové filatelie,

N a co je při tom k zamyšlení? Přinejmenším tyto dvě věci:
1/ Ukazuje se, jak lze vhodným způsobem a pří vhodné příležitosti propa.

govat prácí naší sekce a 1 nefilatelistické veřejnosti ukázat půvab,
krásu a prospěšnost vytváření tematických sbírek a exponátů, Po této
stránce má filatelie a zejména námětová k naší společnosti ještě něja.
ký ten dluh, Toto je jedna z forem, jak jej zplácet,

2/ Současně přínáší podnět £ ty na ex pon á t. Zamysleme se
nad tím, jak by se pěkně vyjí takový lokálně zaměřený tématický
sportovní exponát s názvem třeba: Pardubice, Košice, Praha,Bratislava
8 po r to vn, nebo: Sport v jihočeském čí jiném kraji nebo okre.
se, Rozhodně by byl daleko zajímavější a poučnější nešli takový 8 nic
neříkajícím názvem jako ZOH, OH, MS, ME, Sport a pod. Majíteli by pří.
nesl nejeden vavřín a byl by zdrojem poučení pro mnoho jiných /viz na
Olympsportu 80 exp.St.Slémy "Tatry a sport“ oceněný MS/. Vždyť k růz.
ným sportovním akcím je u nás vydáván rozlíčný materiál, ať už známky
celiny,FDC, přílež,raz,, strojová raz. 1 OVS. Některá se každoročně
opakují, na př. MMM v Košicích, PBW v různých místech atd., a nalézáme
na nich mnoho zajímavého, co nám má co vypovědět ke zvolenému místu či
oblasti, či kraji. Zatím jsme je řadili podle druhů sportů a závodů,
U pošt.historie a celin jsou sbírky a exponáty tohoto lokálního typu
zcela samozřejmostí. Proč bychom i my nemohli tento progresivní rpů-
sob převzít i u tematických exponátů „ no a sporto' tematika je k
tomu jednou z nejvhodnějších.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000 Justýn 0000000000000

(CELOSTÁTNÍ OBOROVÁ VÝSTAVA Vážení přátelé Olympsportu t
POŠTOVNÍCH ZNÁMEK Děkuji touto cestou všem, kteří pro=
OLYMPSPORT 1980 jevili zájem o moje vyprávěníz mé dale-

ČESKÉ BUDĚJOVICE ké cesty na Z0H v Lake Placid, Tato bese.
da měla proběhnout pří našem setkání v Č,
Budějovicích, ale pro nedostatek času,
kterého tam bylo opravdu poskrovnu, ne-

proběhla, Proto se všem touto cestou omlouvám. Nebylo také vhodné, abych
narušoval moc pěknou a poutavou besedu s našimi předními sportovci a mohu
řící za sebe, še se mi toto setkání mooc zamlouvalo. Od vedení Olympsportu
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to pak byla dobrá myšlenka, pozvat je mezí nás sportovní námětáře a
mocí si tak od ních poslechnout jejich zážitky a postřehy ze sportu.

Uvádím proto jen v krátkosti moje dojmy ze ZOH a tím Vám je chci
alespoň trochu přiblížit, Tuto cestu jsem připravoval více jak 1 rok
a po: obstarání všech potřebných dokladů jsem odlétal 7.2.80 s našimí
olympioníky do Montrealu, Po rozloučení s ními /odjížděli pak do dějiš.
tě Z20H/ jsem měl ještě týden čas, který jsem věnoval cestování po Kana.
dě, V den zahájení ZOH jsem už byl v Lake Placid a denně jsem sledoval
běžecké i skokanské soutěže, později i blathlon. To byl a je všdy pro
mě veliký zážitek "být při tom“ a vídět tak všechny světové sportovce
zvučných jmen, Časově jsem zvládl i sjezdové dísciípliny, závody na sa-
ních a bobech, kraso i rychlobruslení - jen hokej jsem sledoval v tele-
vizi, Moc jsem povzbuzoval všechny naše reprezentanty, žel bez potřeb-
ného efektu, i když to bylo velké přání moje i dalších členů naší výpra-
vy. Tolik tedy o sportu.

Mezi tímto děním jsem se musel pochopitelně také orientovat jak a
kde se dají sehnat filatelistické materiály k těmto Z0H. Pro nás je pak
uspokojivé, že bylo vydáno dostatečné množství známek 1 pěkxných razítek,
Příležitostná razítka se dala sehnat na dvou hlavních poštách všechna,
mimo přenos olympijského ohně, Za strojovými jsem však musel procesto-
vat celý Adirondack Park, abych sehnal alespon těch sedm mě známých, S
OVS to již bylo složitější je sehnat, Atraktivní a velmi hledané bylo
razítko před zahájením ZOH, používané při přepravě pošty na saních,
které byly taženy psím spřežením. Trasa této pošty byla z Lake Placid
do Saranac Lake, asi 18 km vzdáleného městečka. Zde se konala velmi pě.
kná výstava známek a všech filatelistických dokumentů, které byly vydá.
ny k Z0H v Lake Placid jíž v r.1932, Bližší a upřesněný přehled všech
materiálů, které byly vydány k Z0H 1980 uvedeme později v dodatcích.
No a na sávěr moji daleké cesty jsem byl hostem u spolupracovníka a do-
pisovatele Olympsportu Joe Lacka, jehož syn byl loní přítomen naší krás.
né výstavě OLYMPSPORT 1980,

Nakonec se ještě vracím k velmi zdařilé výstavě v Ú.Budějovících,
kdy je na místě pochválit a poděkovat pořadatelům i vedení sekce za je-
jich velkou obětavost a zážitky, které nám všem připravili.

Všechny příznivce sportovní řílatelie srdečně zdraví
©000000000000000000000000000000000000000000000 Jirka Svoboda 0000000000

Vážený příteli, Jeseník 30.1.1981

ačkolí vím, že máte 8 filatelif práce až nad hla.
vu, přesto si dovoluji obtěžovat Vás tímto dopisem,
Předně upřimně pozdravuji a prosím za prominutí, že
jsem se s Vámi v Č.Budějovicích před odchodem z výš-
tavních prostof, nerozloučil, Po celou dobu v Č.B,
jsem se neaftil zróvna nejlépe, Příčinou nebyla ani
tak téměř desetihodínová cesta autobusem, jako před.
cházející týden "oslav". Dne 24.5.1980 jsem totíž do.
žil 80 let. Toto kulaté očí zavdalo příčinu k tomu,
že v té době bylo u nás o Klidu.

První den přišli členové odboru turistiky TJ RD
Jeseník /jsem místopředsedou/. žášli sánkaři /dělal jsem 20 let
rozhodčího na závodech vŘech st « Další den návštěva zástupců ulič.
ní organizace KSČ. Výbor Klubu filatelistů udělal ze svolané členské
schůze setkání zcela nepracovní, Vedoucí tajemník OV KSČ mne pozval 1 s
manželkou a předsedou Měst.V,KSŮ v Jeseníku na sekretariát OV do Šumper-
ka, kde mi předal medaili "Za obětavou práci pro socialismus" propůjče-
nou presidentem republiky, Zmínka o tom byla i v přilošených okresních
novinách,

 



Z uvedeného týdeníku "Naše slovo“ z 28.5.1980 vyjímáme:
K životnímu jubíleu osmdesáti let propůjčil prezident republik

na návrh okresních orgánů státní vyznanei „ medaili Za obětavou
práci pro socialismus s.Františku V vi 2 Jeseníku, Vyznamenání pře-

jubilantoví vedouof tajemník OV KSČ B.dr.JoVývoda. V blahopřejném
dopise OV KSČ vysoce ocenildlouholétou stranickou a veřejnou činnost
8. „ který dosud pracuje v tělovýchově, Bi ahopřejemel

Pokračujeme z dopísu našeho ks s.Vaďury dále:
Výborová schůze míst.org. ÚSPB, na níž mí předseda předal Čestný

odznak federálního ÚV ČSPB se. po tomto aktu stala zábavnou sešlostí,
Návštěva dglegace OV ČSTV ze Šumperka vedená předsedou a tajemmíkem
byla zvlášť slavnostní, neboť mi byla při ní předána medaile Dra Miros.
enýa kterou mí jako prvnímu pracovníku v okrese Šumperk udělil
Úv čsTV. Přirozeně, Že nescházela ani návěťěva osobních přátel, která
se protéhla do pozdnícl. nočních, vlastně možno řící ranních hodin, Tímto
Vás,neobtěžuji proto, že bych se chtěl ohlubit, což není mým zvykem. Ro.
zepsal jsem se jen proto, abych ukázal jaká atmosfera panovala u nás
před mým odjezdem ns výstavu.

Současně se omlouvám, že píři až teď, Dosůd jsem nebyl zdravotně
nějak ve formě a proto jsem se nezúčastnil ani našeho 7.setkání v Tren.
číně, Mrzelo mů to, ale zé ždravotních důvodů jsem cestu raději vzdal,
Dosud jsem byl pouze na dvou. setkáních, obě však byla velmí srdečná a
poučná, takže nezúčastnění členové mají čeho litovat,

Nakonec pár slov k naší loňské výstavě v Č.Budějovicfoh. Pořadate-
lům se podařílo shromáždit na výstavě jak. řadu vzácných špičkových mate.
riálů, tak i širokou a zajímavou paletu exponátů těšících se pozornosti
zájemců, Bylo tam množství vzá h olympijských materiálů uložených v
pečlivě zpracovaných exponátech, Pozornost budila však i vlastní dobré
Sptované sportovní a protifašístícká tematika, Velká většina exponátů
ukázala, že činnost sekce Olympsport, zejména však vedoucího a kolekti-
wu spolupracovníků zpravodaje přínáší mnoho kladných výsledků. Pořadate»
lé se vzorným uspořádáním výstavy zhostili svého úkolu na výbornou. Je-
d: nedoceněním významu výstavy a zejména exponátů z horní poloviny
žebříčku byly výstavní m e da il e, které jsou mnohým vys-
tavovatelům jedinou odpěneu za jejích dlouholetou práci. I když se to zdé
jako malichernost, domnívám s: e Je to tak Jen na první pohled. Práce
Věnované exponátům si zaslouží, aby k jejímu symbolickému ohodnocení by.
lo přistupováno s určitým citem, Stejnými medailemi jako exponéty na
Celostátní výstavě v Č,Budějovicích jsou každoročně podělovéni píonýři
na dětském táboře Vysočina ve 3 stupních za vítězství v různých hrách -
např. běh v pytli, přetahování a pod,

Nyní jen stručně k mému exponátu. Cítím, še na něm něco není v po-
řádku „ nemohu však pravou příčinu zjistit, S jeho oceněním 8 ohodnoce.
ním v Č,Budějovicích jsem byl velmí spokojen,

A nakonec Ještě jeden návrh: Je.lí jediným úůvodem omezení vydává
ní zpravodaje jak oznamuje informace č.7 „ nedostatek finančních pro-
středků, tu by snad bylo přijatelné zvýšení členských příspěvků na něj,
Hodnota toho, co poskytuje zpravodaj a knihovníčky Olympsport svým čle.
nům, se nedá vyčíslit, Převyšuje daleko hodnotu dosavadního příspěvku.

Vážený příteli, nehněvejte se, že Vás zaneprázdnuji svým psaním,
Pokládal jsem však za nutné tento dopis napsat. S upřiímnými pozdravy

František Vaďura

Co k tomavo xrásnému dopisu od tak vzácného člověka přidat? Snad
jen omluvu, že jsme v návalu předvýstavních úkolů zapomněli 1 my při 6.
setkání členů k. jeho významnému jubileu veřejně poděkovat za dlouhole.
tou práci v našem kolektivu. Poděkovat za její reprezentaci na výstavě.

©



Blahopřejeme proto našemu spolupracovníku ke všem uděleným vyznam=.
náním ještě dédatečně, Přejeme mu dnes mnoho zdraví, duševní svěžes.
ti a životního optímizmu, který stéle má a jak nás o tom přesvědčil
znovu ve svém dopise, Touto cestou tedy gratulujeme ne ke kulatém
jubileu, ale k té " 8 1 ". Všíchní se s ním jistě rádi opět shledéme
na příštím setkání naší sekce v Brně, jakož i s jeho exponátem na
dalších výstavách, vedení dekou
0000000000000000000000000000000000000000000000 000000000

JUBILEA nařich členů:
0GGG0000900000900000 )00000000000000000000

40 - se dne 1.1.81 dožil člen vedení sekce, spolupracovník zpravodaje,
vedoucí kolování sekce Ing.Jarda Petrásek

60 - se dne 10.2.81 ve zdraví dožil náš dlouholetý spolupracovník a
člen, významný publicista a celinář Jírka Nekvasil

- dne 15.5.81 se tohoto jubilea dožívá i Jaroslav Bardoun

- dne 9.6.81 pak dloholetá členka naší sekce a prvá žena mezí némí
"sportovci“, která podlehla kouzlu barevných čtverečků - paní
Růžena Jandová

73 - dne 7.4.81 v plné svěžesti a stále pln elánu i jeden ze zakláda.
jfcfch členů naší sekce Franta Prokeš

Všem jubílantům upřimně blahopřejeme a těšíme se s nimi na další set.
kání a spolupráci,
V000000000000000000000000000000000000000000 vedení sekce 0000000000000

2 našich výstav:
000000000000000000000000000000

Oblastní výstava pošt.známek BRATISLAVA 1980 od 29.8,-11.9.1980

Ing.Ján Habrovský = Stolný tenis - MB
Dr.Jozef Sobihard - Tennis - MS

Krajské výstava pošt.známek HORNÍ SLAVKOV 1980 od 18..26.10.1980

Jiří Svoboda i Od prvopočátků lyžování
po současnost - MP2 a cena

Krajská výstavu pošt.známek MOST 1980 od 20.-28.10.1980

Václav Hnyk = OH nového věku + PS
Stanislav Strych - OE -+ B
František Vaďura - Až kofli „MPS

Oblastní výst.pošt.zn. ROŽMITÁL pod Třeměfnem 1980 od 31.1C,.9,11.
  

Jar.Petrásek ml, - MS v kopané - PS
Jar.Petrásek ml. - Innsbruck 196476 - MPS
Čestmír Mrázek -

©

Lehká atletika na OH - MPS
Oldřich Brůha MS ve filatelii MB

 



Národní výstava námětové filatelie PRAHA 1980 od 25.10..2.11.198C

František Anděl s jtmí olympijské nry - PS
Jaroslav Justýn - Československo a -olympijské

hnutí - PZ a cena výst,
Vladimír Kolich - Tenis ve filatelii - PS
Ing, Zdeněk Slováček „ Pod olympijskou vlajkou - PS
Vítězslav Šlechta ©- Cestami k letošní spartakiádě ©- MPS

Jiteratnrat
Jaroslav Justýn - zpravodaj Olympsport - 8
Jaroslav Justýn - O hokejový prinét č.2 - MPS
Otto Kudelka - MEA č.3 - NPS
Veroslav lraček - MS v lyžování č.5 a 6 - KPS
Jiří Svoboda - MS v lyžování č.4 - MPS
Ing.Jar.Petrásek - Košíková ve filatelií č.1 a 7 - MPS

Ze l4 vystavených exponátů ve tř.líteratury bylo 6 prací z našf
sekce a ocenění je jistě příjemné překvapení. Zvláště těší výsoké oceně.
ní našeho zpravodaje, .

Hodnotímě„li celkově úroveň a ocenění naších exponátů na této náro.
dní výstavě, máme pocit, že jsme trochu slevili v porovnání s výstavou
OLYMPSPORT 1980. Cenu výstavy a PZ získal sice exponát vedesekce, ale za
tímto exponátem zela propastná mezera - vytratily se úplně exponáty hod.
nocené na stříbrné medaile, Kde zůstaly? Vždyť se v Č,Budějovicích kva.
lifikovaly! Nebo neměli vystavovatelé zájem? Pozvání s Vposozněním a pod.
mínky byly uveřejněny ve Filatelii č,10/80 na str,309 „ žádné výmluvy
proto nemohou obstát, Jedině snad Ing.Petrásek, jehoř exponát ač příhlá.
Šen nedošel z družební výstavy BLR-ČŮSSR ze Sofie, Snad ještě J,Svoboda,
který dal nepochopitelně před národní výstavou přednost krajské výstavě
v H5lavkově. Co ale Ti ostatní? Namátkou uvádím Ing.Dvořáka, B.Čecha,
Fr.Anděla, St.Slámu, J.Starého a M.Tomaňu s oceněním ne. MS, V. celkovém
hodnocení nám pák tyto exponáty chybí a nesvědčí to o dobrém přístupu k
"reprezentaci" sekce na nejvyšší námětové přehlídce v ČSR,

Vyvrcholením výstavníckej činností slovenskej filatelistickej obce,
bola národná výstava v Košiciach. V námetovej tride sa prezentovalo de.
váť exponátov so športovou témetikou; z nich tri vystavovali členovía
našej námetovej sekcie,
Ján Krajmer „+ Beh „ král atletíckých disciplín „ 5 a vec.cena
ing.Ján Habrovský |- Stolný tenis — MS
Jozef Wohland + Šport a telovýchova - BS

Fzoepořnssí aktfvneho členstva v sekcii Olympsport dokumentoval
okrem iného aj fakt, že spomfnané exponáty predčili ostatných vystavují.
SOD RPPEKOMOOVa Ján Krajmex

Vedení sekce upřímně blahopřeje všem vystavovatelům k dosaženým výs-
ledkůn na všech zde uvedených výstavách a děkuje tímto za vzornou repre.
zentaci naší námětové sekce, Velice nás těší, že výsledky práce vedení
sekce ne tomto poli a odborná náplň našeho zpravodaje k tomu přispívají
a takto se projevují. Je to potvrzení, še námi nastoupená cesta byla a
zdá se iže je správná,

Choéme věřit spolu s Vámi, že kolektiv vystavovatelů z řad členů
sekce 1 nadále poroste a projeví se to i na počtu a kvalítě exponátů
v r.l1984, kdy plánujeme další výstavu OLYMPSPORT 1984
000000000000000000000000000000000000900000000000000000000000000000000000
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Ú Hry ve znamení člověka
KAT0000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000

Dnes bychom chtěli navázat na předposlední informace o Hrách
XXII.olympiády 1980 v Moskvě kteréjené uveřejnili v našem zpravodají
č.1/41/80 na str.8=9. Přinesli jsme zde informaci o trase olympijské
pochodně z řecké Olympie do Moskvy přes BLR a RSR, Jak jeme v závěru
příspěvku předpokládali, vydali země kudy trasa běhu vedla bohatou fi-
latelistickou dokumentaci. S ní bychom Vás proto chtěli seznámit,

Zde byly vydány jednak přítisky na standartní Aerogramy - k dispo.
zicí máme celkem 6 různých přítisků a předpokládáme, že je to kompletní
sada, Dále pak byly zhotoveny dálší přítísky na barevné fotodopisníce s
přitištěnou známkou 5 Dr. I zde předpokládáne, že se jedná c úplnou řa.
du. Přítísky jsou u a6rogramů vlevo dole, u dopisníc vlevo nahoře u ad.
resní strany /viz vyobrazení/. Přítísky jsou obdelníkové a zhruba v 1/3
zleve mají vždy znak Her XxXII.olympiády a vpravo ve zbylé části pak růz.
né, většinou antické výjevy z historie olympiád, Vedle znaku Her je vždy
antická mísa s planoucím ohněm. Text pod těmito piftisky připomíná účel
Stroení běh štafety s olympijskou pochočhí ke Hrám xxII.olympiédy
loskva 1980,

Používáno bylo v Olympií příležitostné razítko čtvercového tvaru
dne 19.6.80, kdy byl den zapálení pochodně, kterýžto ceremoniál je i v
razftku zobrazen „- kněžka skléní pochodeň nad zrcadlovou čočku, od kte.
ré je ohen zapalován, v pozadí část Heřina chrámu v Olympii. Razítko
bude jistě vítaným přínosem do našich olympijských sbírek,

Na přítiskových oelinách pak jsou ještě denní razítka pošt z míst,
kudy štafeta na své cestě k hranicím BLR probíhala, * dispozicí máme
tato razítka z těchto dní: Patrai z 19,6., Elevsis z 20.6., Korinthos z
20.6., Delfoi z 21.6., Lamia z 22.6., Larisa z 22.6. a Sidírokastron.
Sintíkis z 25.6.1980. Toto razítko je zřejmě z pohraniční vsí, kde se
tento den předávala pochodeň běžcům z BLR.

S i P
 AEPOTPAMMA - AEROGRAMME 



 

 

 

Hašipojnarktí přátelé připomněli tuto událost vydáním serie 6 ks
známek a aršíku /podrobnosti víz Filatelie/, k nímž pochopitelně byly
vydány i FDC /: k dispomtot, nemůžené „Bopsat ani FDO ani razítko/,

mJe potřeba nyní zde podotknout, že ústředním motivem materiélů BLR k
přenosuolympijské pochodně je emblemrukou, z nichž pravátřímé hořící
pochodeň a levé proti ní je otevřená a připravená pochodeň převzít. Vše
doplňuje vlevo nahoře znak OV BLR a dole text MOSKVA 1980 v azbuce,
Tento emblem je zobrazen vždy a na každém PR, na každé celině s přítis.
kem i na zvláštní celinové obálce s přitištěnou známkou právě s tímto
emblemem v barvě modré a hodnotě Sst,

Laskavostí našeho mladého člena sekce Pavla Kobery máme k dispozi.
ci /domníváme se/ kompletní soubor těchto celin, tak i PR, Jelikož něk.
teré celiny nejsou vhodné k reprodukci a některá razítka špatně čítelná,
jsne nucení je alespoň popsat a zařadit jen několik ukázek, 4 dispozici
tedy máme:
celinová obálka se zvláštní známkou 5st v barvě modré /viz výše/
Gelinová obálka se známkou 2st.stylizované květy v barvě modré a s pří-
tiskem z Kulata a s-PR Kulata „ přítisk modrý
9 celinových obálek se standartní známkou 2st.státhf znak BLR a to:

- 25.6.80 „ Blagoevgrad „- červený přítísk
- 26.6.80 - Sofia /mapa BLR na PR/  - zelený přítisk
- 26.6.80 „ Sofia ookate na PR/ - fialový přítisk
- 27.6.80 „ Plovdiv - tm.hnědý přítisk
- 28.6.80 „ Šipka - hnědý přítisk
- 29.6.80 „ Velíko Tirnovo - zelený řftisk
- 29.6.80 „ Pleven - hnědý přítisk
- 30.6.80 „ Ruse - zlatavý řítisk

1.7.80 - Ruse - Most družby - tn.zelený přítisk
Jěchto obálek má také 9 PR se stejným datem a námětem jako na přítisku!
2 dopisnice se zvláštní známkou 5st s vyobrazením mapy BLR a trasy po-
Spodně; výravo na znánoe enblem OH 80. Na jedné dopisnici /celá v nodrém
včetně známky/ je vlevo stejný emblem přenosu ohně v BLR a mapa s trasou
pochodně jako na známce, na druhé pak vlevo přítisk pomníku v Sofii,Obě
dojisnice byly razítkovány shodnými tematicky PR Sofie jak popsány výše.
U dopisnic je možné, že jich existuje větší množství nežli zde popisuje.
me, žel n disk ufo k dispozici. Pokud některý z členů by n61 další
zde nepopsané, řádáno je) laskavě za zapůjčení £ popíšu do zpravodaje,
Věříme, že se podaří naší technice reprodukovat některé materiály a BLR
bek, Jax je uveřejňujeme - u některých přítísků obálek jen levé atranyl
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Rumunskok v
Dne 1.7.80 dorazila tedy pochodeň na bulharsko.rumunské hranice,

kde ji převzalí sportovci RSR, I zde je dokumentace značná a předčí i
BLR, zvláště pokud jde o pestrost a bohatost PR.

Naši dokumentaci začneme tentokrát serií 9 ks celinových obálek,
které vy RSR mají svojí tradici a jsou stále vyhledávanějším artiklem
i doplňkem tematických sbírek a exponátů, Na 8 z nich jsou výjevy z
měst, kudy trasa procházela, na poslední pak stylizovaný obrázek dvou
běžců, z nichž levý nese pochodeň a zapálenou ji předává běžci příbí.
hajícím z pravé strany. Vtištěna původní známka v modré barvě a hod.
notě 55 Bani, obrázek běžce s pochodné, népis 1980 Moscova a ollympijs-
ké kruhy, Obrázky z měst jsou vícebarevné, převládající barva však v
celé úpravě je modrá, Obálky jsou na zadní starně číslovány a jejich
označení je Cod 0208/80 „ Cod 0216/80. Na jednotlivých obrázcích jsou
místa na území RSR tak,jak je číslováno a jak procházela jimi trasa
pochodně: Giurgiu - Bucuresti - Ploiesti - Buzau „ Foscani - Bacau -
Jassi „- Albita /obr.běžoů/.

Poměrně rozsáhlejší je přínos pošty RSR v oblasti příležitostných
razítek, kterých bylo používáno celkem 21 kusů a domníváme se, že je tc
k této událostí všechno, Je možné, že se opět mýlíme a rádi další při.
neseme v příštím čísle, Razítka nebudeme popisovat, snažili jsme se je
co nejpečlívěji překreslát a ze zkušeností víme, že tyto reprodukce
jsou naprosto čitelné,    

  

  
  
  

   

    

STAFETA (Ř
FLACÁRU |= 99 T
OLIMPICEVR„E

TÍ

 

  

  

 

LACAŘI
OLIMPICE

 

 

«
 

     

  

  

  

  

04024960

Ss0Ď

OSRO s1arera
FLACARII

OLIMPICE
oP O1ESTi0

Oávt 1960

STareta
FLACARU

EI OLIMPICE

5900 BUZav 02780  
           



 

  

   
PLACARU
OLMPICE

 

STAFETA FLACARI
otimpice   

   

  

 

 

STAFETAZOLIMPICE
— 9226-CALUDARENÍv 26:

I když pošta SSSR pokud jde o vydání známek, M 4
iršíků, celin a nakonec1 olympijských razítek ne. 03071099"
ayla nijak skoupá na nás olympijské námětáře, tedy
pokud jde o materiály k přenosu olympijské pochodně, je tomu zcela
naopak, Jé zoela možné, že tyto doklady zatím nemáme k dispozici či o
nich prostě nevíme „- obracíme se proto znovu na Vás, kdo byste podobné
doklady pošty SSSR měl o jejich zapůjčení.

Do této„ProOnatLKT můžeme snad zařadit doklady s přílež.razítkem
ze zahájení Her, na kterém je mimo embleru vyobrazena olympijská .pocho.
deň a text:slavnostní zahájení ze dne 19.7.1980, Dvě ukázky z tohoto 0-
kamšiku přinášíme níže, jeden je přímo pro čtenáře Olympsportu od našeho
člena Václava Slavíka, kterému touto cestou za milou pozornost děkujeme,
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Jediným materiálem zatím, který jsme dostalí z trasy olympijské po.
Ghodně přes SSSR je obálka s obrazem Divadla operety z Charkova, kolem
něhož Edsk'va probíhala a druhá s památníkem ne sovětskou vlast, kde se
v Charkově konala hlavní slavnost a od něhož ráno 14.7.80 běh pokračoval.
Obě obálky mimo denních razítek pošty s uvedenými daty mají ještě výše
reprodukované vedlejší gumové razítko s obrazem pochodně, olympijských
kruhů a textem: štafeta olympijského ohně, Razítko je v barvě fialové a
je m s2£ o štovní, tzvovedlejší. Přesto nám vhodně tuto událost
připonmín.



Sovětská pošta zřejmě ve
snaze vynahradit sběratelům me.
zeru ve vydání k přenosu ohně z
Olympie do Moskvy, vyčala dne
21.11.1980 pamětní aršík v hod.
notě 1 Rubl,kde vytištěná znám.
ka má obrázek maskota Her Míšu
a vlevo je vytištěna trasa po-
hodně z Olympie do Moskvy zhru.
ba tak, jak jsme ji přinesli v
předposledním zpravodaji,

Některé poštovní správy se
chopili iniciativy a tento vděč.
ný némět nám zobrazili na znám.
kách, aršíkách a jiných dokla.
dech. Za všechny přinášíme vpra- h
vo reprodukcí aršíku Kuby, kde
je mimo oblíbeného motivu Mfří
běžec s pochodní na atletické dráze prodloužené z oficielníko emblemu
Her. Podobně zobrazuje problematiku s vyznačením trasy olympijské po.
chodně také aršík Maďarska v hodnotě 20 Ft z olympijské serie, Zřejmě
bude těchto materiálů daleko více a je na Vás, abyste si podrobně tuto
kapitolu sdpane ve svých exponátech. Není účelem tohoto pojednání
přínášet přehledy všech existujících materiálů. K tomu slouží přehledy
uváděné na př. ve Filatelii a jiných dostupných časopisech.

Ve zpravodají
1/41/80 jsme se zní-

XII JBEGOS OLINPICOS NOSU 40 *

   
80* SESSION A níli ještě o jednom
DUCLO. dokladu, který se vý-
ATHENES hodně bodf k této
e$20 ben“ a nůže

tak roz it vbodně
= ll chystaný exponát,

Jde o vlevo vycbraze.
nou obélku FDC se
dvěma znémkari a FR
k BO.zasedání MOV v
Atkenéch 1976,
tomto zasedéní byla

ZODOVNN: navržena a schvelens
celá trasa a cerero.
niál přenosu pochod.
ně z Olympie do Mos-

kvy. Soucasné s jednotlivými nerodnímí OV kudytrasa probíhala dojedné.
ny veškeré podmínky a ceremoniély,

Pro nás je navíc zajímavá známka hodnoty 13 Dr., na níž je vyobra-
zen start finale běhu na 100m při Hrách I.olympíády 1896 v Athenách,
Druhý zprava je slovenský rodék z Hronce Aloys Szokolyi /Sokol/, xterý
na Hrách startoval v družstvu Maďarska, V běhu na 100m získal bronzovou
medaili, Startoval ještě ve skoku do dálky a v běhu na 100m překážek,
Je to příklad toho, jak můžete své exponáty obohatit o zajímavé a zcela
nové poznatky,

Pokud mám informace, tedy je Vás již hodně, kteří jste se rozhodli
budovat exponát zaměřený na OH 1980 v Moskvě, Při této příležitosti Vás
chci upozornit na příl.razítko Rakouska z r.1974, kdy se ve Vídní konalo
75.zasedání MOV, které hlasováním rozhodlo o tom, aby se XXII.olyrpijské
hry 1980 konaly právě v Moskvět! Nezapomeňte - správně postavený tematic.
ký exponát musf právě tímto začínat'!! Justý
00000000000000000000000000000000000000000000000000' 900000000000000

 

i

 

  



MISTROVSTVÍ SVĚTA 1918

 

( 3. pokračování )

Jíiš po čtvrté se dnes setkáváme ma stranách aratěpovot
s filatolistickýni materiály, které navšdy budou po=
mí nat čšné mistrovství světe v kopané Argentina 78.

vumn poštovnísprávy odlékosvěta připravily,Azroorou s 60.
» 2xin0zone Sohopmí setím náš $1lateltatický výčet
OB

Dmer začneme opět ještě pořádající samí, Dne 3.6.1978
lr izpantiaddla Pamětní aršík NS v kopané v hodno-

tě (00 „Ha vlastní známce aršíku je vyobrasem velký
stadia v Buenos Aires a emblém zistrovetví, Pamětní © kterém jme

pae

 

 
Ještě také meinformovali „ vydalo v hodnotě 1000 Fr 2000 „ Šyšel 23030
V serií snámek k výročí korunovace královny Alžběty II a pod. Loteský

Drankáěomíě-plakkéSr kopané. ČiyěímaětnéazěíkyPilateliotiakévýsV kopané, n
va vy 1.6.1978 BOLIVIE.Mímo jímých za hodnotě 3 $b je znázorněno
tadlo Lufhansy a stadiom MS,
O bohatých známkách KUREJSKÉ LIDOVĚ NENOKRATICKÉ REPUBLIKY věnovaných k
argentinském mistrovetví jeme již psalí. Poprve to bylo v úvodní imforo=
ms04 (serie s 10.12.1977), po d: pak ve druhém, tedy zimulém čová-
ní, kde jeme se zmímili o aršíku s 1.6.1978 se ou MS 66 KLDR-Italie
1:0, Ale v ten den vyšly ještě v KLDA i další známky 1 10x20 jus < E
guay 1930, Italie 1934,Prancie 1938, Brazilie 1950, Švýcarsko 1954,
sko 1958, Chile 1962 e 1966, Mexico 1970, NSR Zrnotmě 1sre o
Ha těchto “vz; “ známkách jsou záběry ze hry,mistakoméní a data

tě vyšel pamětní aršík »čkterých uvedemých šampionátů. Kromě toho js
R:1-15ře.Goš rr MS Ar satiza s ydprosinec 1577 by vydány

s skem : u s fáma o Kespos -
druhé Holandsko, 40 jimtřetí B © „ 50 jwa = čtvrtá Tae
V prvním pokračování našeho seriálu jeme uvedlí , že že 16 zúčastměných
$ení závěrečných bojů MS v Argentině , jích ja pět připomenulo tento šam-
pm poštovními panátkaní : Argemtina, lie ,Madarsko,Polsko,Mc"0
javíc jsme uvedli „ že Rakousko používalo k MS příležitostné rasitko >
tedy by bylo šestou semí s filatemateriálem ze zúčastměných.Pak v dalšín
sjeme uvedli ještě sedmé Peru. A zymí doplRujeme osmým státeď

©: byl v Argentině a nakomee se takó zapojíl přímo do filatelístícké
dokumeataee je SKOTSKO,

 

  



Skotové 25.5.1978 v Glasgově používali obdélníkové ilustrované razítko
k odjesdu skotského mužetva za finále světového poháru v Argentině,Pošto=
vmí schrézka byla wzístěna v té době na filatelistickém odd.poštovního ře=
ditelství Glasgor G2 JAA na aáměstí Jiřího. Vlevo ms uváděné obáloc je ns-
lepenas propagal barevná fotografie se skotskými poprosí oSte, Tae
zítko dále uvádíme na další pěkné obáleo k této sestě akotských fot! stů
do Argentiny vydané,

 

WEALD CST FIUALS
IN ARGENTINA   

V našem seriálu jsme s pořádající somě krydkPb? 78 uvedli už oelou
řadu používaných razítek s námětem k tomuto fot véku šampionátu.Výčet
stále nemí úplný a docházejí nám pořád mové informace + A tak zymí uvádí«
me tato další argentinská razítka 1

9)
DIA Dr EMISION

UL UU
ARENA
Grna re

1000 - BLENOS AES

4
  

: Z. 3
lopřílež.vuční raz. k FDC 4.2.1978 = 1000 Buemos Aires
2. ReA -Republika tíma,přílež.ruční ras. k PDC 10.2.1978 5500 Memdosů
3e razítko FDC 6.5.1978 1000 Buamos Aireg
4 ežoruční raš. k FDC 3.6.1978 = 1000 Busnos Airea
K již předminulo uváděné mexické serii 3 lotee=
kých známek z 1.6.1978 přinášíme dass podlouhlé:

SEMA mnikoaoeetíeoSemlO lyJe vyše v 4 "ARENA1970 (3
A
      



Todlejíš v seriálu uváděných brasilských materiálů stojí se zmísku 1 to-
tom ddující kulató razítko z NOSTRA PILATELIC DE FXS / 9 a 11.5.78 >
Brasilíe / Brazilie trojnásobným alatrem světa bojuje o čtvrtý titul
v Argentině ( otisk dodgl náš spolupracovník Jos La: z USA)s

   
Text:  WOSTRA PI ZLIG DE FXS

a41/5/78 BR.SILIA DF

 

"Brasil tri campeo
mundial em busca da
seu 4' titulo na Argentina

1.
Prazi

 

telicka Vystava
a Svetovym Kajstrom

      

 

   

Další sajímavá oslístvost ( dokamos s leteckou zálepkeu) k MS 78 poshásí
$ Japonska ( SIPPOX ). Vlovo je oamonálepka užívaná loteckou společností
holandskou KLM „ Toxt s FIPA rozvoj kopané $ meše čte-
Ráře zaslal Ma Čkáška kopii deje| : » Daš pro
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Hr.Joseph M. Lacko

1031 W.Chestnut St.

Únion.NJ 07083
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Mistrovství světa v kopané 1978 v Argentině hrálo
pěti městech na šestí stadionech z .
Buenos Aireg = hlavní městoocsvětové velkoměsto

1. Estadio C4 River Plate lidově -B
VMosuzental"-postavený azžekměko.
ioooík: 15.032 diváků
dějiště au včetně sahajovacího a fi-

2 Borenáovelas Sarsfielů — 55.852 diváků
dějiště 3 utkání a.

Rosario 3 z největší to zeně P

O ABTSKÉ Bmtká :
Mar del Flata- vé město na pobřeží

4. stadion nově vystavemý pro 45.240 diváků
dějiště Šestiuutkání

ns 5. Btadí,nySem Martin 50.000 diváků8 Y" dějiště 6 utkání pro 700
Oordoba < město 800 tisíc obyvatel

6. utadiom pro 51,400 diváků , dějiště 8 utkání

Pořádající semě poušívala ná každém z těchto stadionů svlášímí samostatné
velal vkusné razítko právě s vyobrazeným podeleu tohoto stadicnu. Ke všem
utkáním se používalo na každéstadionu vě é rašítko, Ale navíc k
měnu dolů bylo přidáváno soukromé (privát oh mooficiální razítko ke
každému u 8 datem „ Před zápasem byl na rasítku mastaven stav 010 ,
By pak ep: konečný Výsledek utkání,
aším Štenktůap íme tato rasítka stadionů jednak na natištěné

olálaě pro.MŠ „ jednak samostatně obkreslemé ze všech šesti Bit Ms
Píak na obálce jeoa,červený, ve SrOHa szotnámíi
jednou dolní kresby Šervené„jindy
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závěr Argeat: ště dvě ruční ítka oslavující vítěsství domá-
ho oslku na ZEntoslavném svě: Pt E,tovém šampionátu , jak nám je v obtazích
poslal náš ví Spolupooomik JoM.Lacko. Komu se tyto věcí podaří získa
jistě si jimi pěkně obohatí svojí fotbalovou abívku + Snad ukázky budou í
v maší reprodukcí zřetelně vídět a ve svém souhrvuu ukáží jakýsi přehled
filatelistických materiálů g pořádající země MS 1978 u
říteli pěkně děkuj touto cestou, Ostatně noJiní volalte. di eme aspon touto cestou, Us om se nyní ve.

Zajímá 4 omaši ča.kopanou a její úspěchy.
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Hr. Joseph M.Lacko

1031 W.Chestnut St.

UNION, NG 07083
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r. Joseph M.Lacko

1031 W.Chestnut St.

UNION, NJ 07083
U.S.A,  
 

A třebaže MS 78 Argentina je už hodně dávno za námí, dnes náme už mmoho
jíných fotbalových a filatelistických aktualit z kopamé, myslíme sí , že
Bude dobré temto sexiál v našem sprarodají i nadále uvádět , pokud stále
deště máme o čem psát a přinášet nové ky mohýg přece jen nedostupné,

oda že 0. sport nel vycházet častěji, nebot takto tyto mteri.
vám přicházejí hodně pozdě a nárazově a také dosti poházemě. Ale chtěli
jeme vás o všech materiálech k MS 78 -jak nám přichászejí=vždy bued infor-
movat a je předkládatoNení naší 'bou,že někdy je to trochu puzdě, 4le
Chceme aspon zhuštěmou formou 1 vw tomto seriálu pokračovaí.úspom ješ-
tě ve dvou číslech «.« Vítězslav Šlechta

/ příště pokračování /.

$



Nová razítka:
řídí: ved.sekce a zpravodaje Jar. Justým
000000000000000000000000000000000000000000000

 

Po roce opět přinášíme přehled čs,ručních příležitostných razí.
tek se sportovní tematikou používaných v roce 1980. Opět je sestaven
chronologicky a vychézí ze seznamu uveřejňovaného ve Svazovém časori-
se FILATELIE.

Seznam obsahuje celkem 30 příležitostných ručních razítek, 1 stro-
jové razítko a 4 razítka používaná na FDC,

2 Štrbské Pleso XV. Tatranský pohár „ Vysoké Tatry "1"
2 Štrbské Pleso dtto "2" , obě používána 21.-25.3.

'rievidza 1 Majstrovstvá Burópy v zápasení 20.-27.4.
4 Ústí nad Labem 1 33.WBP - Rudé právo 21.-22.5
Sokolov 1 dtto 22-2345
Příbram 1 dtto 2.2445.

7 Praha 1 dtto 2445
8 České Budějovióe 1 OLYMPSPORT 1980 „ Celostátní výstava

poštovních známek

  

9 Brno 1 Mistrovství Evropy automobilá -
Velká cena Brna

10 Praha 6 Československá opartakiáda
11.18 Praha 617 dtto "1.8" 82.-29.6.
19 Praha G-Autopošta dtto 22.-29.6.
20 Praha 617.Autopošta dtto 22.-29.60.
21 Praha 012 dtto 22.296.
22 Praha l dtto 22.-29.6.
23 Banské Bystrica 1 S.národné letné športové a branné

hry spojarov 445.7.
24 Brno 1 Velké cena ČSSR „ mistrovství světa

motocyklů 29.-19.8.
22 Martin l Beh k srdcu SNP 18..30.8.
26 Ústí nad Labem 1 VI.národní sportovní a branné hry

spojaři
27 boprad 1 Rallye Tatry 2
28 Košice 1 $0.medzinárodný maratón mieru
29 Trnava 1 Majstrovstvá ČSSR v šachu jednotliv. ??.9.
30 Praha 72 DAVIS CUP finale ČsSR-Itálie 5.7.12.

strojové:

1 České Budějovice 2 Navštivte celostátní výstavu poštov.
ních známek OLYMPSPORT 1980 České
Budějovice 24.5.-1.6.1980 5e5el.64

EDC:
1 Košice 50,ročník i“ 29.1.
2 Praha XIII.Z20H Lake Placid 29.1.
3 Prana XXII.OH Moskva „ styliz.znas 29.1.
4 Praha dtto - symbol Hfča 29.1.

A



 
 

   

 

Zajímavé poznatky k některým razítkům :
O00000000000000000000000000000000000000

- raz.č.8 najdete vyobrazené v 0S 3/43/80 str.99 a 105
- raz.č.30 najdete v tomto zpravodaji v rubrice "Tennis"
- strojové razítko výstavy OLYMPSPORT 1980 najdete v 0S 3/43/80 str.105
„ razftka a FDC najdete vyobrazeny v 05 2/42/80 str.62.63
- celinu výstavy Olympsport 1980 najdete v 05 3/43/80 str.99

razítku
V'dňoch konania ME v zápasení - klasický a volný štýl - toje 20.-27.4.
1980 v Športovej hale v Prievidzi, používala pošta PRIEVIDZA 1 okrúhlu
pečiatku f 32 mm s vymenitelným kolfčkom dátumu, Prfležitostnou pečiat.
kou sa pečlatkovali denne od 9,00 do 20,00 hod, u zriadenej listovej
přepážky vo vestibule Športovej haly všetky druhy listových zasielok.,

priebehu používania príl.pečiatky došlo dvakrat k jej poškodeniu, Dňa
22.4. sa objavuje pečiatka s deformáciou kruhu v spodnej častí pod pís-
menamí DZA v slove Prievidza a 23,4, dalšie poškodenie, taktiež defor-
mécia kruhu v hornej časti nad pfísmenami EUR v slovách Majstrovstvá
Europy. K poškodeniu dochádza pravdepodobne pádom na betonový podlahu
vestibula. Pre záujemcov, ktorý si poslali celistvostí k opečiatkova.
niu na pošt,úr,Prievidza 1, bola použitá už poškodená pečlatka, kedže
tieto boli pečiatkované až po skončení ME zpátným vkladaním kolfčkov po.
žadovaného dáta /Takto tedy rozlišíme skutečně dopravené zásilky a ty
dodatečně razítkované!/.
V dňoch 26,-27.4.1980 používala pošta Prievidza l v zriadenej poštovej
prepážke vo vestibule Domu osvety 1 dalšíu prfležitostný pečiatku Kraj.
ská výstava poštových známok HORNÁ NITRA 80. V priebehu oboch uvedených
dní vyskytujú sa zásielky na ktorých je i kombinácia oboch pečiatok,
Tuto vyčerpávající a zajímavou zprávu nám zaslal člen č,128 Joz.Wohland
z Prievidze a my upřimně děkujeme.

A



 

Ve spartakiédních dnech 1980 se v Fraze oráželo n příležitostnými
razfítky. Autorem je akademický malíř Vlačimír Kovářík, dle jeho névr-
hu je vydalo FWS.
Pošt.úř. PRAHA 1 „hlavní pošta začala. orážet 22.6.zásilky ručním příl.
razítkem Československé spartakiáda „ Praha 1
Yošt.úř. PRAHA 6 „- obvodní pošta v PrazeDejvicích začal orážet zásil.
ky dne 23.6, příl.razítkem stejného tvaru jako Praha 1, jen se změnou
domicilu na Praha 6.
Pošt.úřPRAHA 6 „- Autopošta - autobus s poštou byl umístněn v Praze 6-
Šárecké údolí v areálu a okolf tělovýchovného zařízení TJ Aritma a kou.
alíiště Džbán, Provoz byl zahájen 23.6. se stejným příl.raz. jako Praha
» jen spodní část razítka má označení autopošta, Prostor srazu byl u-

zavřen, vstup jen na průkazky účastníků turistického spartakiádního sara.
zu v Praze.
Pošt.úř. PRAHA 012 „III.nádvoří Pražského hradu. Stejné příl.razftko ja.
ko předešlé, jen. se změnou domicilu. Orážení zahájeno 22.6.1980.
Pošt.úř.PRAHA 617 „- Autopošta „autobus umístněn u jižní strany oplocení
Malého stadionu na Strahově, Stejné přílež.razítko jako předešlé, jen
se změnou domícilu a vespodní části označení Autopošta,
Pošt.úř.PRAHA 617 - pod označením této pošty jsou ukrata dvě pracoviště,
každé se samostatným vedením,
Kpzacovišně - má vlastní objekt umístněný před východními tribunami

avního stadionu /velký/ poblíž studentských kolejí v prostoru Strahova
Pošta má trvalý provoz /celoroční/, Dne 22.6.80 se zde začaly zásilky
orážet ručními příležitostnými razítky, Jsou totožné s předešle popsaný-
mi, jeň se změnou domicílu na Praha 617 a rozlišovacími číslicemí 4, 5,

A prasoviště - se samostatným vedením je umístněno v západních tribunách
avního stadionu blíže k smíchovské straně Strahova, Pracoviště je zde

budováno při významných společenských událostech. Používalo se stejného
přílež.razítka se stejným domicilem Praha 617, jen rozlišovací číslice
byly jiné a to 2,3, Provoz zahájen 23.6.1980.
V uzavřeném prostoru Strahova bylo umístněno celkem 9 příležitostných
razítek. Vstup do prostoru umožňoval spartakiádní odznak nebo vstupenka,
Tyto vyčerpávající informace nám sdělili člen č,179 B.Polák, který sám
osobně tyto pošt. úřady obešel a pro zajímavost sdělil, že obchůzku zahá.
jil ráno v 6.15 a skončil s jednohodínovou polední přestávkou večer v
19.48 před vlastním domem, I toto je zajímavý postřeh a mýžeme si vytvo-
řit obrázek, jak obtížné bylo pro sběratele získat všechna razítka - a
to B.Polék perfektně zná Prahu!! Za podobné informace děkujeme, jsou pro
nás velice užitečné, Podobně nám napsal i náš spolupracovník Vl.Dražan,

k razítku č.26
pod dojmem informace o. poškození razítka č,3 pádem na podlahu vestibulu
se domníváme, že k podobnému poškození došlo i z levé strany tohoto ra-
zítka jak u čepzoduvoe uvádíme „- nad slovy o „ Může nám někdo sdě.
lit event, další podrobnosti a potvrdit tuto domněnku, Materiél, ze kte.
rého jsou razítka ryta je velice měkký na úder a pří neopatrném zacháze.
ní snadno může dojít k podobným deformacím,

k tku
Toto razítko bylo používéno jako předešlé roky. Navíc

50. ROČIVÍK MIDI byly odesílány odtud i FDC se známkou k 50.MMM vydané
1904-2plo 29.1.80 a řádně dofrankované a oražené tímto razftkem,

hubnásí. koku Dále zde byla použita na zásilky zvláštní příležitost.
ná « K jejímu použití a vydání nám napsal
člen naší sekce č.126 Ing.Jar.Novotný toto:

A

 



utor měl s ShovníE dost těžkostí, nežli dosáhli povolení pošty.
otom už nebyl čas na zhotovení razítka, tak ho složil sám z tiskár.
ničky a natiskl 300 ks R-nélepek, které mu za tím účelem pošta Košice
1 zapůjčila. 4 tohoto množství bylo spotřebovéno asi 100 ks na dary
oficiálním hostům, asi 100 ks bylo použíto na dopisy u Autopošty s
přílež,razítkem a zbytek byl zlikvidován.
Děkujeme Ing.Novotnému za tuto informací, Škoda, že neznáme autora to.
hoto zajímavéhc návrhu. Stejně tak se domníváme, že údaje o spotřebo.
vání R-nálepek bude mít pošta asi přesnější „- jedná se o zúčtovatelné
nálepky, ne? V každém případě jde o zajímavou a ne často použitou věc,
zásilky s těmito R.nálepkami budou určítě velice zajímavé.

razítku
Po všechny 3 dny finale tohoto zápasu byla v provozu poštovní přepáž.
ka, která orášela podané listovní zásilky příležitostným razítkem.Tato
přepážka je stabilně umfstněna vit sportovní haly, takže možnost vy-
užití jejích služeb uěli pouze Ti šťastní, kterým se podařilo získat
vstupenky na toto utkóní. Mnozí zájemci o toto příl.ráazítko zústali
zklamání před branemi uportovní haly a k přepážce se nedostali. —
Za tuto informaci děkujeme našemu členu č.173 Vl.Kolichovi, který měl
to štěstí, že tyto boje mohl po všechny dny sledovat. Další zajímavosti
naleznete v dnešní rubrice "Tennis“,

Asi těžko může kdokoliv z našich členů napsat, že podobné informace
k uvedeným razítkům nejsou zajímavé a v mmoha případech se nám nehodí i
pro popis v naší sbírce či exponátu. Škoda jen, že této problematice ne.
věnujete více pozornosti a podobné informace nám nenapíšete, když se ně.
která událost koná u Vás či v blízkém okalí, Žádáme Vás o tuto pomoc v
každé z těchto rubrik, ale výsledek není zrovna potěšující. Je to také
jedna z možností, jak projevit svojí aktivitu a přístup k naší sekcí a
k našim problemům, Mám za to, žeBrávě k tomuto jsme se v némětové sekcí
sešli, abychom jeden druhému pomáhalí a uveřejnění podobných zpráv v na-
šem časopise poméhá ném všemi!

V současné době přistoupila TÚS a POFIS k dohodě o nové distribucí
příležitostných razítek. Od 1.1.1981 budou dodávána výhradně v jakési no.
vinkové službě Pofis a í0 celoroční produkce a na jakýchsi "pamětních čí
nálepních listech. Pro většinu z nás, kteří tato přílež.razítka sbíráme
je to služba dosti divná a pravděpodobně provětšinu 1 nereálná!l! Vždyť my
nechceme ©v čechn a naše příležitostná razítka, ale chceme přece vždy
to svoje a jistě ne jednou, ale několikrát, abychom si za ně mohli vyměnit
případně jiné a kolegou čí partnera v jíné zemí. Při současné produkci
přílež.razítek, jichž bývá do roka cca 100 ks, jedno bude na listě z Po.
fisu stát 1,20Kčs a my bychom to chtěli několikrát, pří čemž ta zssporto-
vní razítka bychom měli tak říkajíc "na nic“, 4 ak toto sbírání dosti
nékladné a obáváme se, že zájemce nejen že nepřitáhne, ale navíc je zase
může jen o dr a di tt! Kde je pak zbytečná práce komise PH-C, které se
v poslední době povedlo tak oživit zájem o sbírání příležitostných razí.
tek, Navíc je zde nebezpečí pro vystavení v exponátech. Těžko se bude tře.
ba v mládežnickém exponátu poukazovat na to, když tam majitel na 32 lis.
tech ukáže třeba na polovině nějaké tematicky dobře zapadající příl.razít.
ka, ale na "nálepních či pamětních listech“ z Pofisu. Óni to prodávají,
Já to tam koupil a proč bych to nemohl do exponátu dát „ Vám pak takový
mladý filatelista řekne, Co mu odpovíte? Je dost problemů vysvětlit jir
současný pohled třeba na nepoužité poštovně FDC, Blanko výstřižky příl.
razítek a pod. Přibude nám tedy ještě i tento problemi! Navíc je pak ve-
lice stfžena všeobecná informovanost ze strany FMS a Pofis o tom, kde a

©

 



kdy bude to které příležitostné razítko používáno, Dozvíme se to ze
dtránek Filatelie mnohdy až s půl ročním zpožděním a to už nejde si
pak toto razítko někde opatřit!! Nemáme v zásadě nič. proti tomu, aby
Se Pofis zabýval distribucí těchto příležitostných razítek a v jaké si
je bude prodávat podobě je také jeho záležitost. Bude.li sí je chtít
někdo kupovat, je to také jen jeho záležitost, KNF a náš Svaz by však
měl v zájmu svých členů a nás námětových i poštovněhistorických sběre.
telů od vydavatele požadovat včasnou ínformovano-
st o vydávaných příl. raz ft kách, jak je to
zvykem u všech pošt. správ a v zájmu. organizovaných členů filatelistů,
Jakou formou to bude zveřejněno záleží na dohodě těchto partnerů. Ne.
davno jsme ve Filatelii četlí dohodu mezi FNS a SČŮSF, ale o tomto pro-
blemu jeme se tam nedočetli nici Že problem s novými podmínkami dis-
tribuce našich přílež.razítek filatelisty zaskočil, netřeba zřejmě aní
sát! Ještě však není pozdě tuto věc napravít, uteče-li ale delší doba,
ude to.již bolestnější.

Znovu se tedy obracím na všechny členy naší sekce, aby se trochu
více zajímalí o to, zda se v jejich městě čí okolf nepoužívá při něja.
ké akcí příležitostného razítka s naší tematikou a na adresu ved. sekce
zaslalí na koresp.lístku otisk tohoto razítka pro potřebu uveřejnění v
našem zpravodají. Dozadu pak můžete přípsat kdy, kde a jax se s uvede.
ným razítkem manipulovalo, Děkují předem za pochopení,
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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ČESKOSLOVENSKO VÍTĚZÍ V DAVIS CUPU !!
©0000000000000000000000000000000000000000

Ve dnech 5..7.12.1980
bylo v Praze hráno finale
Davisova poháru ČSSR - Itá-
líe- Poprve jsme se probo-
jovali do finale této sou.
těže v r.1975, kdy jsme ve
Stooxholmu podlehlí Švéda.
kv nejtěsnějším rozdílem
82 /wiz př.razítko/.Ten.
oOkráte naše družstvo vyš-
lo z finalového boje s Itá.
if jako vítěz v poměru 4:
Toto historické střetnutí
může býti bez nadsázky oz-
načeno jako naše Davis Cu-
pové "utkání století“. Vý.
kony z zásluhy celého na.
šeho repres.družstva v se-j
stavě Ivan Lendl, Tomáš
Šmfd, Ing.Jan Xodeš a Pa.
vel Složil, byly jíž dostatečně zhodnoceny povolanými odborníky, takže
by bylo zbytečné se o tom dále rozepisovat,
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DE TENNIS s

Mimo příležitostné razítkos rubriku "Nová razítka"/ přívezli
pracovníci italské tennísové federace vedlejší pamětní gúmové razítko,
které dávali na různé suvenýrové listy čí obálky vedle našeho PR, Pro
úplnost je nutné se zmínit o zajímavé pozvánce na siavnostní banket.Ja-
ko předloha sloužila lobová pohlednice z r.1903 od J.Vítka, na které
byl dotištěn na zadní straně vlastní text pozvánky „- víz vyobrazení!

Jovinkr z tennisové filatelie:
Australská pošta vydala 18.2.81 v serii 4 známék s Karikaturamí slav.
ných sportovních osobností 1 $50. známku s prvýn, australským wimbledon.
ským vítězem Normanem Everardem Broóksem, Zvítězil ve dvouhře, čtyřhře
i 6míš.čtyřhře v r.1907 a byl prvým neangiickým vítězem! V letech 1926
-1955 bylSanone australské tenňisové asosiace,
Dálé přínášíme PR mež.turnaje Cordoba 1979 v Argentině, PR s částí obál.
ky k 37.mistr.Itélie v Římě 19..25.5.1980, OVS z francouzského Nancy.
Blándan a propagační razítko z francouzského Segre s vyobrazením tenni.
sové pakety. Příště další zajímavosti.

ete čísle příneseme informaci o novém objevu Dr.Sobiharda o
nejstarší celině s tennísovou tematikou!!
©6000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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OLYMPIJSKÁ UDÁLOST ROKU 1981
9000000000000000000000000000000000 V neděli 20.9.81 se sejsou

z celého světa členové Ov,
delegace Mez,sport.federscí

  

 
 

 

 

KOlrmpisenerKongrel E DEUTSEHÉ a Národních OV, aby se svolu
HPCengrěs otympiguo $0MDESOOSTÍ 3 četnými hosty a za přftom-
110 Olympie Congress * 0020 ností zástupců tisku, rozhla.
aGomertzo OAnpteg su a televize zúčastnili kon.

Ormamukonnnpenono 5060. o gresového jednání a s ním
souvisejících setkání, roz-

099 DEVÍSCKÉ hovorů a Sne To vše se
|BuwpEsPosT| bude odbývat v lázeňském mě.

aden- Baden stě Baden-Badenu v NSR pod
030 pásven1eoiyupijský Eonrevs

Ve omě řady mez.org.jaký.
DRUCKSACHÉ mi jsou Mez,olynpijská akade-
IMPRIME SP mie, Mez.výbor Pierrede Cou- 
 

bertina, Nadace pro boj „proti
© násilí ve sportu, Mez.výbor



pro falr pláy a je, budou k další účastí ná kongresu jako pozorovatelé
pozvány čě: mezfederace sportů, které figurují na program OH, repre-
zentantí olym,ioníků 1976-1980, záslvužílí treneří a samozřejmě i šestí.
členné delegace org.výborů olympijských her roku 1980, 1984 a kandidát.
kých měst pro rok 1988.
Vlastní kongres bude slavnostně zahájen vé středu 23.9.odpoledne. Vé dneh
před zahájením kongresu se budou odbývat schůze výkonného výboru MOV, 28-
sedání mez, federací a valné shromáždění associace Národních OV, Tato za-
sedání budou orientována především především k závěrečné přípravě kongre.
sového jednání To bude rozděleno do tří dni, v jejichž průběhu budou
projednána tři hlavní temata: budoucnost obijal h her, mezinárodní
sportovní spolupráce a budoucnost olympijského bmutí, Obsahovou přípravou
se zabývá tripartitní komise MOV, pod vedením nístopř.MOV V.Smirnova.
00090090000090000000000000000000000000000000000000000000000000000000

KOUPĚ - PRODEJ - NABÍDKA - VÝMĚNA -KOU
©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

člen č.101 - SVOBODA Jiřípošt.schr.250, 360 21 Karlovy Vary nabízí
zájemcům kvalitní čisté známky v havidkách a celistvosti
z OH Řím 1960 a Totilo 1964. Zašlete své chyběnky!

člen č.123 „ Dr.Jozef SOBIRARD, Kuklovská 7, 816 00 Bratislava
kompl.SSSŘ OH 1980 na FDC /včetně čísl.aršíki/, celiny,
celinové obálkystoce 4 použité s R, obě vydání!/, PR,
CM a převážnou částofic.suvenýrových obálek org.výboru
za špičkové materiály TENNIS aneb lepší čs.celiny.

odá nejvýhodnýší nabídce publikáče: Sbírka známek a ce-
Jin k OH 1980 „ vydala pošt.služba USA a obsahuje kompl.
známky a celiny UŠA, Dále kníhu F,Bury: Polská kroníka 0-
lympijská ve filatelii „ repr.publikace s kompl barevným
vyobrazením polského olympijského materiálu,

člen č.152 - KUPKA Pavel, Osada Míru 301/4, 747 22 Dolní Benešov přijme
výběry čistých serií a aršíkůi na náměty Z0H, OH a MS kopa.
né. Dále celin a celistvostí k těmto tematům,

člen č.183 - BALÁŽÍK Pavol, SNP č.25, 920 01 Hlohovec koupí oeliny, do.
Písnice, FDC známky na téma Spartakiády, vodní sporty, MS,
ME, Přijme též výběry sportovních materiálů.

člen č.195 - HRÁCH Vladimír, Sídliště 386, 385 Ol Vímperk stále hledá
OVS se sportovní tematikou /pouze celístvosti/, PR na téma
kopáná a veškerý filat.materiél ke Hrám xXII.olympiády 80

člen č. 39 „ JUŠTÝN Jaroslav, Sov.armády 63, 399 01 Milevsko hledá vež.
keré frankatury /známkové celistvosti, otisky výplatních
strojů, celiny, vyplaceno v hotovosti, atd./ z období
měnové reformy 1953. Výměna možná i za různé
Olympijsko.sportovní matériály,

člen č. 79 106 PETRÁSEK Jaroslav,Zborovská 1025,282 23 Český Brod
nabízí výběry příležitostných razítek a celistvostí se
sportovní tematikou a hledá veškeré lepší neznámkové ma-
teriály s tematikou košíkové,MS v kopané,OH Innsbruck 64
a historie čs. tělovýchovy

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000G000000000

XXV.konference FIBA se konale v BAD KREUZ-
nachu a německá pošta používala vyobrazené
příležitostné razítko.Původní návrh razít-
ka obsahoval i symbol moskevských OH,ale
po připojení NSR k nesmyslnému bojkotu her
byl návrh přepracován do uvedené podoby.Bo-
užel k XXVI.konferenci,která bude letos v
SSR žádné příležitostné razítko nebude...  



KOLO-KOLO -KOLOVŘNÍ.......
V těchto dnech končí další kolo výměnného kolování naší námětové sekce
OLYMPSPORT.Jaké jsou poznatky ještě před jeho uzavřením:

+míčastnil se zatím největší počet zájemců
-vzrostl odběr z jednotlivých výběrů a tím i průměrný odběr na účast-
níka

=v průběhu celého kolování se porpekytto, žádné vážnější nešrovnalos-
tí ve vyúčtování je.notlivých odbě

-nejvážnější závadou bylo velké spoždění u tří souborů výběrů,tekže
čevět účastníků muselo na vrácení svých výběrů čekat podstatně dé-
le,než se původně předpokládalo.Toto zpoždění bylo způsobeno poby-
tem v nemocnici. jedno:o z členů,což je síce vysvětlení,nikoliv však
omluva,neboť v takovém případě bylo zcela jistě možné prostřednic-
tvím rodinných příslušníků bez provedení odběru zaslat výběry .oka-
mžítě na čalší adresu a nezpůsobit tak celou řadu dalších nedorozů-
mění.ínidální slušností bylo vyrozumět vedoucího kolování o této
skutečnosti,čímě by se zabránilo pátrací akci po tom,kde závada vů-
béc vznikla

-někteří účastníci mi Již zaslali řádně obě části dokladů o průběhu
kolování,tedy výčetku,která s výběrem cestovala i seznam s prove-
denými odběry,který měl každý aoma,Jsou vša« i tací,kteří si zřej-
mé nep:očetli řádně propozice a vrátili z obou uvecených dokladů
jenom jeden.Zejména z důvodů vyjasnění již zmíněného zpoždění žá-
dán všechny účastníry,aby mí zaslali doklady oba,kdo zaslal jenom
jeden, necht dodateči šle i druhý

-protože sem byl zpožděním postižen,došel mí můj výběr v posled=
ním týdnu.Přesto jsem provedl velmi podrobný rozbor a kontrolu vrá-
ceného výběru a pro dokreslení Ste skutečnosti uvádím,že. drob-
né závady,podle mého způsobené výhradně nepozorností a malou pečli-
vostí se vyskuytují v míře dost značné.Můj výběr obsahoval celkem
13 sešitů,zcela bezvadné bylo vyúčtování šesti z nich.Ve zbývajících
sedmi byly závady oběma směry,tedy jednak označené a nezspsané od-
běry,ale 1 chybné součtý,ba dokonce i osnáčený odběr a materiál po-
nechaný.Ve výsledném součtu činíl rozdíl 2.20 Kčs v můj neprospěch,
v obálce zaslaný obnos byl zase o 1.30 Kčs větší proti uvedena.
S podobnými nesrovnalostmi mě seznárili i někteří účastnící.I když
se jedná veskrze o rozdíly zanedbatelné,nemělo by k nim docházet

-jakmile obdržím výčetky a seznamy od všech účastníků,zpracují kon-
pletní přehled,který účastníkům zašlu

 

  

A co dál s naším kolováním? Odezva účastníků je většinou kladné a
šádá si pokračování.Takže přípravujte opět své přebytky do. další-
ho kola,které zahájíme začátkem „tedy po prázdninách,Přihlášky
do tohoto kola zasílejte nejpozdějí do konce Července,opět se znám-
kami v hodnotě 5.-Kčs,určenými na frankování.V souvislostí s tímto
dalším kolem se nabízí otázka možnosti zařazení i těch členů,kteří
nemohou nabídnout do kolování vlastní přebrýkyM se mohou před-
běžně a nezá! č přihlásit rovněž,zatím s jednou známkou na odpo-
věĎ,pokuď brdck do kolování zařaseni,vyrozumím je a sdělím další
podrobnosti.Jinak pro řádné účastníky kolování platí známá podmín-
ka - vložit do akce vlastní přebvtky v hodnotě min.500,=Kčs,

vecoucí kolové ámětové sekce
OLYKFSFORKT
ing tetrásek dj.
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A JEŠTĚ JEDNOU PAZÍTER
Na straně 24 máte možnost si přečíst povídání o novém způsobu "distri-
buce přípežitostných razítek",kterou nás překvapila TÚS ve spolupráci
s POFÍSEM.ZŽe pro nás tento způsob není ničím vítaným je asi každému
jasné.A protože kažčá akce vyžaduje protiakci, jek praví jeden ze základ-
ních fyzikálních zákonů,čtěte dále ještě pozorněji:

Vedení sekce OL.MP3PORT hodlá pro svoje členy Bebepojovs otisky
příležítostných razítek na zásilkách řádně poštovně prošlých,většínou
na běžných dopisnicích,případně na obálkách,zasílaných buďto obyčejně
nebo doporučeně.Podmínky pro členství v této službě jsou následující:

1.Členové sekce OL/MPSPORT se mohou přihlásit k odběru příležitostných
čsl.razítek se sportovní tematikou u vedoucího této služby,ing Jaro-
slava Petráska,Zborovská 1025,282 23 Český Brod.

2.Spolu s písemnou přihláškou zašlou deset dopisníc nebo obálek s vyle-
penou frankaturou za obyčejnou nebo doporučenou zásilku.Pochopitelně,
Že dopisnice zasílané obyčejně již nutno frankovat není.Na všech těch-
to deseti zásilkách vyplní pečlívě podle platných předpisů,adresu pří“
jemce -i adresu odesílatele.

3.V případě žádostí o doporučené zásilky zašlou i příslušný počet dese-
ti podacích lístků na doporučený dopis,rovněž řádně vyplněných.

4.K uvedenému souboru deseti zásilek přídají navíc dvě čisté,nepoužité
dopisnice,bez napsané adresy,které budou sloužit pro úhradu poštov=
ného vedoucího odběru.

5.Takovýchto souborů 10+2 kusových zásilek může každý člen sekce zaslat
libovolný počet,při čemž mohou být tyto zásilky,byvše řádně frankova-
né,adresovány 1 do zahraničí Vašim partnerům.

6.V případě používání příležitostného razítka se sportovní tematikou,
odešle vedoucí celé akce z každého souboru Bojedné zásilce poště v
místě použití razítka s žádostí o orazítkování a expedicí.Zásilků
skutečně poštovně prošlou dostane tedy každý až do domu.

7.Zájemce o celou akcí žádám a další členy sekce prosím v celé záleži-
tosti o spolupráci ve smyslu oznamování případného použití příleži-
tostného razítka v místě jejich bydliště,prótože není zaručeno,že se
vedení sekce dozví předem o existenci všech používaných razítek.

r —
Není samozřejmě zaručeno,že se nám podaří takto ziskat všechna sporto-
vní Sone razitka,ale doufejme,že podstatnou většinu.Prozatím
nejlépe předběžně o použití příležitosných razítek informuje filatelis.
tická rubrika v každém středečním vydání Lidové demokracie.
Sice nezávazně,ale z obvykle dobře informovaných pramenů se dozvídáme,
že v letošním roce nebudou používána příležitostná razítka ani k závo-
du míru,ba. ani k ME v košíkové a k evropské konferenci FIBA,která bude
v červnu ve Vysokých Tatrách.Ačkoliv právě k oběma basketbalovým udá-
lostem roku jsme vyvinuli maximální snahu o výrobu těchto razítek,ne=
setkali jsme se s úspěchem i Kars návrhy razítek byly připraveny.O ra-
zíka k ME neměl zájem organizační výbor,šnad z finančních důvodů a
výrobu razítka ke konferencí FIBA odmítlo ministerstvo spojů,údajně z
časových důvodů /návrh byl podán v březnu/.

Situace s předměty našeho sběratelského zájmu není tedy nijak příz-
nivá a nezbývá nám věřit,že snad v budoucnu se setkáme s razítky zej-
ména při příležitostech,které to svým významem zaslouží, -jp-
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velice zajímavou poloúřední celinovou obálku cca ve formátu A5 s
vytištěnýmí známkami 20 a 60.Pfg aerie hrady a zámky si dala zho-
tovít u západoněmecké pošty IMOS a rozesílé v ní svým členim svůj
zpravodaj. Vlevé polovině této celiny jsou vyobrazena razítka ka
kongresům a zásedéním MOV, nad nímí pak v modré barvě tříjazyčně
text k 11. olympijskému kongresu a 84.zasedání MOV 1981 v Baden.
Badenu, Tato celína vhodně doplňuje dnešní nář závěrečný článek,
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Nejnovější sportovní serie Anglie z 10.10.1980 a razítka FDC
002020000000000000000000000000000000000000000000000000000000

12 p- známka vydaná k 100.výročí Amaterské atletické asociace
13 p - známka vydaná k 100.výročí založení Rugbyového svazu Wal.

su, jehož zalcžení se datuje od r.1880,91. Na známce je
zachycen výjev z mezisťátního utkéní v ragby Wales /červe.
ný dres/ „ Francie

159 p |- známka vydané k 100. čí založení boxerské amaterské
1 „ asociace Anglie /v: únor 1880/

17/20 - známka vydaná k 100,výročí propagačního střetnutí cricke.
tu v Anglii /Angile-Auatrálie v září 1880/

Dvě oficiální razítka prvého dne vydání z Cardiffu a Edinburgu
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Je neprodejný, neperiodický zpravodaj námětové sekce Olympijská
a sportovní filatelie v ČSSR, pracující při KNF SŮSF v Praze a
je určen pro vnitřní potřebu členi této sekce, Vedoucím sekce a

zpravodaje je Jaroslav J u s t ý n, Sov.armády 63, 399 01 Milevsko,
který zodpovídá za jeho obsah, Za odbornou stránku a za původnost člán.
ků zodpovídají jejich autoři. Text neprochézí jazykovou úpravou,
Toto číslo: 1/44/81 má 32 stran textů a vyobrazení, redouzávěrka 25.40

1981, vyšlo v květnu 1981,
Na tomto čísle spolupracovali: Vl.Dražau, J.Justýn, PsKobera, Vl.Kolích,
J.Krajmer, Ing.J.Kříž, Ing.J.Novotný, B.Polák, Ing.J.Petrásek, V.Slavfk.
Ing.zd.Slováček, J.Svoboda, V.Šlechta, Fr.Veďura, J.Wohlanď.


