-

----

'''' '
-.)‘2,: t`

..

'

......___•_• ....

. ...• 1
, Vi ,
\5'
.1`,.. --7•4`,,,
L). t„ ,'". .,•,.
•'•
.......-77---1

..

1 -'—vo,

s ',

' ."1.:1 ...__....-- '..,:' ,'-'4
,4 . ____.:7': i
,-4.1...z...„1
s ,,s42......:.-1.1------ \\;,;..
. ..
., ..,,-,.-,, ,... .,.:?..,, ...:,,,,,;1•
i ' '.
,:i - •1./..iyi 1
...„.--,- • / " :,@,,
,,

!A 01:WFOINi4MA CAYMil tiť ., , ' - ,, • ' Ý
Ariet,-IM A OLYMP1 W6. ,' i:
-112.:(-4.1,4-S: - _X.:

.

7,5 L.: xc AcAlitott čď-A0afi/
-

ř'očtitk ,3ri rok..0 ji.V81
Vý t ?-(t

• v
st s
Z
e s V*6

es Ae ro g ram s
.-`14. 6.40 11)1° ,
;10 u PfikiipZ&M 1,1*(M,po 7 4 a; Ax+ fild4k.
9
wc1ť tarp3..tsx.v7' iffet sTiehtrizicceipi-jp..řina e 1-1 r
I .v
1tyI'3Ta,ttičt/146itťre1. .1) el :V yffkliďgfill; gr. ZRdnf
JJJ
•
fšaldi !Ara:6 t"Pix:P
'
7-. r.thru Lťyrrfepi a:Q.72 q-x-R6 ně zaF:
akoIřý
I íOUr
Vin1
8
tý
te
j'Ae V
- a
'6`'Zkidb`3LS.
zab
03,.fi -13. 41 his t ori1
•• - I
vžnikt4ib olynlafiskýcla 'Her.

2,747749

rubrice : " HRf VE VAJUNI hOVĚKA "
c ciZep

GitrOp.

40"
o

O

o

k

O

t 3
3

LiENTPAnb146161

118.4bina• I,

CIAANOnio8

1980
0,
-‚• 4. ,001.04, •(‚‘
',Chfi Alto

\`•

k

1;9:1'1!

6

4.•

,

•k
k

4.4•no4
*C
0/814.

0 k

•

S

CO
%•
.
I

0

TAFMN
onriknnocnne
„„

0 ler
0/

.7
•74

0*.

•" . I

1980

•

•

1990
- .
5 VIII

mmicK

onmmnsmcmmo

onsmnrcmi
m

I99W
+ IVIII

1980

it.
44,

4

HIAES

ĎIEHM.WPAĎI

z

O.

,
P
T

•

co

Item

°ehei•n040

4
iIii
k

V••

vI
•
;3

999
"Plcc-

• esinii•no,4*

1
.• ""

Iv

0
1980 0

0 4

1980

C
0 /1/44

w.

0
ol‘
19,v,

OKAMVI3ALIMONMAI C° 3
NOMNTET

G0

-'0,
7

on
li
44,

"/,

impel
iti80It

#4.• ® ,

0,

ceiereip.
Oflk,
.

Ul

MW
IAt

19 111111111.198004t

on04 4‘

IC

5'

-"'Oe
41114. no0*

c c*Co,

0

AEPEIPIR

3

rnAM488
001.imribil80,041APEHA 06

o1%\t‘ Amok

onmmnitAceoR

K

S k
o vis•

W

i‘ JIL
0

ocitcp

cctre,„
onmAxi‘

fl 4,f 4

P

'9"

1MO 61:
.

Tit\ F
c c*o.

c c * Co
eon'. 4

0
o

2

•

tormicreimot

+

numam

00/1110,M 7

%'721:i
..

—

40

j
.
1
I :0
t.,,

4

8

SO.b414

7 SŤIACCIAVECKAR

p0

.4, • rt. ,110 rig'
XC'11,811C00'
,C*00.
446,
.

.

,s,

0ě S'e47.74,.#'

e

0 ii*

: *.
..... .......

0

''.,

strocnort 042

*C

.
q

VOIMAMI 04'
40 •
.•
ynea no-,.S
GC*C,v

%

80110

:

0

a
TOMIECTM11110X
"5. %310110 0

ni SA"I
nct.'
ty

Vec..";,,7,0'. @;:b4:::„Igiř ,..;?, '1" • -I'll?'"
',C*Cpv

. ,,'5, 0TMONOISION
0
cnoo,

ii.

‚
11".
...
, .;:..00'
.....-..., y
cC . (:•:•

GC* Cp.

,01r0.•

00O.44
4.

.4.,0 -eKiss 4,. , t0

z•

g,cf

oonmA46, ,

001114.44,

°`‘

M,
to i
'':
531 1 &
a
go
crptnbsěi • ?s••
„,
„ "
.4:g .06 ---,
4. go logo .0
/,‘,. 11Vn MO 46-`
.• on MO #,
ť
rek.4.4.
'1,,...."
GC*Cvn
c C * C p•
00°1'4106
400.447
6.%
-''''),,,
0‘:‘
If
••Y

0 pie ,z
r -,. WM
..,2.,.wimi
r...r. •T 1 gigsO; : Nag
.0, ..n. ,
•

oC

M
cir.l.:1"rE
0
: . .
Ci.: ;470' C9 /. i#'
GCtreva
,01111 A
44,,
4
•

WV N

6 '

''‘), 418 EAVVIOnfing ,.4'

it Mn03 ;

, ,,Agar:
ie A.,
.
,.....

deem

rkg

.0""On (7'

P"'" M" 0

eet31

cmtrc,..

•

X OHNE in

x
CO

,c* c•,..

escl.,.
.4
1„s (

s
'
5D %,.T.Ynn

•
i,,,,
.n
OAP YCH4 n
,
,7
..,,
-,,,,,
0.......
,,,

.

cs,#c,

G
,4111

o,st.E15-3
X

‘...4

,C*Cve

.
X 1•v•
3

.•..,4.18 ,g,„ ,og X. ....--"` % IV on ON gO.
( 9
. 10 NM-V100'
...Y.41.4410.41..
‘...., y
, 0 V• Cin
, 0 * C.
nan
0,0,111/14,
4o
6.
t

a., i,c,

_

0

4
1

3-

oono446,

...,

416 -

jai •
%

Gm,.

.0

'...7 ATIVET8/48

004,

,

gotogo,

%
....Eno* 6

,Clrea•

0*Cp•

GC* Cp
eon

oonvi A46,

i

5 CIAMMAC51.5,5 0

0

#01-m44.,

.01'
47

1.0

I mom 1.°

\
ť
S11'4
i :4701
:
1‚ě

cotte.

o<'•

o

5. ongy

00014444..

eb(".A4c,

44,.

oe-

er..13

„.

.
"

i
•i

b..,

/'

ŤAFEL 2.

Na dvou tabulkách, které přetiskujeme z německého časopisu Vds se_
znamujeme s p řflefttostnými razítky používanými při vlastních OH 80. Jak
je nim známot byla tato razítka používána ve dvojím provedenfitzv.kovo_
vd a gumová - nebo také sovětská a francouzská, jak se někde uvádí/. V poslednf době byla razítka zjiNtěna jeNtě v třetím provedení, která byla
dána do prodeje na celinách v SSSR pro filatelistické

.rew
Yearawarearearreaťtririalz

ar.

- :670:f775
e.4.5r 11
s,.*17—
`174764-r.:Sir"
7.-' "Y"riffeartaiffli.410
""'

"
_4.1,1.-Wra

•

ravePdaj sokaa Olympijnlit a sposetovnf Mate:Lie pfi
n'isatevi 1ti
0 a 7
lio4nik
ITIAmOtevCsokoi opartawni
a ol ijak4 filctelim
r F

Pgabo 170'241= 19651

VUonf moudrva
Iredcmf. Zomloo 11414ta-vi aletelie S6SY Wm glIeNitetti 150 0..

re6f vgaltm Piatov6 nokno 4portevn
el7fiap4@kci tatOlte oe t91sT:
MN.* sa aesavadai doWnou a obStwovu
Vedtaf
sZar ;jci ai-vgdem, le vznik a prftv tdta Euxbf ;legator;
61. anftvvi seken byly pata:era k krybadov6ni A ilizmorti OsUfqh akatevteh gelof rfoirke4c=vt,nzkvo Sekee vfidr lortvgzevr„t5 m&25tc.,vatiffl
telti na vysfAé drovni ne/on am,
v zEhranihfo
ritE. Wto prirA rysiovWe vedonf
stsr vedowpfsp, &elm a nprmvo:
dAjc? Jgrosip7a Juatlirovi, alentm vedeni tokootti,seg aktirnfah 5běitavtoh aleaq 6V00 nznigi a udgluls ,Askag. a Mira sprawedaji
p

1:imee!kou
-

med&il t
•

Calostttnf atiatov6 ýty pogtevnfeh snafmk TelwSflia Sezimovo ůstf
seučatmě Vdm pitlems =oho dopgeht v ttito pro 6eakoolovsaskou
niatsvou fUotelii pia1ušn4 prloi.
Vlad. Viklivkt v.r.
pfedsoKNP StSF

,rget Kosteleekt v.ro
taGtemnik KNF StsF

Miro Anger v.ro
ved.namftevosehof

strana je evoře3nanipis-4opisn4Jaorý_dostile_
**deaf Ralf soiree prostřednictvfm alone Vedonf merstsr sadjampla'
ma 0.setkání svých Along dn. 17.10•19,1 v loaf a seučasal bykivedimok_
fie ‚Miss poslameni metalle od KIT HST joke usninf price waif 'ekes
ergamisevam4 misftov4 Motions v bssa.
ye
neb je v
s•saimuje gm vA. s tints vysokým econlinťanmp pries,sin
sacs
přenosenim smysln slova nonfatal práce nis veoh. nest
OLTHIPSPOR V.
ecioocoompoomp000000000poc0000s000000000s000000c00000coccocompeosee000e
orgamisačmf správy s vedenf sekce a spravodajo
D 2 0 D J
0000000000000000000l0000p00000p00000000mm0000mmoomm000mm0000sis
Toto Halo zpravodaje bylo připraveno do tisku již v loňském roce. Omlouvime se proto, pokud by se Vim zdálo le některd materiály zde
otištěné nemají Časovou návaznost. Potíže stiskem a náhlý odchod pplk.
ing.Jana KM. nám tuto situaci zkomplikoval.
Zrušenó Členství
167 - Blandrik Mang. - nezaplacené přispěvky 1981 a vrací se zprovodaj z dosavadní udané adresy bydliště
Změna adresy
68 -Mra č ek' V., Mládežnická 1, 160 05 Karlovy Vary
10$ -Kromer M., Boženy Němoovej 4, 927 01 gala
121 -Sobihard J. Dr., Kuklovski 7, 841 05 Bratislava
163 -MikloN K., kptsiaroša 57, 927 01 Sala
Ildost o pomoo

4..B■in a

- naposledy jsme otiskli seznam Členů naší nimětov4 sekce a okruh jejich
tematických sijmů v našem zpravodaji 64/42180. Vedení KNF požaduje,
aby tento seznam byl ve zpravodaji znovu otištěn v letošním rocs. My
se domníváme, že by se tento seznam mohl vytisknout jako samostatná
příloha na*eho zpravodaje. jidoz našich Členů by měl mo no t tento sezs op s o_
nam v rozsahu 4 stran a v počtu 300 ks nechat vytisknou
di jednatel sekce ing.Slováček, Dukla-Hakenova 2257, 530 02 PARDUBICE,
na Jolla adresu napigte,
....11Miiirůismo;rmormareavroor

JUBILEA nagich Členů
oomoomm00000000000mmoo
40 - se dne 13.8.81 dožil Jiti Honců z Vrchlabí, agiiní "lyžažP. VnIme,
že se co nejdříve shledime s jeho expongtem na výstavách
- dne 21.11.81 se tohoto věku dožil nig aktivnf člen a st61::; Orietn:fk
nagich setkáni Frantigek Sopko se Sabinova
. dne 25.12.81 se tohoto jubilea dožil v da1ek4 cizině ná š Člen Ing.
Ján Habrovský, autor posledního Čísla knihovničky "Stolný tenis"
50 - tohoto výroč í se ve zdraví dožil dne 19.11.81 wig Člen Jaroslav
Soukup s Poděbrad

55

tohoto jubilea dosšbl 14.1.82 náŠ aktivní Člen JaroNlav Domlátil
s.Llyektouna

▪ t éhož vgku se dne 22.4.82 dožil i šiastný dědeček a zanícený ragbys_
ta Illzka Kotlový z Gottwaldova
podobně 1 1.5.82 ůspWšný vystavovatel a zakládajfef Člen naší Isekce
Bohuslav Cock z Opavy

.. - dne 5.9.81 se tohoto jubilea dožil jeden-z-našich,zaklidajtcfch.
členů a úspěšný vystavovatel Jan C a 1 t a ' Litid- u-Pltně- a těšíme se, že se s jeho pěkným exponátem o kopané co nejdříve
shledáme na našich výstavách
stejného výročí se dne 23.11.81 dožil i člen a spolupracovník našeho zpravodaje Ján Gašparovi č zBratislavi, který nám
docItivi velice zasvěceně informace o našich přfležit.razítkrich
- dne 15.1.82 se tohoto jubilea dožilikarlovarský Vera Mra Č ek
zakládající člen a spoluautor našich knihovniček o lyžování
70 - této požehnané hranice dosáhl náš člen Vilém Šk ů ta zBohumína dne 8.5.1982
82 - nejstaršfmu Členu naší sekce příteli řrantigku Va ď urovi
z Jesenfka ke dni 24.5082 upřimn6 blahopřejeme
Všem jim jetě jednou přejeme mnoho zdraví, radosti, životní pohody
a spokojenosti nad naši společnou zálibou barevnými čtverečky. Se vše_
mi se těšíme opět ve zdraví nejen, na shledání, ale i na další písemný
styk.
0000mm0000000mm00000mm000000mm000000mm000sp0000mmom00000e
Jednatel naší *ekes nim poslal velice zajímavé rozděleni naší Členské
základny do jednotlivých krajů. Tato tabulka je velice zajímavá zvláště
s pohledu konání našich setkání. Z ní zjišlujeme, le podle počtu Členské
základny je nejvýhodnější pořádat nags setkání ve středočeském, vfehedo:
Českém a nebo severomoravském kraji - což je vlastně jakousi osou naší
činnosti. Není bez zajímavosti, že i spojení veř.dopravnimi prostřeAky
Je mezi těmito kraji optimální.' Tedy Čísla:
9 členů
vraha
1
1
18 0
středočeský
2,
Informace
jihečeský
14 "
3
10 "
zipadečeský
3
severečeskt
4
9
východočeský
27 "
5
jihomoravský
12 ..
6
7
severomoravský
20
západoslovenský 8
4 ssSI
1
středoslovenský 9
es
vivhodeslovenský O
01

Jistě jste si všimli, že poslední 6.8 knihovničky "Stelný teas"
vydala nag(' sekce ve spolupráci se Zipadoslovenským KV ZSF a jobs precovní skupinou pro NP.
Stejně tak jsme vydali opět ve spolupráci s jihočeským KV SNP a
pracovní skupinou pro NF minulé 6.4145/81 našeho zpravodaje, kter4 je
eel' vězovino problematice budoviní tematického exponátu z pera Vlad.
Vini. Při vydání jsmh spolupracovali i se sekcí Zdraví, jejíž vediati je
také v jihočeském kraji.
Je to jedna s forem spolupráce mdmětových sekcí s ostatními ovens:
vými orgány, jmenovitf jejich pracovními skupinami pro U. ble4o aeXce
se tak opět stává průkopníkem těchto nových foram spolupráce a prakiicky je uskutečňuje. V nastoupené cestě budeme pokračovat.
- hlaNte =Any adresy bydliště, někteří Členovi vůbec nereagujf na sal:
lení jednatele sekce. Zřejmě na té adrese nebydlí a nebo nemají • pillel v sekci zájem

[Nine s...

LITERATIYNN
TIMAT/CNi
0000000000000000000000000000000000000000
Ing.Lumfr BRUN.* PlifKLADir TARNOU

Tato nov' ttimaticki publikace je plipravona do
tisku v plzenské Striši. Geaci převzala KNF StSF,
formit B 5 /25x17,5 cm/ v kartonovém přebalu, 19
Publikace se zaměřuje na glauggLpflklaAijegopf albových list-1A a rozyijení t4ms. Oboghla víco jak
25 ukizek s 15 nejlepOrch exponit6 ze 7 xemf Evropy
/z toho 5 čs.vystavovatel0 zastoupeno 8 reprodukove, nými a komentovanými ukázkami", ocennlými 7intými a
ozlacenými medailemi na posledních evětových a mezinárodních výstaitch pod patronaci FIT, se statěmi o problematice hodnocení gPieskovÝch
txponátů, o zpracovinf a rozvíjení tématu. Cena publikace pfibligně
.0,-KČS.
Je to vítani pomůcka jak pro pokročilé, tak i začfnageffilateisty a vystavovatele, kteří nemají z různých důvodů mognost shlédnout
aponAty původní. Jsme přesvědčeni, ta odběruse
vXtchni čleLoyd nagf ndmětové sekce Olympsport. Vřele tuto pu ,i,toi—a-q;5
("FiaTenTi,
vlit1 vystavovaiellm. PH nedoetatku vhodné nimětově literatury je
;ato knížečka vhodným a ' čelným tiskem.
K upřesnění celkového nákladu zmíněnd publikace je třeba, abyste
le k odběruý řih1ázi1i.ihn po obdržení tohoto čfsla nageho zpravodaje
:91222RisgsliEL1,11112144resovaným na člena vedení KNF OSF:
aavomfr Strnad, J.Buchara 991, g4 01 JILEMNICE
)0000000000ó00000000000000000000000mm0000000000000000000000000000000cte

Re Itch výstav
g
m00000mp00000000c000000000
Ikkitimi-datalLSOLLSPiatkidavyk).943, od 5. : 13.9.1981
: MB
Olyipljekd hry : MOSKVA 1980
adfich Brůha
MB
. MS ve filatelii
.MPS
ON Innsbruck
faraetrdsok al.
ms a coma
MS v kopand
od 19.: 17.9.19p.
: S a cons
tareslav Justýa ; 0 hekejevý prindt
B
Sportem so air a pfdtosezi národy. .
iiff Pandora
:
s
Mistrovetvf *vita a Nvropy
fladinfr Pasdera
ailkosout.
?Ladle& Wick . Teals vs filatelii
znovu přOomfnámo,
mitts ystav, jiohs seexponitemmsčastnite,zidgne:nizevvýstavy,
Va4o join., :Azov exponátu a jeho ocenčnd.
k0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

. Magda sakes sposariuje, Is *nazi alenovd sag' a siljAil join *Ina
net S sb'lkpa &drawn a frankaturea ďterp. A5 na sasflinf spravodajt•
Mite ilenta zasílá "UAW de
uposorntaf na ta a Sidi
saslime 'sil' oh *Wok. Pokud alzpravodaje
toto Člence' nedají Is potidkuo
11,1-11-1_41.2 a dallf 11,111211..VILALIAULAOLA.11
; Moon e
fejaint imandu sasflejte pits vadoutifisa qpravedepo •
Iled•sekoe a spravedaja resiiiiii71 salient bloom a

ii přtilldvdt•- korespeadesei

—

- DOLEDTÉ_UPOZORNĚ NI
Z ř fseaf knihevni č ky KIP StSF
oc000mp000000000000000000000000000000000000000mc
Vedeni KNF sty ve en ze umeNnit vFess Člemůs eduftevfch eekci dopinflef filatelistických a odbornfoh znalostí eozhedle 4fdit vlestai
or
knihovau a zapůjčovat j jf jednet1iv4 publikace vV, flee;ep1
stsr. K tu diSelu stansvi KNY OSF tete půjčovni řid:
slufeb knihovničky ushtu v zdsadf poulivst pouse Člemová miuštevfah
sekci stIsr a členové vedonf KNF SF, dile čleeevá 4Askce.Nj a krajbti
.
gestoři pro NIP
niklady ne zaelinf Midland publikace hradi Nadatel sisadnf ufm a to
při vricenívypejčená publikaoe ve frankovaa hadivAk vtge frankaturr
na zdesilco. Zpitečai frankaturu hradf pochepitelag sim,
' efechay vii4dpn4 publikact budou zdsadaf zeofliny v debrýoh ebafech
3ak ® deporučent tiokopis, eby se zamesile stritán jednotl,sdailek
:
laciest. 1 o vepůjčeni naterd z publikaci Wegadi ve frankovaefeb andmkich
za obal evidenoi, jakef
revuěf manipulačnf poplatek v výi Kče
i poNtevnd ea pflpadná pookytnuti informaoi
doba vypůjčeni u vfech publikaof e tedy i ketalogi jest zdeadaf dva
tfday, e
rezh duje razítko date edeslinf, Polfi torula me*Ageni
houze u publikace, kteri vyfadujs &Who oibeetudiat oust blt ee
'pr'vou knihovny dohodnut přede"
vypůjčend publikece sisednš eeemfjf bft zspejčov y dalgie osob
•vriceni a zabalenf publikace zpt meef být vfaevima ailefiti pátic,aty
nedoNle k pflp,peNkozeni nebe dokonce ke stritis publik of
•v zaptjčenfoh publikacich. není devele4se cokoliv !rise:matt zatrhfivat, .
nebo dokonce vystřihivat obe vytrhat jejich Usti, KtEdá poNleenoni
Či striea eapůjčend publikace bude ege projeexeen vfle Nkody bezpeG
minečab uhr sena

• publikace budou zasílduyEadatelům zdeadná jedonkrit tfda4, aedeetalAeee

fidaneu publikaoido konce přiNtiee Wee, loWeee:A ji, le v ÝO1 614.;
bš sepůjčena a bude Vim easlina po vrielesi
lidosti e zaPůjčeni nftterá publikaci potvrzuje kaMdf mijems souk,.
las e půjčievnie *idea
Vedounfm knihevničky KEY je-s Jiff g u 1 a, Basely NN cevá 51/14v
39101 Sesimovo trot
kte rý Vim jistf el:theta adfli, kt r4 peblikace z Ache igiesstu aVekfui čfsly js u evidoviay v knihovničce ea, Weepominte přilelit ur
odpsvii CVknihovničce joeukdieposiel vleohna vydan4 Čiela math
zpravodaje, vfechna Čila knihovniček a vVohna vystev ni 11 at
celostitni výstavy MAMMON 1980
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -400000
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rite• it 140 Renew Sokoto, 7 hosts* . Jowl ivedeaf Mir psr R.
Sd.Miku1aived03M Chdaiql, J.Wvild /seater JtA KV WS a
4 odlenovin
rearm,: Otvoremie ospravedlnio Olemov * pasdrevy tretnutta
R. Pits
1. Sprdva o dianosti
4. Piiim paw" nemsteval semis OLIMPOW gia rok 1182
PiTsonnd ri a 9 holovesi a ovinhřiob 749Q1
P
6. Posemsra list domit WY
1% Tam
ee Diskusla
eriaow
Vý1! .fli Ii
e
100 Ukon4snle stretnutla
Lujelt

V mene

ovej sokoie OLIMPŠPORT Ovoid' 8.strstaut,i,e tekole

gloohta. Privftal 0040, pritowaýoh, prodstavi1 hmtEry a
e programem. Pripmzenn4 v go etrotnutis jo avo4im semtAom slmvmotnejNie, lobo v pets roku o lsvuje selmia OLYMPSPOR? 15 rokov svolko
trvsal p Z ove .ol.prftoultif uotili minuteu tioha paniciattA fiekladatoIaavoddoehe Va0Builka
ms
AIN Mat
n ormova p to
li o y soma oh espravedlnallach
e ,sokois s. ust
niektertoh allenov, ktorf es neaohli me sdr votaýob alebo oluAOntoh
devodev stret utia'saastalis Touto oestou odovsdiva pondrav7 de tut.
kov strotautia ospravedl 0ý00. takujo sirovei ns ,vmdravy . - fielamla
dapoRadhe strait utia0

Sprdvu o dinnosti eskeis m ok 1961 prodnissel
ved,sekei saustla /viď. s ova so. gloohtN
ryas, Justýn a Krajmer/
sokutednit strotautio 61enov stole sa napinilo dom 6,etrstautte
bod vydania 3 dis 1 spravodajov a a knihovnibiek Igo/ s
p1:ý Iiimat 6
vs. Zatiarvyglo jedno 6fe10 6pr vodo,ja /drului bolo on okord s via.
najNka 3/43/8O/. Je reilna aide vydat do booa toltto rok Nte 502
a 3411dnes plainek/ a knikovnidkm LS Kaihovaidka je O. v t1a6i
a Mims októbra ju člonovia sokoie dootan0,_Dudo to p'Stolnt tonle
od ing.Nabrovok4bo. Viletko 'Oak airief na taškootiaoh okolo Usk,
Č.bolo aj devodon čiastočndbo opinenia tobto bode.

en-bodekolovanieabol spinený. eliol9 -konAtatoyar*-11ekcia-014MPSPORT:
.
je prfkladom pre ostatn4 sikcie.
- bod kontrola členskej zékladne sa uskatoaluje priebežne. Z nepine.
nia povinnostf sú vyvodzovan4 dialedky. Na začiatku roku boll pre
nepinenie povinností vyldčenf 3 členovia. K 17.10.81 bolo prijatých
11 nových členov. Celkový stav členskej zikladne je k 17.10.81 :
1 4 7 Č lenov, ztoho 10 členov KMF.
• bod evidencia vystavovateIdiv a exponétov sa piní čiastočne, pretofe
vela vystavovatelov si nepiní povinnost nahlasovania hodnotenf na
výstavach.
• bod tvorba nových exponitov sa pini priebelne, hooi podmienkou člen.
stva v sekcii je dvojročni lehota na prfprava exponátu. Postupne bude uskutočneng kontrola u Členova ktorým lehota končí a po nej sa
uvifi o ich traViej činnosti v sekcii, Konkr4tna podmienka bola motivoyani neustélym prflivom Miadoett o člennevo v eekciit které muf
byt vzhladom na ebmedzený nktlad spravodajov regulovanét
bod popularizticia tematickfto zblorania 3a piní priebane. Kladna
bola hodnotenti publikačn4 ěinnosT v knihovničkich, spravodajov i ve
Filatelii. V hlavnej popularizačnO Činnosti dčast na výstsvich
dosiahli členovia sekcie niskoiko pozoruhodných dspeohov, medal kto.
ré wytrin predov?ietkým pozlAtend med. 6,,Justýna z WIPA 810 ale i
pel4e ocenenia vystavovateiov J.svobodu, ing.Petr ka, ing,Slovékka,
J.Krajmera
ďalgfch vyst vovatdov. li patrt poďakovanie.
V tomto bode bola kladne hodnoteni inioiatfvna činnost s.ing,Petrée.
ka, ktorý zabezpečuje gRecianu novinkovd službu prfleEitoetných re_
zftok tematicky zameranyoh na ,port pre Členov aekcie, ktorf as do
nej prihléeili. Takisto treba kladne hodnotii činnost jednatoTa a.
ine.Slovička.pri daslednom pinenf Oloh, vplývajdcich z jeho funkcie.
Správa v zivere kongtatuje skutočnosT, Ee výsledky dosiahnut6 za prfs.
lugné obdobie sů dobré a pri ďal§ej aktivizécii vgetkého Členstva je
predpoklad ďalgieho kvalitatfvneho meta.
4 - Plain itagAm.„Činno ti
See-P1-7.0-2222
v priebehu roku 1 82 ueporiad 1-2 stretnutia čienov sekcio v ter_
mfne jar - jeseil
- pri prfležitosti jubilejného 10.stretnutia poži dal KNF o v7hotove_
nie prtlefitostnej pečiatky
okrem pravidelných rubrfk v spr vodajoch, venovat ajviěNiu ponermsi
budovanku a tvorbe tematických expowitov
v roku 1982 uskutočnit 12 koli č1enek4ho kolovania
- d8s1edn6 uskuteČiovanie členskej ziikladne e vyvodzovanfm dať$10 ov
pri vasivite a nepujem
• dopinovat a upresnovat evidenciu aktfvurch vystsvovateiov ich hodnotenia na výstav oh
•naaalej vies ělenov sokole k tvorb4 nových expontitov formou 000tných
konzulticif s vyspelými vystavovateimig členmi aekcie
• zodpovednd pinenie termínových dloh KNF ZtSF a riadenie svoje prAce
podia uznesenf zvazových orgénov
5._,.ztarligipmgy
:
a o olov 1
Nov kolovanie sekoie OLYMPSPORT as začalo 1.9.1981. Zdčastiuje se
ho 25 členov. Tohto roku boll do neho prijati j členovia, ktorf no..
dali vlastné Rrebytky. Priemer odbera kolovania končiaoeho v aprill
1981 bol 520,-Kčs. Kolovanie je kladne hodnoten4 vgetkými dčastnikmi
a odpordča sa aj infm sekciam.
6 . ::rozdravnijist vedenie WZkE '
Clen vedenia KNF gčsF s.Zd.Rampl predniesol ďakovný list KNF zčsF za
doterajgiu činnost sekcie OLYMPSPORT uznanie za aktfvne p8sobenie
v rámci československej filatelie /viď. dvodnf strana zprevdaje/.

040esdal strove& poslitend medallu falcon OLYMPSPORT a vomit das
depaohy v tejto i.
N. skate asJaattnovi. $1.lal adrovert
---Slaimel
.411šájaer oboanimil e ďakovata listoa gestora pre simet•filatellu
MAN Zr v KoPioiaoh za saslanie starPfoh čísel spravodajov

•stretnutie pozdravil gestor pre nimetailateliu Ju.KV eF s.PiviNď
/v14.foto vpravo u stolu Z.Hampl, zcela vpravo dr.Sobihardi.KlatL
ne hodnotil jej doterajtu pitnéstrolind činnost a saelal v deallej
prici vela dspechov
s.Krajmer oboznimil prftomných s listom nimetovej sekcie hudba, v
mane ktorej taj.KNF ztsr s.Kostelecký oceňuje priekopnfoku priou
na?ej sekcie

•Diskutta

✓ diskusii se saugmali členovia o moinosti sfskavania prfleiitostných pečiatok so sahraničia, ale i naPe. Podnetnými diskusnými prfspevkami, ktoré boll séroveň i radami a odporgdmi na otézky v diskusii
vystdpili ss.Ing.Novotný a predovPetkfm dr.Sobihard, ktorý epomenul,
fe spravodaje majů hlarne informativny chyrakter a metodiku čerpat
predovNotkfm so vftobecne platných a uverejňovanýoh statí s Filates:
lie. Kritisoval tiei malý počet prflefit.pečiatok k Aportovým akoiim

u Ms .

Vystdpenie sadalkuly /viď.fotoit ea stalo siroveň dobrou metodickou pomeokou pre vystavovateiov, nakoiko bolo formulované z pohledu
juzymana.
J.Krajmer opltovne apeloval na disoiplinovanost vystavovatetov pri
nehlasovaní hodnotenf, pretole evidenoia výstavnfotva 4e sivisli
predovIretkta na ohlazovaní tohto hodnotenia. Bolo by Iahkonyselné
hasardovai takouto naličkosiou s dobrým menom sekcio. Svojfn praoovmým oharaktikron spinila diskusia svoje poslanie.

materjjan
Bt

filatelistiokdho materillu hodnotili účastníci stretnutim
kladae. Stala sa neodmysliteInou a ulitočnou sdčastou, kaidčho

stretnutia, pri ktorom doglo k nadvazaniu mnohých osobných kontikktov.

čiýměint'ije 4ednfm s kofenf Wick setkint,

Vonče0.9-- stritptitta

V popoludisajgfck hodinách bolo 8.stretnutie ntimetovej ukcie
OLIMPSPORT:ukončend, Nashledanou na pflgtfm 9osetkinfitt
Zapsal: JAn Krajmer, foto: Lad.Kysel a
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člen Č. 84 .: Ing.ROUBÍtEK Jiff, Gottwaldova 2216, 190 01 prod' tuto fils,
telistioko-sportova literaturu: ve n‚poutitéli . _;, -.:,

Furman: glvmpliskila tilsalila ..1980 - 19,7.Kčs /490 Ibli
Levin, Sagenkov: FilatěliJa pod znakaIrtjati kolec . 1980
, 3111,-Rosj3,80,104/

ělin C. 93 . SOUKUP Jaroslav, Na dlišdinf 62/III, 290 01 Poděbrad* prod'
nebo vymění ko.letnf vyddni Japonska k ON 1964 Tokio věetni
argfků, dile zně eerie OR 1964 a 1YEB. Také FIX, celiny,,
celinové obilky Čisté i s pfflei.razftky a progli patou k
-.
OH 1980 poky;
Člen 6.203 -:kis.DIVIS Viplav, Truhlitski 20, 110 00 Praha 1 bledl a. 'rout,
lifstarěf kfsla-zpravodaJe OLYMPSPORT . 6.1, 4.28, 41 a kni.
.
bovničky 41 al'
člen č.. 1 - ADOLF Andělinilia plini 1285, 562 01 OW nad Orlicí koupí
jakěkoltV '00.-*SenCir ON 1
Moskva a progli pogtou4 dile
. dopisrlf:snámkOVfm.nOtivem :iE z temnich ON .
Člen
79 - inxtirKTRAZUJarosla*, Zboiriná 1025, 282 23 Cogki Brd
hledá *leOro, tbitkvAaikovi.mistrovstvi světa kopaná,

Č.

OH Innsbritek-Wa rvbv a rybářstvisla materiálv pro budovanou-sbirku "Histrorie čs.těl.vIchovy.Mrnf 6s.celin

Člen č. 39 • JUST2N Juoalikv,Sov.armidy 61, 399 01 Wawa° hle a
koupí: canny k, te osu,olympijsk4 pochodně pfos BLR Čisté
i s přfleě.razftky, 3úó1 i FDC z BLR k IO,olympijskésu icon.
s razítky Sofia a Varna. pile h1edim franicatur*
měnové re ormy 1953. •

KPH.,

iltVg,

ry ve znamení Člověka
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Dnes byeh chtěl tuto rubriku 'alit výzvou k Via vPsm4
Ba ě ol ty so meal niai-člen, který by se chtěl tito rubriky
ujmout a navisat tak na jil dřive uveřejnIga sde posnatky a dovast je
nějak uceleně do konec? Jak -mim informace, tedy je Vis snob*, ktořf to:

to tin& sbfrite spocislni a listl mite futdovand informaoe col ji zda
'ěkuji Via
nemohu Mel, protože tuto kiiitolu noděldn nijak podrobafiD
pochopeni a ponos. PM* na adresu ved. zpravodajci
V 84/4/81 Pao st oesndmill s maIerilly k přenosu pochodně s el:
pijským ()holm s Olympio do hosiery přes Rooko„ DLR, B5R a SSSR. Zivěren
Jima Vis lidal o evont•připomfnky k tomuto timatu. Doll° jich vice a ti
kaji se hlavně material. s DLR. Viděli jsme, le 00E4 minim* vlsobny
ale is jich bude tolik, jam tspředpoklidall: SesnimfaVls tedy.. Om
s nich, ktori povaluji za noldělelitillf:
; 15163,02 /1411024/ vfle:
Rid by son dopinil sJobsru, který spraooval pre spravodaj 64144/81
matorial DLR vydaný s prfl.ol.pochodne:

Celino" obilky uviodol kompletne, prflel.rasitka taktiol a/ na to,
pril.raz.bolo farby.čierntj, a ras.Bost družby Rust tmavo fialovel f
by. Dopisnic bolo vydaných 9 druhov, vletky ad farby bledomodrej s sob
ol.pochodne a snakoa jednotlivych mint /symboloat, dtto jako na °bilk
Je na nic natlačonisnámka 5 St. s vyotrasenfm mapy DLR a trasy el.pooh
ne.

OS
44 el str.10 UR; od přítele s RSR mist oprkm, lo • DLR vyl
10 přfl.rasftok k přenosu a 44 celin /?4 obilsk a 20 dopisnigl. NL t
loft 10 dopisnic v tarvioh modri a oranlovi a 10 obilek ve 2 variant'
2 St. a 5 St,
Je o tom :oval posniaka vs Filatelii 8.2/81 str.57 vpravo dole! Zde
Ifkil 10 pl.ras. a 44 celin /24 *bask a 20 dopisnic/bylo vydino • 51,1
u_přflelitosti ON 80 v Noskvě.Otilka olyapijoký ohen bes ilustraoe
nikladea 100.000 ks, Vilechny celiny jednotlivých *tap ltafety majf st4
no" ilustraci, Rosdfl je pouze ve vytiltěni mimeo na obilkich a barvi'
dopisnic.
Ze sprivě o přenosu v RSR ada připosinku: • městě LSI dne 4.7.80 je
obilos plídavni rimeěkovi rasítko 55 z 5 mm s nipisen SOSIRNA STAYS!!
a 5.7.80 vs etojnim riaečku -35z5 an lapis ?MARIA STAYETEI. Nooks rya
ský slovník, ale jdo sfojako uloženi Iltafoty a rin* a vyzvednuti.

111,122aza13ktien

Okrea oelinovel obilky so svliNtnou iniakou uodrej farby v hodnote
a celinovoj obilky s [„laty so zniakou 2 St. Ptylizovani kvety bola
dant: .- girl* 10 cel.ebilok so ltandartnou sniakou t at,
- sdria 10 ool.obilok so ltandartnou snimkou 5 st.
• sirla 10 dopisnfo so svl.snimkou 5 at.. vyobrasenfa mapy DI
trasy el.Atafety.
Medal celinami 2 at. a 5 it. Jo u viaoerých oolinorých obilok

odtioni farby. Napr.0 caliny 2 st•Plovdiv uvidzate tm.bnedfpritiek, ja mim so zn.2 at. rlovdiv s 8ervenohnedOus -pritlačou a obilkt, st.
tmayobnedou;prit1ačtoup7.1iya1ita pečiatok je rozns, od vatmidobrých al
,
Po načitatelné
1"fiť aUgusta.soiaiol na.dovolanej v SLR a zaujfdlal som on o moinost
zfskania materiálov z OR. V nagom Pofisa som kdpil série bulharakýoh
znimok.i - s argikom,k ON p9;.51,40 K. Vo filatel.preda3nia0..* 'MR prodávajd tie isté série po 32 levi a FDC jednu sériu za 34 level 60 je v
propočte;:.158f 02.Kčs-takěeaom;odoestovallomov,bes"nieh.
46491,146a1ELT7Zde se -sliigf:jiiiAt 5
3O
Vi
.Spravodaja č.1/..44/81,„kterd so
Reaguji na
týki přenosu'olympijské Poehodn5 na..dzamf'.55SR.
Dozvěděl jsam,Isal!še rasit4.4 ptenosu•o1ymPoPťIg4P140.-:-0 divaly
dělat kroušky mfeitife4;filatali3t(f:t.am, tudy,,,gtafeta,prqebisals. Od a'_
kdy - on
.informace
ho výměnného partr
latelisté nesniji:*snéMitioNstvi těchtii rasitek/, /0o. průběh gtafety
r-P •

134.19„6-0 / 2 razítka v barvě 4ernii
• '
-•
POLTAVA •- 12;.13.7.1980. /l•rasitkoř
Vice Informaci satimliaiim,.-Uvedané materiály k sapů3čenf rovně ne, nob
Jak mg bylo sdglano,tato:riiitka'se'velmi tě/koithinějfe*
• •
My sivgrem uposoriujems, le se jadniorasítka a:* p.o Atovnitti
Přesto ale uvedenou4%,událost velice dobře dokument4f-a-popisuge
- Závěrem v nařf poslednt:prici,:jeme Vis ,upozórnili.na matoriáay se
zasedání MOV v r.1974 'ye Mai a v r.1978 v Athendch. Dass upozornujeme
jeNtě na tato zasedání MOV a hlavní vztah k OR 1980 v_Moskvět
71,zasedinf MOVNICIUxemburg 1971 /existuje známka, PDC a přerasitkol.
Předseda NOV SSSR Konstantin Andrianovpficillně vyhlařuje kandidaturg,
Moskvy jako města Her XXII.olympiddy 1980, ooř je zaneseno v proteko.
loch tohoto zasedání.
72.zasedita MOV v Prase 1977 /existuja pfileN.rasítko a přit.dopienico
Due 16.6.1977schvá1110 toto zasedání done program soutělf Her XIII#
olympiády 1980 v Moskva, i to, Ns Iry budou zahijeny 19.7. a ukoměany
3.8.1980.
'

Jill ad loňského roku zde mime příspěvek ad naPeho sovětského
pracovníka Inganatolije Osjatinského,CSc z Oděsy, který jog chtěli jii
dříve uvořejnit, ale čekali jsme na jisté podrobnosti a dopinky, bisque
tak dnes a předem se omlouváme, kdyby nebyla poulité Whin& vřdy taková,
na jakou jste zvyklí.
Ing.Anatolij OSJATINSKIJ,

Antarktickd plavby °BAŠKIRIJE" a Olympiáda 80
0000000000000000sp0000000000000000000000000000
V průběhu poslednfoh 5 let, vidy po skončení turistických kursů, se
osobní laT Černomořského státního loďstva "Bařkirijaw zdčastiujo plaveb
do území Antarktidy, jako loď sovětská antarktickd oxpedice.
Dne 20.10.1979 odjela °BaNkirija" s Oděsay na svojí 5.antarktiokou
plavbu. Jako v létech předsNlých, byla i tentokrát pBaNkirijan první s
lodí sovětského loďstva, která odplula ve směru Nest4ho kontinentu, aby
spojila vědecké stanice Antarktidy s územím SSSR. Vezla na palubě velkou
skupinu polárních badatelů z SSSR, Členů 25.sovštak4 antarktickti anpodies
/25 SAW a zároveň vědeckých pracovníků s NDR, Polska a tSSR.

O1O« 1979 do' 16.40,900, kdy os -"Barcitije vAttia
za o'odobi
At do Od&or, noohala ra sebou tisfoo mil ve vedoieb. At1wAtiolvito
,o.kdbe sosAmts, Navnivila =oho avhovfoh Wet vt ovilitsk6 anterk„
stanice Bellinsilansen, Noloftinaja a MIrnyl„, Eingstve '13a5kiri4e"

to.t0 POO vNieeklyeh
1ic zvtj Aka plATby a deveiao do Antarktidr
:mcovnikt sťibmatuftfeh aa f5 SAS, výsktimr.6 pkietroje, 'ulfsetvt, atroje

potratigTo
Ttkk lako v Oeliditok entarkttokfch plaWsoh, tottektU mitto Wft
)ta *AagkiriSel ilvatrovdta detamifi1tiimatcltitiro
:Adou ale pftdeVlim iatjfitat ty, xtor4 wag vstok k OW '80V Uotaď-o'U Jae
kafttyp, abotevex6 vadookfigweAsvalsot a5 SAX Yikter0 FaxevPi,
Oesta p4V
4;4 temau. rrso poNtovni gimakter, jsou StiVA Opose5.
&tat teir,.4a ve.
kvelitim grovodea, tmItca Sselt votice najimav
Ads vhsda. d@pinuji, a roOltulle
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NenNf podre-na vyov4tleni ke krRob4mt
toď? °DaRtirile jd jeanou n 9 Ica osobni plavby 6er-tioa
!
:va, kterd jpeu 11.r?ien4 assn mfeyrav6V obdobl multevElki qyapiaAy
arlata a sportevet s afge.asijskpola gtit0 jako oťioiati pPeprammtel
Owoc1 arior ce the Olympiadec*fe Prato kmeby kagett weg
)vagn oiympiťlek, ehayaktere
Na prvnfm je vyobrasen maskot moskevek6 O1ympi4dy ZfNa na vednieh
Wok do ktertoh jsou maptafeni dva delffalo Kaggt 244 tvor lehkostis.
Led artihr stadlouus. po legal ebvedt le kr rugtiqg uwtsthan text?, NOSINA
3 Odgsa Stabu .
Lataa Larnaka Aleaaudgij
Vann°
od kresbou je dallf torts Veastnik pgrovosokUflolympijskyohI '4_
loohod "Bagkirija@ Nahoto je kresba sablemu moskov040 Hero Nikovdto
lavby uskutečiala 4sOlkirlja° v 104 1980 oelkom tři tft oiympljaki
lAvby6
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Druhý kaget má tradiční kulatý tvar a přinégi yobrasenf olympi3sk4ho emblému Her XXIT.olympiddy, na pozadf je loď "BagkirW a ve vaitřku
olympijOých kruh6 je text '1 25.SAZ". Nalevo od olymp.emblemu je antarkti_
old tuěndk, vpravo maskot Her - Mfg,. Po obvodě mi kaget text v rating:
Anterktickd plavb lodi "Bagkirija" .Ačastnika olympijských přeprav
MOSKVA 80.
Tyto kagety dal inEinýr:radionavigitor Anatolij Gajdenko, který je
součaeně jiš několik let pogm1strem lodi, ne vie Jak 2000 zásilek od filatelisttz celého světa, kteří si na loď zeelali své materiály k orazit.
kovinf řznámky byly znehodnoceny razítky etanic, kagety diny vedla/.
Po zveřejněni obou zmíněných kagetů propukla "olympijski kagetnf horečka" a projevila se i ve vědeckých skupinách na lodir jegtě před přemfetnčnim na antarktický břeh.
Stejný "rytec" tirov vyryl pro kolektiv vědecké stanioe Mire141 d
e v horní tuft&
gi svlekaget, vněmE je v dolní Usti vyryt enblem OH
g mapa Antarktidy. Mead spoluprécisovětských amerických polárních
badatelt je věnován dali originálni kaget /rytec ne4f zetfie snálW.Itresb
tohoto kagetu zobrazuje 2 tanáky u 'titnich v14ek SSSR a USA na jednom
stoEdru. Dále pak vyobrazeni obou emblimt olympiád r.1980 a sice Lak
Placid a Moskva.
Co se týká návratu "Bagkirije"?:
Po návratu do Oděsy '"pogmistr" A.Gajdenko odvzdal dv velk6 pytle
dopied zaměstnancam odisakd pogty a nand, Ee eěkteré z nich nalerai jste
i ve svých pogtovnioh ache-Ink:doh jako pozdrav z daleké Antrktidye
Děkujeme Anatoliji za tento pěkuýgřispěvek a slime si ž je
dobře, le jsme se s ním mohli se ndmit . i kdyE moEnd uE dosti pozdě na
to, aby se uvedené materiály pro nape sbírky da1 sehnat. Sani eovětgti
sběratelé je velice těžko hledají.

-,1700syazovi filatelisticki výstava

OLYMTPIL--'80

Stalo se v Sovětekém sv zu už dobrým zvykem t že při velkých
mportov ich událostech jako jsou spartakiicy nebo olympijeké hry koni se v SSSR vždy i filatellstickA mámétov6 vietava se sportovni těmatikou Nejillak tomu bylo i letos pri
XXII . letm:on o1ympi4okýoh hr6ch Moskva 1980 . Uspoř4do10
ji Vgeovazová sdruženi YiLotelista
Věesvazov4 f1 tc1isUck výetava 0 lyrApfi/ 80 , věAovani prve
HrámXXIL olympi6y měla vlastně dv'ě Usti moskevt5kom s talliv‚ekou
Výstavg„ v Moskv4; proběhla ve 011eM 17.7, - .38.19a0
TJirw od 19.7c
do 27. července 198U,. K ob 6ma Usten výstavy vyl společAý jednotný hetalog. Obsahoval vstupní 6.voJni ctat od letce-kormonauta L.S.Děmina , ,pal;
člgnek Pě t krutů AR po5tovnoh 7rd,4kich dn.( ýstvnl řád jmennot P'
hied orRanizačni.ho výboru výstavy, přehled veaych tom od různych inctitucí a koaečně seznaw.vystavovatelC, e n6.zvm jejich exponiA.o.
Jako uťkvštěvnik moskevaké olpipizItiy 1980 mol joem monost navštívit část
moskevskou a tak o svých dejt.soh z Nýstavy se r4d Lyn:: podIim i s °stoat,Vt abych pi IšZio mobl dAkiadne dobře prohlědnout,
Afrai členy u
c
navětivil ,Isem vstavu hned dvakvIt ' s dWadnou prohlidkom 31,7.1980).
Tkesvazová fi1atelistiek4 výstava 01,2MITIL BO byla umistěna jako součiást
yelku/epé umělecko-výtvarné representani vj-stavy SPORT-20SEL MIRU Ta
sama se eklidala z výstavy návrhů olympijo;cých plakátů, výstevy, sportovnich fotografil ( červiobilých i barevných)
předevělm velkolepé vystavy
Uměni a sport, kde byly stovky obrazů soch a jiných výtvarnyoh projevů
st sportovní tématikou z celého SSSR. Celý tento gigantický vystavni cc
lek byl umIstěr, ve středu Moskvy v blizkosti Kremlu ve Velkém ústřední
výstavním silo , tozv. Manéži ( Jlzdámš) na NAměsti 50.výroči Velkého řljxa.
Filatelistické výstava byla umistšna zde samostatně na vytvořené ploše'
závěay , v krahovém provedeni odděleně od ostatní výstavy ale se stejným vstupném. Panely na výstevě byly taktéž rotestavěny a uspořádány jinak
mei,jeme zvykli u nás
totiž také vějiřovitě do kruhu .,Výstavní raw tu
mají dřevěnou konstrukci , ale stojany jsou kovové,Na rozdíl od nažieh
maji tu rámy pouze po 12 listech. Celkově výstava měla velmi dobrou úrcven,
pro podfobnou prohlídku spotřebovala c=la 3 hodiny u i uspořádáním jist
nadchla každého sportovního filatelistu. Moskevsk6 část výstavy Olympfil SO
obKahovala čestnou třídu ( 6 exponátů ) nesoutě žní třídu ( 1 exponát Hry XXII.olympiády ), třídu soutěžní dospělých ve které se sešlo 22 exponitŮ . Dle katalogu jeětě byly 3 exponáty mládeznické tidy a tři ve třídě
literatury. Celkem tedy bylo zde vystaveno 29 expoRtitů dospělých, některé
dokonce s velmi pěknými materiály.
&oztAA třída se skládalo výlučně z exponátů zahraničních účastníků
to:
Meszter J.
M4arsko
Historie olympijských her
Sekeres S.
Ma4arsko
OH 1896 - 1952
Simagi B.
Madarsko
Prvních 50 let olympijských her
Kascha G2
N D R •
Závod miza
Rebeholz u
;11, DR
Olympijské úspěchy NDR
Samaranch
Spanělsko
Historie CR ve filatelii
Na této viiesvazoVě výstavě byly v• soutěžní třídě i e yftexponáty nám už
znémé. z maží předchozí velmi úspěšné 'výstavy Olympaport C.Budějovice 1980.
Levin M,E,
Moskva
FilatelislAcké zvliétaosti OH vydini
Pritula V.V.
Moskva
Olympijský stadiaa
Sadovnikov V.M. Moskva
Sportovní motivy
Furman
Oděs- '
Sport v něni" ^

....44měltech:ATs.tav.ovaA0 RřevlAdala předevšli tématika olympijská , ale
aké současaši tématika sověriErfralitireirte-;"Byly:tu-ale---take-sbii;riw-AVojško 8.V. - Sachy , Gercov V.G,lvani jednotlivým sportům .
Aj přítel hokej, Gitrevi6 J.B. -Stnlni tania , Lysogorov D.I.- Závod míru,,
,adovnikov V.M. - MS v kopané Některé exponity přibližovaly 3kort v
lotLIvýbh zemích , na př. Ivanov V.?. - Sport v Bulharské lidové republtoe,
olympijek4
jdeinant L.B. - Sport svobodné Afriky , Bilenko R.M.
Ilatelie , Fro nds Cechoulováky tu byl přOemným osvěženim ezponit s naLli materiály , kprý tu vyafavoval A.A. Sjauč junas /Vilinius/ s 21,ízve
porforni razítka Československa 0
.Jkud se týká hodnotných filatelistických alateriáli , jež se v exponfaech
yskytly, obdivovali jsme jako zahraniční návětěvníci především staré hodstne materiály Ruska a prvních let SSSR, nejstarší sovětská razítka se
lportovni ténatikou ‚Jako na př. razítko Spartakiády 1928 (bylo zde doknne víckrát než bych předpokládal pro jeho vzácnost ), první sově tská razíta šaohovi . M.Levin měl na př. doporučený dopis dopravený poštou na první
.thónský stadion, kulaté razítko 1930 Olympijský kongres Berlin na vyotřli,a.strojová razitk* OH 1912,1920 atd. Hodne se zde vyskytovaly i materiály
OH v zajateckém táboře 1944. V.Aramovič měl zase doporučený dopis se
némkami serie Spartakiéda 1935 a razítko 1928 na dopisnici. I.M.Belickij
. e 3V42 exponátu " OH sbližuji národy" starý dopis adresovaný sekretáři
-usktiho olympijského komitétu v r. 1911 G.A. Djupperonovi , známému to
)rganizatoru ruské a pozdě ji i sovětské tě lovýchov a sportu a zvláště i
lionýru ruské kopaně (první ruský fotbalový rozhodcf !). V hokejové sb.-1:rze V.G.Gercova bylo i strojní raztiko MS v hokeji na ledě Krynica 1931 na
rýstři;iku se známkou.
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is třídě filatelistické literatury byly vystavěny i u nás známé publikace
Levin: Filatelistický letopis sovětského sportu , dale starší publikace
.,evin-6ašenkov
Filatelie pod znakem pěti kruhů , a především obdivovaná
knížka Purman:Olympijski filatelie , která byla v hojném počtu i při za-

hijení olympiády za výklady všech moskevských knihkupectví.
W. •

V -Mo-škire ha vyatave Olymp111 80 byla-ude, ena.zlatC-medaila-dyěma_expqsá-,
--

tům, shodou okolností pravě těm ze sově tských i u nás v čes15ých Búdějovi-cích nejvíce obdivovaných : M.E. Levin - Filatelistické zvláštnosti olympijských vydání a V.N. Furman - Sport v umění , v přesném sovětském zněni
" Carotid& v sportě vdochnovjenije ". Dvě pozlacenép medaile pak dostali

.20Bi3Jckij k 04mpijek ě hry sbližuji neirody ) V,B, Vojhko ize oFpotit
37:7im hahovým Revim (al v soonAtu i 6s.mkitkp Durgsav ajszA
;o;,:3 1706.1933 a letoctý dis so kahovd o2Typi4Q7 Fr,:abs 1931 ). liwas i
iv4 mgdzils Act vgatavb -41y stř trad 4steta, peotHbfcsé m tw.Qazoi40
-,ntsca iluotvonp
istorNtv0
C vfatsvi vydalo
1
4*11 mainevou obtamiknv ( le
ra 2,4g9& Y (‚olg konial v4stIvr polP, patovni Oad MeskTs K 9 A*
) P,m3iv%1 !
Wert4ho ulial ( sa- xchna moix1,4k6 niskovti výaftsysilao
omk k této vývtev4 Olyaffil 80 va!tzSttowsof propaky pro filntelial?
Lehtoptn4 rměai rssitko naeho typm 9 (Ukšsku rastk& t?b4.110 mMsoabr=b)1
gs $t real Fr-10444%6 t
W.T4rom ,Ato inftrmaoe ateji za to WO
pro %m144ho flletelists Virtu Este vidgt I vls4, vy sahrilztAeor,tc
Olycell 10 le
tickýoh ev4afi partmera Ti4t mnsht z vyxtaToIsAtelli
a4Tovis, n5kOr
sii7k7a s měkterým s asAlcat iLt t5.nabo erpam
ad prolAbla na str4a4ch noiěsho svr,T0)v4h c:sgoptala. A Sa jen 4kods t*4
vistavrotšla m4ktora i z rfa4riel a*rlulaioun t4to mot,kevakd vÝstavě
vomekýah oportovnich abirek a oxpohd*4 Jistě by tat* T.latavm taiM vie.
0414etila gsso tftba jin6 vsgem6 nettriiif. TIg4horltqla m-AmOz
oqi moviitsk/mi,
SW, ttzty egi blti v asbue*. Ala viziiitE by *Vac m
jag i TS nAortovni témettrA megxem bligit spolvwegle
LatIonstIF
oon000acocc,c000isoof.occ0000000ecoonc00000000000r000 Tft 6ttem'v Ito*
- tě,21;ks. k vistii,v6 OLYMPYIL '80 se poufiFsto
aaa101...
Pozndzko4 av4n4ho
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c0000000000c0000l00000000000Doonootg000fmen0000c0000000cz.clol0000000000000
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- Dostase-li as ssafoemt sportovai iite1tL Sko nivitIvnfk
set Tr Kivota ma aejvgtěi světavý svitok evertove4 - AZ olympljak4 k.2,T G
statmo to pi mfto oaXodivetni patkon a aopitiii ta4A1r1111 v aoht,
aportoTa a atěrmtelmké Umaocti Evem5 pamitek yofkdajtoitio mleto
woveitegěho Tiastmiho elymnljakAte ortovafts sdpolkuil a olymWaitols,
ea pro a4he r
olfivacstit v‘aleapertevai s olympila filatli
mwmietuje Navio avldště *ch4y a kdyi
vlaatmě mjimfte
ale two
i
kyle pritmt v azGkv5 pfi c1ympi4skýak hrkch 3o pry ni ii
veao hate& tolik lahůslok 0
GiGaatioa moket7i elyspi(lokých lame4i3vasých a61tzavých ebilotc.
m6dhtTn6 výtvaymě
svlAitnich slynpi3Aýok. ptileAitceaaýal COilA
na k,Aasis bilim kkidovilc papife, to neltmeAt6 arzegetvi poftonfoh salke
o'Jy rix rlawtm4 vyamatak tach kmittých 91.41,—
havých e tak výtvaras a af,s0tov4 rvtrýet piltgitostaýah reettez , to
v*o tivolvt as kedam stmdioau sroxě 6i hail alsamdm p6tovetm ih
v
nepokoji i 'ohe xejn6roU6Alho 0 A nskaao4 pfiao olympl:irkA facAtliatiokA výousva 2
Stela co v
ut tradici 0 to od roku 1960 g;f;x0f. sie IlěarAt
mertovek 7
4 ,1vvrat wAh sucialifon ne cirět ma olywpipike6 hrťioh t
teliatitlkom vigtavr Jag nelAtAvAloi ei mchoc tsk way prohl‘davat
'lace vak5alk. 0 arilt 2 obask s tlopiemi
rositek i sqastvosti t vles jab stovi* scat oe/4ho oviSs ns ezpositoeh 19;ortovai olyapi$skd
filetelio ;lak nejloOlch sovgiských abératold , tah I. vidiy ma Rake:like
sehromias.ich ukdakich 0

Soyětgtf.pofadate16.0742děk1áIwait*
a privem ieejví
Me se pódfif p( ®u tivnf agog
na tito jejich ýstav portovnf a
o1yk filat6li8 OLYMPFIL 80
u pffleNitosti konání Her XX/I0
olympiidy Moskva 1980, 06m nový
pfedseda MOV, býv.velvyalanee gpa_
nělska v SSSR Juan Antonio SAMA
RANCH, který zde vystavoval v Čiezt
tfidě mezi getti sahraniaami
hogty nvtj exponit "ErSTORIE OLYM
PIJSKÝCHME Vľ FILATELII".
Dnesu edeeitilett Juan A.
uwietý sbě.
Samaranch, wMený
ratel pogtovnfoh Znimek,
ve avdm exponitu ve1k4 nnoMetvi
olympkaých animek z celého ověta,
lazených na liatedh vidy podia jed
notlivých zemf_dle mist vyd
Čeml stity jeou pfibliEně abece P
za sebou.fazenyě Pt tom jab° expo
nit je , zvligta'a pozoruhodnt p
devgfm tfm - še vAechny tyto olymp.
pijski znglky mi ve eva exponitu
izia dně jen ve ětyfblocfch, «Iota
prvých clympijskÝch znimek kecka
1896,-pof6dajfefch zemd, OH 1920, 2
1928 a dalgfchě Pro ne je sympsti
oká to, ge i waft známky k olympij
ká u kongresu 1925 V Prase z40 valkA
suje rovněn v čistém . stavu ve čtveřiefoh a podia prdsvitek.
V égpolitu dila sabItidnete vedle nerostřihanýah list& aesoubkóvamdi
am
darskýah olyMpijakýoh serif , vedle obálek a olympijskimi
raziakeml Hess d;
kasi rOguay'1924 MAO, a kagd4 vidy i a doporuč'
UruguAy -svátovf-bampion v kopame5, pak i tyto am - 'mrugvaye vjeji

růnnych barevaldh od-timedh, razitkovand„ čistá , a e teIcti•vedlo to do
s'novgjbleh OR m pod-

exponitu velmi mirmŠ *Wag zabudovaná obálky
pisy dřivšjiish přodeediV V Amtwy Brustageho- (na

vend obiloc-4 voIklg

iov) a lorda Killamimo 0 e
argfke- olympijaký sportovi
01E4 hors ondenei ze ěvýear6k4ho idla a :do'sidla
eml
Vu Je Jeho exp it vie mei tajimaVý a poduftat
kitšam
Po shládtutf tgkoviho ®xpo't! ipotoval gnat lis si jea mbeš,b
"i pronese
i-vidět tak tuto dbirku Sage po gas* kdy z fukkee
předsedy V sv4 dominamtmf filotellmtiokti kousky panAgmarag
jegtg rozhojní o dalgf vtdoté nová tl
a oelistvosti. Po opit leg Kdo jimf by mil nit/ lepgf olympijskt filatélistiokd no
es1 wad.
vg sán president svitováho olympijskéko hauti I.kdyl Slot 1
by ikterá z nieh rdi odhotag.vyminil sa jia‘ ašktes4 ststel - whistoo,
riot' materiály a celistvosti: s ne4105i411 filotelistialCh tbiVek
olympijokýdh expolitů dams ovitovi uš proslulýehměkterfeh oxymou ýók
superfilatelisti
00000Omp000000esoose0000p00000000000000 000Vitasalat 514 tacc000teo0
0, to viei litujeme, MeAeme nedokizall vhodně-filatelisticky.vrtift
jeho listopadoyou ridvNtgvu't gf republiky alespoi pfipomonutfm 85.vIveaf
saldišenf bsow- před 25 lety JSMO 33 Priva Připomněli Pfl1eg*rasilko
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lilatelistiokd sajlmavosti z olympijské kóresoddenée aŠKVA 80
Jako přimý nivi5t6vnik XXII0 Letnich olympijských her :loskva 1980 nail
jsem manoot v pr1b6hu her sledgvat pokud ae to byl
prioi a styl
mookevskýoh patovzioh itadů, at .a Elo o t41.6 pot4 vo mést6, u hotolůs,
am stedioneoh 6i v autopatéch na stadioaech 4akoa i mcguoct odesSlat
řadu poétovnich o1ymp4ských,pozdravů sv-im znamym s filatelistům , a pet
EIR nfttorýoh materigleah zvlilété posil nych domi a rodly24 hledzt ty rima4
tell ‚+w tak Oildhavých Rřoda4
zajimavosti a růsYtosti privi nix
mohu říci Kepi odesalimi poEty OH Moskvy bylo zoela jedna, Po -11
o ob4114 lvteeko
obyčz-jnii visdy byly doručiony do Bnak třeba a za 7
ba S dmi,(Ns př prpi dopis schviln6 pcp1at4 vlv,'A41.ké obilee Jake pvvai
•lovokys data do DI= dmů V ořadi az jako t'StvW!).V nivalu moakevekgi
olymuijeki poty tak4 přednosta% asi byly vybavowiay pohlOy a líe,:ky, nog
.0E51 &TUT, Jena doporuaen6 se lané zásilky 01.52,y do OSSR a do ma ta
určeni vzdy už pitý den 1
Veda mnoha druhů velMi vkusných ručních přileěitostOch olympijských
sportovnich plitovnich razítek ( o nichž jistě bude řeč jinde ) na něktorýCh noskevskych poitovnich úřadech bylo 3W-A navls k Arai orient ani
upominkové obyčejné dřevěné obdélníkově razítko WAMPUM 80 v azbuce „
o které bylo zvliětě mezi filatelisty velký zájem a u přepážek tlačenice,
Toto rositko pě 6 zdobí podané zisilky a vždycky 'bade oskevskou
Adu Wien připomInat 0TOto orimovené obdélníkově razítko a této celině
aniscrougoi gigantický Olympijoký komplex - halu plaveckou a ve/kou halu
Olympij ij (zde proběhly soutěže v koiiikov a boxu) je přímo aumistšniho zd v outerAftm haly počtovafho úřadu.
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An korespondenci z olympijské Moskvy 1980 stojí za pozornost rekonandaěs,
ni nAlepky či R- razítka. Jsou hued několika druhů • Jistě jich bylo
utivino v oel4 Moskvě mnoho druhů a daleko ví, sám osobně jsem se setkal
s nieledujicini jež aim ne osobní korespondenci. Je známo že v S$
pro domicil spoje se používají tyto nálepky či razítka poghopitelnš rusky
v ambuoe kdežto pro cizinur-zahraniani-korespamdenci-bud-v-azbute-či-----katinee nebo doioice malieně Doporučeni zásilka doma v SSSR a nazývá
0 makaznoje piano a označuje, se
velkým azbukovým pi AMR " Z" ( "3'/ ),
satimeo pro mezinárodní zásilky mi se používat označení mezinirodmihe 9
Uje R
Reconsand6

I kdy i i safe v tomto Rolgivinf R a4lepek 61 resitek vý
vasvidlo jGk catatno v tek behatiz poštovmfa roam j ak sal vase 0
tiy2a5eni:dolloxi3OwOch shAltk-se v ssaa 3ok mime provig 4ako u 1dgi
wlepasit OloluAnyct ndlepgt ( aiRrter4 nce/a! adtiŠt6m6, m4ktar4
savedamýx splIgota ltomesi k
3 54otl )e ale přadovidr. a NAgagtšji
tabd6lafkcavých dopcmOmmtat rtgftek
tomn nolt shi}tottauloh
vidoWafte vence,Mtimi jeko blirmg '&114149
---,,v_v?-.1.,-z-z.oxiovy,singanzgmmweemwpsfreamfal.5§-amtrrnizerv,9
A.,,,,,a,
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2gswavaasv,ararimmimewazEragts.-...u.4=t2mmagamilj
'N;thopitels3 aalvioz obXetevaným patovam tifsdem byle pošta přAte na
gt**ftim stsdicau VoIsLwaimm .; uatotAma xdo svoaku stediomm v sektorm
!Taste Je to vlwc,m4 eta/ postcrai ilbad - po6tovni fťsvCrovact ěial*
119 277 , avdesai ennačovtai jk*o poit04řad Mosz,;ve 277 reet4sktf,vo
0
10,42W1 .3ek je i as razitka mESlinv) C-277e FiečitlAdft isAo ?,skieft dopo9?.6ovvicihe rawItkil privZ z4=f. ma ,to porsi4 r Luipittioh poviiv*R4k* *
to pro assia4rodat korsepomaca,4 tat, R je aa an gc(Iliťeave předeAta

to, Ae vEccbmy Adele jam vlan6 lat:lokon ( a - KOWA , Re )
poiY4 pak gtbilkorýz 0 ( G4377 ) I Cf/4
ker7.4 p/mmon pfed cfsleN
Aspcřadiai le klanickiho tvart4 a Epaecbu . do cianki,
ho st dc.aíša přislwaš Uselm6 podeci 024fr.ČOZi pod%ci aisle, WO d.7Apis Ilavo bald
v přepaly pmcovnice riasi.th74e dzualla rAsitkemo
OirispijskA ntkia. pomeTrLmjj ( mutd. iel )
:34,
1dmak r44,
ritaalonu pioAkel (nspmti velktiho otmdioliv kneatt ptes vvILou třlde )e
At,
-drolf YA Valém vtadioru Dynama uw!etaba4m. v dynascovak4m erodlu bDed
randu na hlavaim stadimem D;,
:xama Xockva ,poc1oia6 tie (4 hvO.. ůiraim
d' 5. vahedelo Ne toute malft otedicsu yrnatte. spec161ně t AttA Adcztici
moekevsk4mu ponemnfme hokeji sq weldštain seloqo unölým
'oat(' sport , pasobila Ighen zedliotlivýcb olpitijukých utk4s1 Artapogt*
erdzemy vh,lt dowlc ms:,,tkero
POS - 7 1 4, Zdoilhy s tikt suttvoiitz
Meckva 4425 ( rchepiteln4 rota.o predem
pftpravenzIch rackftel lympijekých posenkirských ) e to adyE se vhodily do waegi schrtimlly aut*
41 P9 poddvmlo ok6mka. ;mom ma zd5iloe doporv6m4 - sakstmce et T
toperadovaeim rawaka objevaje
antopošty Oft° POS-7e I toto je
Aga sagmavost a lo vid4t
všochno No dd při tavv6 voIk6 ptev
*---í-í
1teiimtické udelostiq
kon mddlosti ) sledovat

Tuto

lxv obW

ok

a tray4:0:{4.441 27..7.1980 v odpoledních ho-

"--dindh-pfi-vtidai,Ur,,L44g-;:jtqlA10
,aiei4L*4141i-"na 614112144- •
n'con. sun4Nkot pozemni hoke k :jak je zaenvylnte4 - NleT

nvvine;m ) c.pati.ena Oile5itostuýa mnitkIn ( u stolku kolem vozu autopošty)
zwyAzem 4 1-,1 OH st dělo vštnit )

a i),oton nlprvn nofJAna K .jak je zdo
doinIznZtnYn oki,;na antnOtI P00-7

%nlo n411fo1. vyž4dino pf.Idanaii

o37,161n1:kov6 Yazit"no . Innn.SaAa 0,; Pracovn!.ce nnol. na tuto Oicdki raZLia
ponvan6 p9461n4 tInnotn6o7anK
- ale nn;onkol4 ( ani autopošta
zdennn nozei:a Od. jla4 nonztiaa
f;*.ťiy
',5itkaznoje) Mor.'vii
noétait 205 7 a napnalaaz'iíotak - Ttl&y
:viannija"
78
kttrý orazila bU:n6 denni nazí'n!nO - a 5,n7,

najlav4 i3 -SSSR - Moskva -

IUS - 7 a datume4 277.80 - la . Ale ra obaot je však otištěno
demi razítko jině a to .(jak jean nž uvedl ) Moskva A-625 se stejným &stem I asova Adajem t.j. 18 hod. Pravděpodobně vůz autopošty patřil
pod tento dorněovaci a njbavovaol: poštovní dřail nevi'm . Nakonec zaji-

.

to

;,.

41

main; na této celistvosti je i skutečnost , že označení Z . zakaznoje
bylo použito i na zahraniční dopis (pracovnice pošty pece při vypisování kvitance si adresáta všimla a také ho na pod.11stek napsala !) a
ani pozdě ji /na rozdíl od některých jiných/ nebylo zde přioznačeno jako
, ale naopak v tomto původním vybaveni a označeni došlo adresátovi do
oeskoslovenska. Obdobně byl poslán dopis stejný na adresu vedoucího naši sekce do Milevska . Mi také stejné poznatky
Jsou však dopisy obálky, na kterých přes původní razítkové doporučovací razítko Z ( 3 ) zakaznoje je pozdeji (pravděpodobně ještě na téže
potě před předáním ke konečnému vybaveni) toto velké Z v razítku přelepeno kouskem nálepky R právě pouze s tímto vyznačením R a ostatní ponecháno ze zbytku razítkového označeni včetně čísla, nebo jindy razítko 2
je přímo přelepeno celé nálepkou R , na které je znovu nadepsáno stejné
podaci číslo. Těchto případů mám také několik.
Velmi důkladně si v Moskva počínala pracovnice pošty na Gorkého ulici
( jedna z blavnich.městkých pošt)Hlavni telegraf - u mezinárodní doporu'7,5snénpřepižkyvaNerjtnniženarrfnktně-ovlidala-latinYu skjAa141J1 samozřeiD
I "kvitancije" .t.j podaci lístky, ale na doportičeliřdógiS-VidlieCi11-s vepsaným pod.čislem na zásilku orazila ještě slovní mezinárodní výraz
RECOMMANDE , dala příslušné denní razítko , a šlo-li o zisilku v obálce

_ , ckh.nebo i v,WPaa . obyčejati_obilky„ale_dostate6a6 pro leteokou
tu ofrankovane t vlepila na zásilku, ještě, i modrou nálepku sestřiže
při úkonu u prepližky 'AVIA-PAR AVION. A jak jsem pbzdkii zjistil ,
en tato precovriťos u tito přepižky, ale vůbec tat'J pošta i při vhodopiou ve vestibulu do umistěné schrázkové Skřínky am leteck6
ley v takto Ieti'cky .liatit6těnýcb ilustrovaných .1 jiných obálkách v.
tě orazila vedle denniho rozítkp. i male slovni pisme3iffovg rezitkQj
zoruovaci Avia- Par avion, jak doGv6dčuje tatp ukfAzIsR4 Jed26 eIo
itu Moskva K-9 0
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Moskvané se na olympládu eiprsvili velmi důkladně. Svědči o tom i růza6
sady dopisních papírd o bezně pro poštovní provoz natištěnými obálkami,
2S jejichž ley' straně jsou barevně malované výjevy z . ěkterýoh olympij-

-ských sportů a nad kresbou pak symbol moskevské olympiAdy . nápis Igri—
XXII olympiady. Ikdyi nejde /him o filatelistický materiál- nebyl vydši
ministerstevm spojů- osobně jsem v obchodech se suvenýry nebo papírem
yiděl na těchto obálkách tyto sporty s lehká atletika, box a jezdeotvi.
v sadě dopisních papírů Octerd jsem si zakoupil, byly většinou tyto obAlky lehké atletiky, ojediněle box. Jedu' atletické obálky jsem poušil pro
následující celistvost poslanou manielce do Brna. Dopis s lehkoatletickou
známkou (skok vysoký) lehkoatletickým olympijským příležitostným razítkem,
obdélníkovým přídavným razítkem Olympiads 80 byl odeslán z poštovního dřadu v komplexu našeho hotelu Sevastopol patřícímu Inturistu ( Moskva
M v 611) /cold směrovací Číslo této pošty a hotelu bylo Moskva 113611/,
ším třídění pošty toto azbukově
dtmoruěeně. Původně Z (zakaznoje) při dal
přelepili kouskem nálepky R.
R
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A ms AdST joště ukizky s poštoiho dřadu a autepošty umístěných ma
slava& a velmi při3emmén stadionu Dynamo Moskva. Poštovní Arad je zds
takt'li ottilý a umístěný dole v tribuně vedle pošA7g,Lho útvaru ,praktioky
v outeria stadia= 0 MA Číslo 617, na denních razítkách uvádí ,godkva
A-611. Při některých fotbalových utkénich!na př. SS'mT-Kuvajt/ zde byla
v prOvtOra stadionu umístěna i autopoita P08-6 Je nutno pommamanat
id vEs..tny pracovnice všech těchto uváděných poštovních úřadů -a jistě
i jtraýdh byly velmi ohledupiné a gchotné, AAA sde byla dobře rozdělens 01,ftAAisačně všude byly zvldět pracovnice pro prodáváni obálek a
salami:melds i se zamknul!,
zase k provádění orasítkoviviní
Jim'
ms doporučentš. zisilky a pod. Po této stránce byl každý nivitěvnikvani
9
přije&AI překvapen a potešen.,, zvláště musel-li vidět a usmat kolik s
.tyto pracovnice už třeba nadelaly,narazítkovaly std. Vidyt těch lidi a
tivitěviika z celého SSSR i zahraničí , ale i Moskvanů samotných , tu by,..
Lo vie ma dost . A ted si představte ještě mezi těmi všedními sportovní
ii nivětěvniky( obAlky-a razítka si kupovali a sháněli pro památku jako
mr-040 opravdové zájence filatelisty Setkal 3,..-4m se tam se sovětský«ii
co třeba seděli na postě cal' odpoledne a vypisovali ně
sta adres ovým fil telistickým přáteiůn. I Já jeu někdy říkal r Ae
loam jel vlastně *a dva olympiády současně - jednu tu sportovní a tu drulou filatelistickou .obě byly báječné III
V.Alechtek
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AtiaróWn ro.
kem lavali640. protao aboo- umoguit ?Inc% Out z rovmoprdivnOot laval.
.
ve npoločindoti.4 '
.
1 ma et& te,man ppohlttbitg- AA pftd 4waeeti To.
eiiski)
4 u Ado- votikl Svaz tgloO0 a Ermkov8 poetiOonfoh a-6. reAfP-ioi
rtovol- pfi_VV tISTV, y goubsenooti sdrug4e asi 5ati 0_
a
vtohovnýoh ječnot.a oddfly jfr Hoontele V mift jo p
%.
illigoto ani 3000.610n:60:15 ktord yobuje R6 ty:eara-5 16 a 7i4e
..,
...„__,1
ovičitolte 14 ltfk4ffi.a deaftky ronhodafeh
:
einnost so sam5fujo na adkladnf:e.rOmoob f it-ili0o_ 122
nou výthovuo turietikus Odbfjonou, atletiku, plavgafe
etolnf toile a Eaohy, I. oti oportedh ze komajf nietrovatvf bssn. WI
.nojloOf pek majf noinost.etartovet 1. sm miatrovotefeh evilta- a el 14..
*foe
d4oh, Invalid-a sportovoi v taohto mejvyggfoh gout:Ufa ofekali
nog 50 modeilL-Zloto vy'bojevali wolepialiotdv lyNall 1 vaioatlett atC
Vla toto wiz lifiradati rpreve vyobraoond enikka v$ a o 244,191111,3po;
. .
la a °Milo* prviho 420,
I E1S2ORIS grom Imomalui
Rok 1 9 0 1 Vrhlidollo.Vaind ohromOlgai 9S11

0000000000000000000toot000p000000

V roku 1944 se v St9ko Nandovillakoj semooniel v Amaii otvorilo
otročioke v ktorom ea edstrodili v§otky ?army kliniokýoh proteddr
vPotky. politenky pro sooiainu .Odbornd rqhablaitdoiu postihnutýoh Jed;
potlIveov, Model rosnýni toohnikami motčdani
od prdoa Pport.
Sport mina depoPne'saradtt do odboru konvondtfoh lo(!ebnýoh motod,
w ikomoonioi a paolent v
Honio v rosiýoh diseiplinph amdfna
tračuJel pp propustenf, Sport aa au etitve hhaoou eilou pro afekonio
kontaktu so evotom 4 okolfm,
VyohidOellto e uvodenifho boll dia U07,1940 v Stoko Nandovillo sae.
11611.6 Nportovd bry pro tatko teloage postnnutfoh. Vtečy na fob addestal_
lo lbe 14'mu5ov a 2 gony, TO mad, ma konalal v obdobf, kody sa peDoli
03 1940 v LOndýnE, Maudevillok6 Ivey ohooli vorojnoati čomonAtrovg okvtodnost, go protokdroky 'Apart nie je iba výeatou sčravýoh pdimooVtStali ea dopellemi n boll lelpirdoiou aj pre Oast infoh PtItov,
Elygliorak o uakutolinenf olyviady pre talko taw= pontihnutýoh 6Q
otala okutotnootou'y roku 1952, kedy pa prvy rag mald ekvpino holOadenov
priEla proteket 4o Stoke &mat:mine. Potom ulpočot mdtaXleofeh rode -.
Aportovfth,čieoip/fn s roka na rok naraatal, 2astOouo boll: Iukootretba,
disk) hod ogtopomo ,booketbalo'strotba9 Amp ping4ong, vspiorgaioa mg_
vauiet protekrna voefkov, ceekoelovonskÝ protok&rlzparmpletiol addaatial.
11 oa na Stoke-Mandovillektoh hreoh po prvý rao 250.294019670
•
Modaindrodno - h.ry- ea konajd v Stoke Condev14o kadý rok, V re1965
3)01 ..vybudovanýa portový areal, ako.prvý * hist6rii Rportovatei pro.

, .L,
tikania tigkoitelesne- peatiihnutfoh. V obdobf OH so tiete drohd ITIrk
konajd v''tó,Vkrajine, kda -ie -kpni, olympiida7pr :zdravých gportovccv 7Ail
ťató-Člinku uvidfme- seznam, jak je nim swim pokud byste
ado ana1-'0ean3Af dAta koninf di 31í tidaje, poglete je na adr.v d.
Výbor edzinirodnýob Stok&:Mandevillských bier zest vil radu
,Flokirov, ktorf prispelVku.klasifikicii edtaNiaeieh. Embli o bier ed
k7dovsoba vkifnene krub4:,14mbo1izujdoo priatelstvo, jednotu a §portov6ho duchs. thrailuje sa'aró*vybudovanf olympijskiho gtadionu pre týobto
Nportoveov s pretokarskými dr ami pre vosfky.
zatial znimeg
Z filatelistiolaho materialu
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CAVAD

YV 667

B.114Di
.Zu 742
Franols. .Z 1706
Israel
aolan
Finsko::
.9.134,035.9.11-

76
1972
. 1970

Yv )70

068

YV 604,

,1974-

Zu 203

1977
1970

Toronto -Jeux olympique des ban.
dicapds a Toronto
XXI.svotov6 hrY
StAtienne X.hry telesne
tihnutých
Jerusalem mez.Stokndovill.
ski hry LOW/
Dunedin - IV. hry psraplegikov Bri
takiho spoločenstv. /viz rasftka/'
Moins valides revalid tion par 10 '
sport

.419
. 73
Peruwels I.MS v kogfkovi tě101!0
maim .
Buenos Airea - 20panamerio.hry
Aramtfna 3 44 .29.12.1969
,v
paraplegikov
Bolan
13 57
Bruggy ME v kokovi
uiposomf
v kogfkovi
70 90-4.4.1977 Zwolle -0.,
Pod19 v./mated?, mime . i Č.1 knihovn čky Olympsport raooval člen 60
157 . Robert D.4k 110 any

ovnum
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INTERNATIONAL
STORE-MANDEVILLE
GAMES FOR TO
PARALYSED

1968

pfipl k tošul
Předohtsejfei přispfvek nalleho Člena
rtIW4
,.....t.A.Jszlatemproblematika4o.mejoa-aktuilnUpale—dalatby=třovkma"gletčmaim;
spracovat volt*, peas, a angallovaaý exponit; i3 plisplivot proto
de nijak nosier*, spfile se snail ukisat Pak, Joni male existovat ft
latelistický aatsridl, svlUti pak resítkový. iiekladu at proto sal ji,
ul pilltel Dud& privo na ndjakou dpinosi, ba naopak. Mil by to být pot..
Wit pro ty, ktell by se touto problematikou ohtili salivate
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jiné sporty jako kraaobruslauf, plavdnf, baseball dokonoo i box. V4 vNeoh vynikala.
Největgf alávy dosatla a nagim Zběrateltmo.
lympijských témat je anima jako dvojn6sobn4
vftěaks Her X.olympitidy 1932 v Los Angeles.
Uftěsila v běhu n 80 m překdIek v novém
svět.rekordu 11,7 moo. a v hodu oětěpem, oof
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V r.193 se vdala za profesionOnfho ačTennfko Zaohaxiase a ea;
Astovat i tento sport. Jon v r.1947 vyhrélto 17 turnsjů, sépila
al 6o r019.54. Ke konoi své nebývali sportovnf kariery OsAla tég ,2ako
profosionalnf, brake golfU a i ado syt la v věkolika turnajfeb. Dne
• 27.9 1956 podl hla po nškoiika těEkýth opermofoh siikoZni rakovině Na
• vydani =Amos je zaohyoena a jednfm se avlah leftgsaýoh pate4st za tur
naj v golfu.
•
V r.1957 připomněla jej f olympijski vftězetvf v 15611u DominicA v
serii s imek věnovani olympijským vftěstm

ligrg 01702,0901tZtlE000

V současné době končí již 5.kolo výměnliého kolování člena na61 sekce.
Zkušenosti z celé akce dokazuji,že jde o záležitost prospěšnou pro veol.:ny její účastnikv,af již pokroč ilé,nebo začInajicl,protože zde maji možnost Je,inak nabdnout své ptebytkv a jednak získat !lees nového pro svo;le sbirkv.Právé dokončené poslední kolo bylo zřejmě nejúsp6šně jši.protože průměrný odběr č inil přes 500.-Kčs na jednoho dčastnika.Je pravdso,
výbě r!A již dost bebraných,vím,že úorevou
v závru by'a
z_
kolovacího svstomo oe Jm tento.n-doctatc,K /
šit.Předbokládá se,že,ualši kolo,v pořad1 již Šested,bude zahájeno zoétkem zá ři.Někteř1 účastnici pedchozlho kola se již přihlisili přoi vriceni účtovacích lístků z kola předchoziho,omezený počet daii.o6
ců mi Ještě možnost se přihlásit.Přednost budou mít oTiA
e-oi
Vase p!7•1h1E1ka do kolováni vloží své přebytky,bcz vlastního vběro
pouze nezdvazně.Protože pn;)Dzice koLovánl se v rLLvineochoz:o
neusiZI.e vvvit:ly a nvi považuji tento pťoces
za ukonený,
považuji za vhodné propozice našeho kolování publikovat v našem zpravodaji,aby nebylo nutné je nadále vždy znovu rozmnožovat a zdjelcům znovo
zasílat.
PROPOZICE . VNNNO KC0ZIf WMT0V

KE

OLYM'PSPORT

1.Kolování se může zličastnit každý člen námětové sekce OLYMPSYORT.Podmlnkou jeho účasti je,aby sám přispěl svými výběry v hodnotě min.500
Kčs celkové zaslané hodnoty.Vyjfmku z tohoto pravidla male povolit
vedoucí kolováni v oddůvodnenych připadech.Clenové KMF se mohou zúčastnit i bez vlastního výběru,zdruku při podání přihlášky za ně pl'evezmou podpisem rodiče a vedoucí KMF.
2.Ke kolováni se členové sekce přihlašuji písemně vedoucímu kolováni,
při čemž současně na úhradu poštovného a dalších nákladů spolu s přihláškou zašlou čisté platné čs.známky v hodnotě 5.-Kčs.

3.Předmě tem kolováni jsou známky i veškeré další neznámkové.gilatelisi
tické materipily,jejichž hodnoceni bude provedeno tak,aby nenřesáhic
2.-Kčs/frank u známek razítkovaných celého svě ta a čistých lido-demo
a 4.-Kčs/frank u čistých známek zdp.Evropy a zámoř1.v relacích katalogů Yvert nebo Zumstein.FIX hodnotíme maximálně cenou čistých vvlepených známek,ostatni materiály v přiměřené relaci.

4.Před zahájením kolování obdrží zařazeni účastníci pokyny,výč etku a seznam účastniků,které jsou pro jejich účubt povinné.
5.1častnici připraví své výbě ry ke stanovenému datu,každou 4ednotlivou
položku označ í lístkem s uvedenou cenou nebo seznamem s vypisem vEsat
položek /vě tšinou u celin a celistvostí/.Na cenovce nebo seznrImu musí
být místo pro označení odběru.Každý zásobník nebo sešit ozna č í majitel svo4i č itelnou adresou a znač kou nebo čislem,pod kterým toto uvede ve vyč etce.
6.Každý zásobník nebo sešit opatří majitel součtovým listem,ze kterého
bude patrná celková cena téhož.Ceny jednotlivých zásobníků nebo sešitů opolu s jejich značkou vypíše majitel do výčetky,kterou bude ode-

cílat
s výběrem.Souč tem na výčetce získá i hodnotu celého svého výbě ru.
7.Př i odběru označ i kupujici na cenovce nebo na pHio,enem SCZMIMU od• b'r každé položky svým razítkem nebo zna čkou, č i monogramem /POZOR',
nikoliv neOitelnym klikyhťikeml/ a stejnou zna čku uvtde i na vietee

Ve ov('!in oLoupci,do kterého zeznomendvá odběry z jednotlivých sešiti,

X4

.E.doučtem odběrů ze všech zásobnIků,či sešitů získá celkovou hodnotu .
svého odbě ru,ze které odečte 10 % na úhradu poštovného jako slevu.Penizé za celkový odběr po odečtení 'uvedené slevy vloží do obálky,kterou ke svému výběru přiloží každý majitel výběru.Na této obálce zalže hodnotu vloženého obnosu,celkovou sumu,kterd v obálce bude no přičteni obnosu jim vloženého,datum n podpis.Obnosv menší než 10.-Kčs • vkládáme zásadně v čistých známkách,tedy nepoužívejte pro úhradu žádné kovové mince.Stejně jako budete v drobných platit známkami,lste
Povinni si známky z obálky v případ ě potřeby jako drobné vzít zpět.
frakticky to tedy znamend,že v žádné obálce nikdy nesmí být vice
známek než za 9.95 Kčs

q.eihlášenl účastníci budou rozdieni do geop,roficky blízkých trojic
a oodle ',Idajů,uvedených v pokynech při zahiilenl,vytvoři vždy vgb6ry
ti členů jednu zásiilku,která postupně projde urč itým poč tem členů
kolováni tak,že postupné tuto zásilku zasílá podle urč eného schematu
jeden druhému.V praxi to znamená,že každý účastník stále dostává jednotlivé zásilky od téhog člena a stále je jednomu zasílá.

10.Každou zásilku je účastník odbavit nejpozději do jednotpr_SilLe_ povinnen.Při převzetí zásilky zkontroluje jeji sprévnost,zejmena peníze
a to,že všechny odebrané položky jsou řádně označenv.Tuto serávnost
Potvrdi odesilateli ,dopisnicí! V připadě,že zjistí závažné nedostatTiy,výbgr yritl- odesilateli na jeho náklead.PřevzetIm výběru a nereklamovinim•závad potvrzujete,že jste převzali výběr bez závad!
11.Do seznamu účastniků,který obdrží účastník při zahájení kolování si
zapíše hodnotu provedeného odběru a datum,kdy kterou zásilku obdržel
a kdy ji odeelal dále.Při odesílání zásilky na dalšího člena vše za-

sIldme eisaině jako cenovku,pojištěnou na skutečnou hodnotu zásilky.
12.Po skontleni celého kolování zkontroluje každý svů j výběr a svoji výčetku,na které uvede součet všech provedených odběrů i seznam,do kterého zaznamen4val data a hodnoty vlastních odběrů,zašle vedoucímu kolování.
13.Zce3.a závazně dodržujte týdenní lhůtu pro odesláni na další adresu,
víte li,že budete mimo domov,upozorně te toho,kdo Vám zásilky posílá,
aby Vie v uvedené době vynechal a zaslal vše na adresu toho,komu zasílíte zim.
sestavování vlastních výběrů doporučujeme oceriovat známky jednotlivě a nikoliv v celých seriich.K výběru můžete připojit i seznam
věcí Vimi hledaných,nebo těch,které můžete nabídnout.

15.Bude Ii v obálce s nenězi některého výběru,který Vám dojde,obnos v ět•
ší než 500.-Kčs,zašlete je poukázkou přímo majiteli a do obálky vložte ústřižeketéto poukázky.
i6.0e14 záležitost tohoto kolování je podmíněna vzájemnou dů věrou a peč-

livosti účastníků o poctivosti samozřejmě ani neMl.:.vě.Přistupujte tedy
k celé akci zodpovědně a nezklamte důvěru ostatních.

11SEMN2 ViMINNÉ KOLUViNf
Jak již všichni víme,bude Český Brod 6.-7.1istopadu hostitelem všech
čs.nAmětiřů,,:teří se zde sejdou při příležitosti Dnů námě tové filatelie.Současně se zde uskuteini i jubilejní,10.setkání naši námětové
sekce OLYMPSPORT.Protože naše sekce je spolu s klubem filatelistů 01-18
, e• Brodě spolupořadatelem těchto dnů,pokoušime
V eesicl
se o jednu z novinek,kterou bude písemné výměnné kolováni pro členy všech námě tových sek-

-- cf.-Pronozicestětosakce - byly uveřejněny v minulém ěl-sle- nešehoezpravbde-je.NČkteří členové sekce se již přihlásili na 9. setkání sekce v iraze.

IL
Pro tv,kterým prov)zi če unikly,je iriovu př ipomínámt.M4te možnóSt nbídnout své lepši p řebytky,hlavně ceilStvouti,prakticky ze všech obor
mč tové filatelie,v minimální cenš 10.-Kčs za jednotlivou
te li pak sami nšco zIskat,musite '61 objednat seznam všech nabízenýck
položek,což Vás stojí 5.-Kčs,kteréle nutno uhradit spolu se zas14n1M
objednávky.Tento seznam bude rozesIán 15.10.,jednotlivé položky budot

vystaveny na "dnech" v Ceském Erpd*.Y. seznamu položek si můžete nechat
zveřejnit také svů j inzerit,který-kusite . zaslat do 15.9. s poplatkem,;..
za 4 řádky textuildicí výbokr, tohoto kolováni obdržel 3iž prvi/
. poIožkv,které budou zajímavé pro . 4enynaší sekce,jako celistvost sestrojovým razítkem k dělnick4 olyMPOdě ,nejnov4jší francouzský katallr
olympijských a skautských známek,Olina o olympijskému kongresu,cellstYost z lodi Baškiria k OH v MoskyVa - pod.Jii nyní se zdá,že tato akce
bude mít lispčch.
SBNATELt

YOLEJBALISTgIPOMOZTEW

stly za Relem přípravy dalšího svazku naší knihovničky a svoji Pozornost•

ing Diviš a ing Petrásek,členové naší sekce se pokusili sPojit své

věnuji jedné z nejrozšiřenejšich míčových her,odbljené.Gbracejf se na
Vás touto cestou s prosbou o pomoc.Tento novy svazek knihovničky
měl obsahovat co nej4lnějši seznam všech celin a příležitostných razitek uvedeného tematu.Mdžete li za
čit své materiálv.zašlete jejich
seznam a oni Vás požádají o reproďukce nebo zapůjčení toho,co sami neznaji.Samozřejmě,že po oxeroxováni-,vráti vše v pořádku.čs.m-Iteriálv tohoto tematu mají kompletní.
•

A JETt OLIMPIJSKit gTOTTA...
Zajímavý neoficielni kašet pouE,V4li při přenosu olympijského ohně v

Charkově 14.7.1980.
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1TNIYERSIkDA BUKU.R.ET 1981 byla připomenuta serif celinových obálek s
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Tabídka: NO spolupracovnfk-V1.DRAŽAN, p.schr:56, 160 12 Praha 612 nabíz

)řednostně členům sekce 27 ks různých přfle„razitek ke II.CS 1960,
- kompl sady offl.raz.t5R k PBW: 1970,71,72,74,
- pohlednici s př.raz.BAD GASTEIN:SKI WM 1957
(:)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a
ntix spolupracovník pan Jeo L.Lacko, 1071 'v‚C}-est_
nut
r 1 0 N, N.j., 07087 mA hledlLp_oxtou
Evrop, Vya jakyko_
loü 1,1)2 se 3 cent. známkou k OH 1932 US
1eny , aly
iv -)ooný aaer11 k tr'mto OH ei WH. Obracíme se na ra
v30'-1it pc:uu , )1c,ano, FDC majf,vstříc. Děkujeme za pocholení!
C(JJGO(0..)000000000000000000GO(J00C000G0t),

V :-;')-betu 7.4.1982 se komilo v Praze jI 9.setkánf členů na,*f sekce
1,j1J velice hojně navxtíveno - přítomno přes 0 členů a hosté. Ukázalo
,,
je vhodné pořádat naxe setkanf tam, kam je vyhodně spojéřif. K1ana setkáni
byla velká výměna přinesených filatelistických materiálů
nagich témat. Podrobnou zprávu zápis - přineseme v přigtfm čísle zpon
)daje. Kdo se nezúčastnil můY,e litovat!
Účastníky idims, aby nal napsali své dojmy ze setkinfli
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THE DUKE OF
EDINBURGH'S
AWARD 12thAugust1981
re

OL41611 SPORT
000.0000000060000000.
-je neprodejný neperiodický zpravodaj. námětové sekce Olympijskil
:*
.1 'a sportovnf filatelie v t5SR, praculfcf při KNF St5F v Fráze a
/ je urěen pro vnitInf potřebu Členů této sekcě. Vedoucím -sekce
a zpra'adaje je Jaroslav Justý n; Sov.armády 63, 399 01 MILEVSKO,
který zodDovfdá za jeho obsah. Za odbornou stránku a za původnost článků
zodoovfdajf jejich autoR. Text neprochází jazykovou dpravOu.
stran textů a Nuobraz7enf. Red.uzdvrka
2 / 47 / 82 má
10.4.1982, Ary.b v dubnu 1982
NA tomto_Ysle si)cluDrA;wvali: L.Coufal, R.Dudék, 11,JAsek, J.Kostelecký
J.Krajmor, Maromer, Ing.J.KffM, J.M.Lacko, Ing.J.Mani4ěek, J.Nekvasil,
Fr.Nikodem, Ing.J.Novotny, Ing.A.Osjatinskij CSC, Ing.Zd.Sloviěek, Ing,
J.SAva, V.Slechta a foto L,Kysela.

Ai

