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111111P-IPORI 
Zpravodaj.sekce.Olympijsk4. .a sportovnf fila-

telie při Komisi'nmětovo5 filittelieStSF 

• Ročnfk XII. 5 3 / 1 9 8 6 

V  it  Aení p ř átelé ! , 
Po vfce jak jednoročnf přestávce dostáváte do rukou opět dalgf 

číslo nageho zpravodaje Olympsport. Je niM to . jil trapné opakovat 
neustále to, Ae mime potíŽe a tiskem. Je to tak, ale věříme, že i to 
se časem zlepgf zásluhou tiskového zařízenf. StF„kter4 bude v nejbliš-
gfch dnech dáno do provozu a bude sloužit pro potřeby.Vgech sekcf.- : 

Přesto se domníváme, Že jsme  Vim  v 1oňsk4m'roce dodali dalgf za-
jímavé publikace a v odpoyfdajfcfm rozsahu. Bylo to jednak 6,52 zpra-
vodaje Olympsport o 20 stranách, knihovnička 6.13 "Pot tEt v Olympii" o 
rozsahu 120 stran, knihovnička 6.14 nteskoslovenské spartakiády" s roz 
sahem 64 stran a seznam člen NS allgSPORT. SoučasnA jsme uspořádali 
ve dnech 24.6A-7.7.85 velice zdařilou soutěžní ntimftovou výstavu nagic 
exponátů  při 85v Praze, na které yystavoval a jí navgtfvil I pres 
MOV p.T.A.Samaranah. Při té příležitosti jsme uspořádali také své 14, 
setkání členů  nagf sekce. Nebylo toho tedy zase tak milo, ale staa 
nalehavěji potřebujeme a cítíme jak nám chybf-,pravidelngjgf.a častěj-
Ff vydávání zpravodaje, který je nezastupttelnym pojítkem mezi vedením 
nagf sekce a její členskou sikleanoui • 

Současně  Vim  dnes chceme p4pomenout, že ve dnech 1.-2.4.1986 
uběhne neuvěřitelných 20 let od saloženf naAf sekce  
OLYMPSPORT. Slalo se tovr.1966 na senin4ft KNF SČSP 
ChoCeradech. Je to tedy  pre  nagf  Fs  4114fsi jubilejnf rok a v něm bycha 
chtěli co nejvfce•oživit jejf'činnost. PfedběOně  počítáme také s tím'  
Ea  bychom začtitkem  (lane Až 15. eftVanf členii. nagt sekce. 
Konalo by  Oft  prayclěpodobpě  y  rage  4 v 0004 VOoda opolečně  se 
věrem 4a1Ofho k014 10eq400 010Onf ki0Offen4 vo4914, Včas xik 
přesnýSWAWoisorz4Vii• 

• 



vedenf sekce a xpravodaje 
c000000000000000000000000000 

N o v e n o 

169 -na vlastní idost od 1.1.1985 
195-na  vlastnf židost/vystoupil z  SSE/  od 1.8.198 
222-pro nepinění povinnostf člena  VS  od 1.1.1985 
.Zm ě ny adres 

62-J1111 • k-v a a i 
-92- itantillek S ‘á p .k-  ot 

1 u  is  JiM,'Španielova 9761  708 00 Ostrava-Poruba 
Sbirá lednítokej,•md expondt.40 let sovětskéhó ho- • 

Je přijat od 1.3.85 na dobu 3 let,  •ye  které us- 
pěgně  vystaví .svůj exponit. • - 

.228-B a n: s Igor, Moyze8ov4 18, 949 OlNit .ra. Sbírá Jezdectví: 
a dostihový sport, mr5. exponát "18A a gport",.který • 
dósud nevystavil. Přijat od 1.3.85 na 2 roky p tím, 

'že -do té doby pě n vystaví svAj exponát. 
229-V o k o u'n Frantigek Ine‚s Alegova - 562  400 01 tatf nad Lsbem, 

.Sbírá  PR  a SR sportovnf-z•celdho světa. Má expon6t 
"sport ve Světě  na'razítkách",,  za který zskal na ob1. výstavě  teryeném Kostelci 1983 bronzovou medaili, 

:Chcens věřit, Že exponát  (Idle  poroste a zfsk4 na dal- 
gfch výstavách  příznivějgf ocenění, součas- 
•nd kondepci.je:to.málo pravděpodobné. . 

230-Re ý Pavel Ing., Nálepkova 1460  960 ol Zvolen. Slifr4 
OH.celý•-svět,- exponát zatím nemá a nikdy nevystavoval. 

• Je přijat od 1.3.85 zkugebně  ado  této doby.yybuluje 
a vystavf svůj exponát. Vydal Seznam známek OH Evropa - . 
1896 1980 dle čísel Zu, Mi .a Iv, který :Ó dohodě  Zagle 
zájemoům.oykloštilovaný  

231-N6vik Josefi Holfkova 17, .586 01 Jihlava, sbírá ZOHazimnf 
md exponit- ".Z0H a vývoj dlympijských sportů", 

který; byl vystaven na okr,vystavVJihlava 85. Přijat 
Od 1.11.85. •. - - '" 

232-švikruha Martin, '10 2495,  058 01 Poprad. Sbírá cyklistiku 
• a lyžoyání v.Tatrrich. Má exponát "Preteky mieru", který 
- na obl.výstavě  Kogide 85 získal bronzovou medaili. Pfi- 

. ,jat od 1.11.85 , 
. 

2334* 4r ě fk MirOSlav, Zupkova.60 949 01 Nitra. Sbírá 011 - a mi 
exponát "Moskva olympijská, který byl zatím vystaven 
jen na prop.výstavě  KF 52 51 v Nitře. Je přijat od 
1.1.86 na 2 roky zkugebně  s podmínkou, e vystaví do 

. - .té doby v soutěži svůj exponát. , 

Zrugené -Č lenství  

• 227-K 



1264. Ing.Jarostav Novo tn Ý,  ChudobOva .62, 61

1 

 00  Br  
- 

t 
154 Josef Nora Ziluski 84/65A 158 00 Praha . jimoniee 
175- Václav K r e j.8 k,. Moutini 1253/1/1, R90 1 PotabradY 
221- mor Julius St kor a, Tupolevova 24, 851  01 Bratislava . 

• . 
Opravy v seznamu členů  NS  Olympeport s r.19851vsn1k1é pfi tieku/: 

35-Krumlovski 270 mist')  otiftěnd Kromplovski 
38-67974 si e 379 74 
88-II etruhy 976 N O U struhy 987 
89-592 31 • 0 w dpině  chybí 

• 91 -Pred polom 12 it si Pred lomom 12 

Zm ě na ve vedeni  sakes:  

Dne 1.6.1985 jmenovalo předsednictvo '  Úv  SSP na své 2.schůzi vedoucím 
nimětové sekce OLiMPSPOBT soudruha 

Ingaaroelava Petráakei 
Současně  jmenovalo vedoucím zpravodaje  IS  OIYUPSPORT soudruha 

Jaroslava Juetýna 
Vyslovilo přesvědčení,  Me  tuto funkci budop jmenovaní soudruzi vykoná-
Vat čestně, čestně, iniciativně  a v duchu Stanov SGSF. Přeje jim při jejich 
výkonu hOdně  ‚spěchů. 

Soudruh Jar.Petrisek je jedním ze zakládajících členů  nagf eekcei a 
jeho práci pro zdar vgeho konání znají vgichni nagf členpvé. Věříme, že 
pod jeho vedením si nage sekce udigf své čelné místo  meal  sekcemi KNF 
ge pochoden, kterou mei ve svém znaku, bude zářit jetě  jaenčji. . 

Soudruhu Jaroslavu Justýnovi, který st' v čele sekce od r.1975 . 
/tody piných 10 let/ vyslovujeme za jeho pfáci upřimn4 podikovinf a . 
věříme, že ve futkci ved.zpravodaje bude pokračovat aleepon tak, jako 
tomu bylo 

ppOzOrn6nf vgem č len ů m  1r 
000000n0000000c0000000000000000000óóboboodb 

V 7něť`ctkil letogn4:ho roku je prováděna v celém naxem Svazu výměna • 
6 1,2nskch pr ů kaz ů. /‚dáme na xe členy, aby naht t. 
s l i iové Č íslo Č lenského pr ů kazu 
koresprJnd(inčnfm lístkem na adresu vedoofho zpravodaje J.Justina.-
lidáme 3 'spinění této změny pro opraven f v ělensk4 evidenci  WS.  
c000000cl000000000000c0000000d0000000000c000000000000000000000:i00000dOo 

t Idoet O výpomoo 
•.••./ 

Ji  několikrát a naposledy v mina&  aisle  zpravodaje,jeme  Udell  
někoho z naftch členů  NS,  který by měl možnost provádět kopírování 
filatelistických dokladů  na nějakjm mziernim kopirovacím zařízení. Jde 
o minimum těchto dokladů, pouze•yro pďtřebu reprodukce v naXem zpravo. 
daji. P3kud je to možné, dohodněte se s vedoucím zpravodaje. Předem 
děkujeme za ochotu - na poslední Výzvu SS neozval nikdo 11 • 
occo,,,oroo.l0000c00000000000micoc000000000000000000000000c00000000000000 
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vedotof 1111[4E0: Vithilav leCht. si 

•PhATELISTICKY 0 Aidllad ICOPANt 

• • . 

Je vieobecně  inimo s'lě  moderní kopaná vznikla 
v Anglii ; že fotbal de v této zemi hrával už 
I  vs  středověku a že tato země  -  Albion  - je 
skutečnou kolébkou tohoto sportu Překvapup 
proto že sportovní filatelisté tuto skuteo-
nost ve evých sbírkAch a exponátech nevyjadřu-
jí pokud  vim  , katim nebyla sestavena sbírka 
nebo exponát hovořící čistě  polize.o kopané na 
britských ostrovech 
Snad té bylo zaviněno i tím , že anglická tota 
vydala vlastně  první známku s fotbalovým namatem 

až k MS 1966 . branném tehdy právě  této zemi . A přece je 
to/1k filatelisIického materiálu ze kterého by se dala už 
sisstávit aleepon malá miniebírka o anglickém fotbalu ,kolébce' 
tohoto sportu 

Námětově  bohatá, skvělá  eerie  fotbalových 
známek Monaka ke stému výročí  anglické  
Football Association  1863 - 1963 , vSetně  
I některých ITO i  nejenže nám ukazuji před-
chůdce dnesního fotbalu 
retně  starých fotbalo- 
vých her anglických a 
vývoje tohoto  (Tartu  na - 
anglických iko/ach v mi-
nulém století, připominit 
mdává nám materiál i k 
sačitkin moderní kopané v zemi  pied  vios 

. . 
Jak stó lety Pravě  založením první fotba iratqciace  fl  

světě  roku 1863 A to nehledě  už  Taboo  k  
tomu, že tento starý fotbal i jeho zaěát- 

v Anglii, včetně  i slavných zipasů  2A 
cupu či prvního mezistátního zipasu se 
Skotskem přinášelf i známkové  eerie  ji. . 
ných  semi  , na 'pr..Rorní Volty i 
kov' Quineje p Republiky Komory apod. Zi r prin meld- 
stůtníto utkini na světě  vdbeo jo nakoneo vyznačen- 11:ni 2210 

- ' 



•ENGLAND -WINNERS 
mu COYL., 

Palk 

Pk. P. 
39, Manlbonough Ave., 

904(onilt, 

Newcastle upon line, 3. 

Anglia  , oelavujíof . vítózstvi této  zee'  na mistrovetvi sika 
1966 po finůlověm triumfu na stadionu  Wembley  nad 1SR '4;2 • :  

CavIMEMORATIVE 
STAMPS 

IMONMININOMMENME 

Sběratelům tohoto námětu pak ji ;tě  i pomohou mnohá anglická'  
poštovní razitka, ptipomlnajíci různi výrociť  starých a slavných 
anglických fotbalových klubů  , jakoi"i jejich významné zápasy 

a soutiže . Dosti podrobný seznam 
angliokých fotbalových razítek pro 
tyto ately přinesl niě  Olympsport 
v čín) ech 20/1973, 40/1979 a 49/1983. 
Od té doby se objevila • Anflii ce- 

řa4a dalších razítek, jez při  ma- 
trošce štěstí a filatelistioké 

korespondence můše skAratel postupně  
také aehnat •  

BRISTOL  Nemluv' už i 
třeba vůbec 
tom, ie do to-

boto tématu se hodí i naše do. známka k  
US  1970 v Mexiku připomínající právě  
utkání lbSR -  Anglia  0;1. Zkuienný file-
tolinta totil i s takovými maličkostmi 
dokiie v exponátu udělat někdý i divy . 

Anglický fotbal mezi dvima svItovi- 
. mi  'Aiken/  dokonce zobrazuji i dvě  

přflefritostná kulatá poltovni razít-
ka Německa z  drub'  poloviny třioátioth 
let. Jedno k utkání Němeoko-Anglis 
druhé připomínající fotbalisty anglio-
kého klubu  Aston Villa  :To vše pozor-
ný sběratel sestarujici exponit či i 
stírku o anglickém fotbalu velmi 
IsOki PouitJe• kulaté 
runuaski razítko z mesistitniho bole -  
amnia  - Male, I.  eau-1939-rd  jii :  
*rifted« 

BRISTOL CITY F.C. 
' 10th ANNIMSARY YEAR 

OF 11.66110N TO THE 
FOOT BALL 



nau&a MBEIG 
MMING1011 gear 

522SUS 
NOTTS CONY 

$ Male 

žené zde razítko z 

_2SOCT 
lowILSAJJ-STAIrft otisku rýp' latniba 

i
stroie k MS 1966 

MOAN IX.' 
tan IWO MIMS 

194 WRNS 
CV MINTS 

Main Olt 
• ItC4 

CUM,  

WALSALL F a'  anglického fotbalového  r4omentu  na  
et AlkliYikSMY 

ELECTION TO TIM 
filIMIALL LW* 

1014-$71 

evnb' ck46 
1iř/1,14 a,škiition 

tóte'semi se brajf nejsta*if fot; 
balové soutlie na 040 • Je to 
• 1:141deirlfm slavný Anglický pohár 
ncboli přesně  rečeno Pohár asociace, 
Y.A.  cup,  o jehož filatelistických 

i materiálech jsem m.j. psal do časo-
pisu Yilatelie Č. 17 / 1981 , kde 

• p,zorný sběratel získá dostatečný 
p.ehled o materiálu k tomuto dseku, 

' který se v os ledním období 4ešti 
pochopitelne dále značně  rozsířil 
o nové materiály  /vie  na př. přilo. 

finále P.A. cupu z 21.května 1983 

Ale i k dala populárni anglické po-
harovei soutěži - Ligový pohár n4kdy 
zvaný i # klaný pohár e, bylo již 
používáno nékolik péknýoh fotbalových 
priležitostných postovnich razítek 

Nejstarěi na světě  je I anglická 
fotbalová liga. I zde důvtipný sbě-
ratel dokáže z různých razítek k li-

r govým zápasům a razítek k výrodím 
fotbalových klubů  sestavit velmi 
přitailivý materiál nejen pro sběra-
tele, ale i diváka •ak na výstav Ach.  

Anglickým razitky lze mnohdy doku-
mentovat věechny čtyři anglické fot- 
balové soutěže I., II., III, A  IAN  
.divizi,jak ! AnElii ligovým solažim 
podrobn4j6 ríkaji 

Poštovními známkami nebo dalěim fi-
latelistickým materiálem předevěim 
razítky lze ve/mi přiléhavě  v ex-
ponátu ztvárnit nejen histirii a vý- 
voj koRani v její uoploby a 
podobno , ale I typioký Mprasob hry 
ostrovního fotbedu 0 1, 
Například  4e1í  proslulou hru hlavou, 
'jak znizornujo třeba typická kresba  

Ipodobná sodna v tra 
iohu jiném seskupení  
sit  vyskytujo I na 
jednom anglickém 

razítku F C  Walsall  nebo na známce 
k 113 1966,kteriato 
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MATCH RESULT 

NORWICH OTT 

Ova Ramify . 
N
c.,,
arzrea 

Nárwich 
Noefolk 

MINTON 
(Roylit)  

Angliitf fotbalovf fandové a fotbalovf filatelisti k tomu 
navio Jet i čas od času vydivajf i sbirajf růsné suvenýrové 
obálky Jednu takovou z re 1972 přinášime na ukázku našim 
členům a ótenářům  :sou  na ni nejen znaky klubu ale i 
přileiitootné razitko s utkani  Norwich  City - lverton ,ale 
I rýsledek zápasu 1;1 a střelci branek. 

1. tgk bychom mohli pkrzawrat jeati ‚tál. Zkuienný sportovnf 
filatolista zabývajxof  so  podrobniji fotbalovým námětem, najde  
Usti  ještě  mnoho mittorfilu višicfho se k tématu anglické ko-
pani a pak pozná !io sestavit obirku nebo dokonce exponát 
o kolébem kop&n I o bvitskti 01)04 nebude tak velký problém. 
V* haa4m přiyalA se pfc44, nim otevře eajimavi pole moinesti - •  
Alamo'  a radosti v waezenšh2L udf1eneibe 0 o to anohAT  sin  

předeveri  Jae  • 
' littasilav ILBOIATA 
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o na c 0 • 'Slavný francouzský sportovní klub z 
Imonackého knížectví s Vice jak šede-
mitiletod.tradicf - piný název klubu  
Association Sportive  de Monacc 

Potbalisté AS  Monaco  hrají ve francouz-
bké fotbalové lize od roku 193 jsou 
čtvřndsobnými. mistry Francie (1961 , 
1963, 1978 a 1982) a trojnásobnými ví-
tězi francouzského poháru (1960, 1963 
a 1980). V lip sehráli již více jak 
tisíc utkání to tisící bylo se r.ochaux 
s výsledkem 2:0). Za AS lionaco 1.1pě ně  
hrával i pr;zději slavný nedivný trenér 
francouzsk'ho representačního :r.užstva 
M.  Hidalgo  

Ve filateli je klub AS  Monaco  ztvárněn především na bohaté a 
skvělé mona  kó  fotbalové serli poštovn'oh známek vydaných ke 100.-
výročf angl 3k4 fotbalové asociace 196. Známka hodnoty 0,04 zob-
razuje měst:. na okraji inoře.vpředu.se  karinaým etánkem klubu - sta-
dionem  Le  Stade Louis II,na kterém hraji své mistrovské zápasy i 
fotbalisté tohoto klubu AS  Monaco.  Dole na známce de vyobrazen i 
znak klubu , navíc přes zelenou ploohu stadionu známka má nápis 

110.1.0  



MONACO 

9AV 

L" &efulA 11 

MONACO 

Pr:17141ER .I.OUR 
p MJ ssi on 
FIXST DAY COVER 

CENTENAIRE 131 14 POND'it1ON DU  
MOM= ASSOCIATION I lea IMP 

G. Li 'OMANS 
CM* Vi". Emanuel*. 22 

, MILANO 

Thampionnet 1962-1963  Coupe  de France , - který připomind-prévg 
neldspě6ně3ěi období klubu a nejvitši jeho triumfy'. V sesoni 
1962-63 AS  Monaco  se stalo mistrem Prancie - a současně  vyhrdlo 
i frabcodzský pohir. - . - 
K uvedend serii znimek... vy5lo i větší množství PDC, i nichž 
dvě  taktéž zaraz19i mesto se stadionem klubu, při čemž aa dru-
hé PDC je zné:ornen i zinkaný  phi!. *Nevi°  stadion pozadím ' 
města je znáz3rněn i na příslusném razítku k serii PDC ke 100. 
vročí Footbell  Association  1863-1963 používaném.  



-spiiirovci-elili Si iliCAST1111 21 MOŮŤV1r 81,641"  A '25-:11111371RiNiiVI  
EVROPY  kuvtrAmE MAUS(  VOLEJBALISTKY  A  TENISTKY  SVETA A STOI, . 
NI -TEN1STY  EVROPY  * U NAS JUNIORSKE MISTROVIŠTVI VESLARO, SALO-
VÝCILCYKLISTO A  HOKEJISTO  * BOHAI?  PORAD  SOUTE21 NADEA  DRUM 
•ht 8VETOVE A-EVROPSICE POHARY NA SPORTOV1STICH 
Viqi irraidel raympliska• okay bike, sieriowl foihne. Mat flidareme leirisaik. 'mink* III 
soldadadhain arareal e rased jořforary so NOW re vssirrial a habit (do 21 WI) Ka IOW* • elk 

40, •1110.1)041 brs. 1110RA Nos bias S V me 15* larri sykUrties liardirdadstairds rostaill eirapid4raish 
014011•ve1 es staastat 111 sihrtrsevIet Mt, • ZS ralsr sidalt Braila e wad spartsralich etrihrish, as web* 

trovistrf arr.ry, Wirt iperaphos watt en(  hadr  two. rporteraltieb is askalaill sat•dy Otamptik a osier 
-• „stand siraras• des mkt 014orr,y. stitch imsbara• eta. Jade er Isay risk bolsa šalsatrý 

aratavýait arstaa es MOM' Sea, NJ es std. sistilathe spartmlbe Itakimaita &Ma. 
Ws sailors /wag se eskatidid oat vrtheiaf ck sitlailtsf. Ts ‚alma Minnie ilia 2•11 * Ira* 

polovině  olympijského cyklu 
OLYMPIJSKt HNUTÍ: 91.zasedáni MOV říjen •  Lausanne  (volba dijiltš 

ZOH a OH 1992) 
Valné shromáždění ANOV duben v Soul4 
Valné shromážděni ENOV záři Budapeět 

VěESPORTOVNf UDALOSTI: Hry dobré vile v Moskvě  červenec 
Hry britského spoleěenstvi - 24.7-2.8.  Edinburgh  
Asijské h - 20.9.-5.10. • Soulu (generálka na cm) 

UNARKIJAMALIPMENi
v
ljen v on): volejbal - 29-30.8. v Praze 
op.atlsticki asociace EAA - 25-26.10. '6 Bratislava 

logg_Ammill  ME  v hale - 22-23.2. v Madridu, na otevř.hřiět126.-31.8. 
ve Stuttgartu MSJ - v Athenich 

BADMINTON:  ME  19.-20.4. v  Uppsala  
S TBAL MS muži - 60-2007. v Madridu, ženy 8.-17.8.ve Vilniusu, Minaku 

a  finale  v Moskvě.  
ME  muži "B"-- 15-26.5, v Antverpách, "C" 15.-19,4. 
• Rejkjaviku a 23.-27.4. Kodani. 
MB junioři 15.-22.8.v Gmunden a V;oklabrack (Rak.) 
MB juniorky 27.7.3.8. ve Viterbo • Itálii 

TLON: MS muži 19.-21.2.Holmenkol/en, ženy a junioři 14.-16,2. ve 
Palunu  

Ban  MS dvojboby 22.-23.2, a 5tyřboby - 10-4.2030 • anigmee  
ME  dvojboby 180-1901, a ětyřboby 25.-26.1. • Igleu 

mj MS - 10.-20,50 •  Reno  (USA), MS4 20-.909. v Kodani 
CYKLISTIKA: klOrot  laden  • Lembeeku, drába a silnice 2908.-6.9. 

' v  Colorado Springs,  sálová - 24.-27010. v Gentu, 
MS,Ť  5.-12.70t  Casablanca.  
MRJ milo*4 29.-31.5.• T j  zLovi 
Závod xxtru 6..,,22050 se etertem v 41876  a cliem  

Nunn: N4 KO K NNusggi HS betktj 13.-.21.9.v Sao Paulo, kraso-
rusral--- 29690-500s v Raregeng, zvehlobregaeat 

13.-21'9. v tielbourne 
ms - 31,5* - 29660 I. Mixiku 

F.2  
16,411LVII  



g  i 15..18.10 v 0smoses- 
2 1 

• • 40 
MS ženy-14.-16.11. v  Maastricht,  Mil  multi  - v BěiSbradš,  

ME  šeny - 15.-16.3.v Londýně, MM 44.-16.4. V'  Wiling  a  NW  . 
6.-10.11. v Leonding (Rakousko). 

KANOISTIKA;  113  Undid  tratě  - 20.-24.8. v  Montreal%  MSJ'elalom - 
16.-20.7.  vs  Spitalu  

Mint  MS -.30.9.-6.10. v Sydny.,,a MB v květnu • Madridu 
gRASOBRUSTABNII  MS - 17.-234. v Ženevě,  ME  - 27.1.-1,2. • Kodani, 

11.33 (pro r.1987) - 1.-6.12. •  Kitchener  (Kanada) 
MS - 26.-28.10. • Tokiu,  ME  - 26.-47.4. ve Varšavě  

MS na asf.drize - 17.1.25.5. • Mnichovi  
VS  "A" - 12.-28.4.v Moskvě, "B" - 20.-29.3. v Bidhovenu, 

v Pucerda,  MO  (pro rok 1987) - 20.12.86-3.1.87 
v CSSR, MSJ do 18.1e. 3.-9.4. v NSR, turnaj Izvestiji pak 
16.-22.12. v Moskvě. 

LETBCif AKROBACIBir  MS - 1.-17.8. • Grandfielda 
1,110V f;  MS lety 7.-9.3. v Kulmu, MM klasickš - 10.-16.2, v USA, 

MM sjezd - 17.-23.2. v Kleinkirchenu (Rakousko)  
ME  28.-29.6. v Izmiru (Turecko) 

MB - 17.-21.9. ve Florencii  
US  a MBJ - 4.-10.8. v Montecatini 
MS lyžařský - 19.-24.2. v Balaku (BLR), noční - 

I.-6.9. v Pařili .  
PARATJV  Mai  MS - v záři v Turelku 
PLAV :  MS - 15.-24.8. v Madridl, MM- 23.-27.7. • Zip.Berlině  
kAGBY IEJ - g5.-31.3. v Bukareě l. 

XCKTBFtJSLENI MS muži - 15.-16.2. v Inzell, MS ženy - 8.-9.2. v Haag% 
sprint - 22.-23.2. v Karuizaira, MM krátkě  drihy 4.-6.4. 
v Chamonix, MM 28.2.-2.3. v  Calgary,  MB muži - 25.-26.1. 
v Oslo a  ME  ženy 11.-12.1. v Geltbuis (Noreko)  

SANE:  MM. 18.-19.1. Winterberg,  ME  - 1.-2.2. v Hemarstrandu, na přírod. 
drahách - MS - 22-23.2.v Aosta, MM 11.-12.1. v St•Ger-
-rais 

SKIBOBtl  ME  - v 
P G IAISTLKAI  MBJ - 2.-3.5. v  Karlsruhe  
Q3iZ_Rk.LB&i MS puška 300:a - 25.8.-1.9. v Skóvde, ostatní -5.-15. 

9. vSuhluME vzduchově  - 27.2.-4.3. v Helsinkách, baterie 
a  skeet  - 20.-30.6. • liontecatini 

TOLNf  TBNISk  ME  - 5. - 13.4.v Prase MEJ - • červenoivBLR 
CHY:  gachová olympiáda - 2.-22.11. v  Dubai  

BM_1 MS - 27.7.-5.8. v Sofii, MSJ - 27.-31.3. ve Stuttgartu 
TENISI  B družstva muži v hale - 22.4026.14 v Toondýně , ženy-8.-12.1. v  

Loam,  MB dorost červenec ve Svicarsku, Pohár federace  
flu  - 20.-27.7. v Praze, PobAr wirodt mat - 19.-25.5. v 
Dusseldorfu 

M - .14.-2508. v Notingbamu, MSJ - 29.7.-3.8. v Roudnici 
MB srpen v  Toulouse  

mu - 23.9.-4.10. ve Friebii  (finale  v Paříži), MS  /en  - 
2.-15.9.v  Prate  MS juniorka - 10.-22.9. na Bahrajn-
skýoh ostrovech, MB Juniorů  a juniorek.- 15.-26.8. v BLR 

Yufaifft  us  - 9,-150110 ve  Tara, ME  - 50.42.50 v.Karl-Marx-Stadtu  
Amass  us  - 15.-18.100 klesici 3 18..40010.volný styl • Budapešti, MB ire 

s.-t- - volnás stylu 1:30.20.4, • Athenich, klasici v  Befit,  
v sambe • 25.4809. V Ulanbátaru 



- XV.ME ve stolním tenisu v Prase se bude konat ve dneeh 5. - 
0000000000000000000000000000000 13.dubna 1986. MS se bu4t, 

hrát ve Sportovní hale CSTV. 
Současně  oslavíme i 60.výro-
čf organigovaného stolního 
tenisu v CSSR. Vpravo je u-
kdzka oficeznaku  ME.  

I.MEJ v sálové oyklis:iee v Tišnově  se bude konat ve dnech 30.-31.května 
00000000000000000000000000000000000 1986 v ideální hale s potřebnými pa- 

rametrys., treninkovými prostorami i dos-tatečnym hledištěm. V oblasti jihomoravs-
kěho kraje je kolová a krasojizda  stifle  
velice oblíbeným sportem. 

24.roč. Poháru federace žen v tenise se  buds  hr./it na štvanici v Praze 
oomm000000000cioomm000000mmoo ve drech 20.-27.7.1986. Počiti se 

s účastí cca 40 družstev. 
11.1133 ve veslování ve štěti se bude konat ve dnech 29.7. - 
0000000000000000000000000000 3.8.1986.12a umel' dráze. 

Tato dráhaje umistněna v 
Račioich  (SOW.  Zahájeni a 
'ukončeni MAT proběhne v Roud 
nici n/Lab.ve Sportaredlu. 

X.MS žen  VG  volejbalu se bude konat ve dnech 2. - 13. záři 
000000000000c00000000 1986 celkově  v šesti městech 

CSSR. Bude to .postupně: 
kvalifikace: ilina,  Plzen,  

Brno a Olomouc  
semifinals  Praha a Ostrava  
finale  o 1.-4.: Praha (12.-13.9.) 

5.-8.: 04trava (dtto) 
9.-12.: Ziliva (dtto) 

13,-16.:  Plzen (dtto)  
NáŠ  volejbal oslavuje v letošním roce 
65.výroěl od  ova°  ziloieni a bude to 
proto pro  :Is  významná část vyvrchole- 
ni těchto oslav. , 

KSJ do 20 let v ledním hokej se bude konat na sklonku roku 86 a ! za-' 
0000000000o000000000000000000 čdtku 87 (MS pro rok 1987) ve čtyřech 

slovenských mestech Pieštany, Nitra, 
Dubnica n/Vih. a Topolčanech. Datum 
konání je 25.12.86- 3.1.1987. Mime, 
že po lonskěm nevispěchu v Kanadě, kde 
skončili mši junioři až.na 5.mistě, se 
jim v domácim prostředi bude dařit lipe. 

tocw00000000mm0000000000ó000000000000000mm000000000mmoommoop000000 

, 



. idiot  i  ktěrých Be Seistni  ňali  reOitentanti,  aby  ši Ishii Vass to. 

I • 

sieh 3 atrantoh maji eloušit pails 51enta k otientael,  kde  vitae Anion 
Uvičkijněňé 0411104 iiperieitia Aci. pořidených-v.  roce  1987  na  god,  

.... . . 

. tit  potřebné  fillitelisticki Mkterii44 • 
MIN«  pak  přidpoklálime  ni  ifšhalOýoh Waif ionaných • aclSR še k.  
budou  poušiiini aleSponpftlešiteita raSitka. it . 
,UPOZORÉŠNI 'PRO ErAgE Č iE.NTI6 • 

, , • 

d se některá t ivedenfoh akei budS pořidit  vie  Vašem  BUMS,  pokuite  IS  
imluvit s organisitory a_uposorňit je na vhodnost zajištěni alespon při-
šitostného razitka.  KO'  jej nikdo S pořadateli od PMS neobjedná,  sane  
neobjevi. Zkušenosti s minulých let nü .o tom přesvědauji a dosti  Oi-
se  nim pak partner.," vysvětluje pros k tomu a tomu MS Či  ME  neméme ani 

sitkot Justýn 4v000000000000000docioóoó000poocOoop00000cib000000000000 d00000mpo 

1747ERAŤd  • 
'An 8.101 - diěbcda Jiřii.pošt.isohr.250, 360 21 Karlovy Viry nabizil 

zájěmdam, kteri chtěj pokra8oVat a rozšiřovat si ebikky • 
siMnioh  spoilt  (krasobruslení, tychlobrusleni, boby,  emit  
bi.tlon, ekiboby,  surf-curling,  atd) nabizi vhodný mateetil 
po vzájemné dOhodš(seznam table na poildint proti znimovra 
odpověd). 

Ion 5.152 Kupka Pavel, Osada  Mist  301/4, 747 22 Dolni Benešov hledá. 
• Čisté serie znitiek ZOH, OH a MS kopaná t cel' Evropy a k 

celistvosti k těmto tématům. 
JNI 5.226 - VincoUr Zdeněk, Jitiskovo nábř.712/51, 468 22 železný Brod  

hied 'rifted  fildtél.materill na téma '80 let čs.kopan6"  
Am  8.227 - Kalus  Jiff,  Spanielova 976, 708 00 Ostrava 8-Poruba hledá 

veVeký.PM na téma lední hokéj (koupí vymění). 
mačinský Bedřich, U Mlikirny 1226i 768 61 Bystřice pod Hostýnem nabízí 

známky  OR  a SPORT. Z výhěrů  poskytne 25 slevu. 
1 PAUNA-PLORA hledá  stile  pro  oil  kolování veškerý PM na toto téma. 

• . Pišemni nabid)11 posílejte na věLsekce 
• Daini 17 - SPSS, 110 00 Praha 1  

=BTU  Kamila  u1.17 goStycznia 15, 64-360 ZEASZYN, Polaka hledá partne-
ra na výměnu známek k ZOH a OH 1984 

1OZORI MIMOALDNi MOžNOST ZfSKAT 
icoccoccoodococ0000c000coocc0000000000 Na vlevo uveřejněn' adrese 'Člena 

vedšz.k.i IMOS p.M.Winternheimera, IntarnationaL Motivgreppon který Se současně  autorem velice • 
— lympledem find Sport — pe pěkných a člivž zpracovaných 

( 
'Old.' 

kataldgi olympijských  PM, mite 
Keefe  tver M  rand:  M. rIteenhelentr možnoist získat (kdo mi možnost si 
Rosenstr. 34 • D-6501 Schwebenhelm 30 nechat proplatit) tyto uvedené - 

katalogy  (Gann  uvidíme v DMW-netto) 
StezialkatalOg 'iPoststemPel'und Sonder.Einschreibezattel zu den. 01,re-

pisohen SPielan 1984" - (mina  *ea  25-30 DMW 
Spezialkitalog eGanzsachen zu den Olypischtn Spielen 1984" - 20-25 DMW 
Spesiaikatalog 'To5tste4pe1- Sonder-Eitschreibézettel um! Gansaohen zu 

den OlympisiChn Spielen 1964"--  (lend  7,50 DMW 



4) Spezialkatalog "Poststempel, Sonder-Ninschreibesettel ‚ind Ganzsachi 
zu dea Olampischen Spislea 1968/72" - cena 27  DWI  

5) Spesialkatalog "Poststempal, Sonder-Einschrelbesettel ‚ind Ganzsaoha 
zu den Olympischen Spielen 1976° -  cone  30 DMV 

6) Spesialkatalog "Poststempel,und Sonder-Binschreibesettel zu den 
Olympisohen Spielen 1980 -  cane  25 

7) Spesialkatalog "Ganssachen zu den Olympischen Spielen 1980 - 30 DM, 

Těsni zdjemodm, kteří mají možnost uvedené kAtalogy si opatřit je • 
✓ ele doporučujeme. Získáte tak uzavřenou řadu perfektně  zpracovaných 
katalogů  všech druhů  pošt.razitek včetně  OVS, prilež.R-nAlepek a • ech 
druhi celin od 20.964 do 2984 poušivanýoh a vztahujících se k olympije 
kým tématem. Jsou v nich totiž sařazeny tyto materiály vydávané vždy v 
celém Čtyřletém  olympijském cyklu. 
00000000loomm0000coocooc000mmoomm0000mpoomm00000JustÝn e0000000r 

ZLPIS 
0000000000000 
se 14. setkini Členi námětové sekce OLYMPSPORT, kontného v sobotu dne 
30.6ervna 1985 v Prase u příležitosti výstavy filatel.výstavy k dss 85 
✓ Museu SNB a vojsk  MV.  
Přitomnos 33 ělenťi sekoe (dle preseně.listiny) a 1 host 

P rograms Zahájení 
Informaoe a org.pokyny a zpráva o činnosti sekce 
Informace o výstavě  OLYMPHILBX 85 v  Lausanne  
Různé a diskuze 
Výměna filatelist.materitilů  

14.setkšni zahájil ved.sekce ing.J.Petrések přivítáním všech přitomnýol 
Zdůraznil význam tohoto sstkáni, zvýrazněnou pořádáním celost.výstalr_ 
našich témat a věnovanou CSS 85, která vyvrcholila právě  v den setkáni 
a navíc poctěná nAvětěvou pres.MOV p.J.A.Samaranche, který na této  vie.  
tavě  ukázal část ze své rozsáhlé obirky, 

o ad do AVR man, tas se Vonslo 14.tetkanl--- 



V.-dalškaloděAhodnoill,s.Justýn- činnost -freekoe-oů-posleůnfho-iielkšiii- 
seznAmil součarinš pitoriA s rozdělenim 4onavadnich tuukci.vedivaekee-a-

zpra/odaje. Ved.sekce OLYM 'SPORT byl  PUT  SOSF.jmenovin n.ing.Jaroslav 
PETRA= a ved.zpravodaje pak saaroslav  JUSTIN.  Mile pa!: poděkoval o*-
ganizAtartm výstavy a našim praiským.členaT, kteřf se na organizaci poůi-
leli, za bezvadné uspořtlinf tak niročně  výstavy  v tak Iclitkém čase od 
rozhodnutf ji pořádat. Zaůvodnil vydáni pouze jedné knihovničky a jednoho 
čf63a zpravodajo sd zač.r.85 tfm, te je zapřfainěno omezenými prostředky 
sekce na tisk. 

• xotom sts.ing.Petrisek a Justýn informovali přítomné o mezinšr.výs-
tavě  OLYMPHILBX 85 v  Lausanne,  kde nejen vystavovali své exponáty  PM  a 
literatury, ale které se také osobně  zúčastnili. Současně  informovali 
• vzniku PIPO při MOV. Přiblížili atmosferu výstavy, způsob výměny a pod. 
.Vhodným zpestřením a dopiněním informace byla fotograticki dokumentace 
rašeho ělena ing.Diviše z této výstavy. 

V čalší čdsti programu pak bylo vyhlášeni výsledků  výstavy a předá-
. ní výstavnich  diploma  a  can,  které provedl předs.jury MUDr.V1.Viklický a 
předs.org.výboru výstavy dpt.Bedřich Polák. . 

Závěrečnou  Usti  setkáni pak byla výměna filatelistických materiálů,  
oomp0000000cr000mm000ct0000mmooct00000000000000ci00000000 J.Krajmer 000t 

4 

V.odpoleduich hodinách se uskutečnilo na výstavě  setkáni pres.MOV 
p.J.A.Samaranohe s našimi členy, který v doprovodu  FM'S  s.ing.Chalupy, 
pres.PIP s.Dvořička a dalěich hosti navětivil výstavu a pozorně  se sez-
nimil se všemi exponáty zde vystavenými. 

Po proUlfdce exponátů, pri které jej odborným výkladem provázel 
předs.KNF BCSF MUDr.V1.Viklický CSc Li viz snímek) pak uspořádal p.pres. 
MOV malou autogramiádu pro naše Členy a přítomný doprovod. Bylo to  vela  
zdařilé a milé setkáni a mnozi z nás na ně j budou jistě  dlouho vzpomfne 

. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c 
- 



PI. 02"2tti StRANOVV 25 
NlAti 4.111Kg1i VCITAtti 

i
en

b 
 

.4117 

60. WROCI KONÁNÍ .  

Olymoi1s96  symbolika  pow,' nt? MotglistIckArn met6r1616 

— Nivo presidenta C. I. 0. Juana Antonle Sameronche 

ir Pro" 29.-30. 6. 1913 

— 11. set11661 člon6 66rnAtor6 mike OtiMpsport 

30. 6. 19113 Peak; 

Snag igt 

14.setkinf  nand Bekaa  OLYMPSPORT  am  bude připomínat přitisk na karty 
a celinové obálky s vtištěnou 1,-Kčs známkou, kde si dále připomínáme 
60.výroči VIII.mezingirodniho kongresu olympijského 1925 v Praze, kde 
byla na stroj.razítku popne pouzita symbolika olympijských kruhu a 
také návštěva pres.MOV dne 30.6.85 ne výstavě  je zde připomenuta. Na 
všeohdokladech je pak otištěna jednatiskové stroj.razitko používané 
u příležitosti výstavy. 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

redakč filatelistov na st;la Národnii výstava ndmetovej 
Tohoročným vroholom slDvenských németovýoh 

fil4telie KREMN:CA 85.  Bola  usporiadand na po- 
• pošt4 čest 40.vir(!čia oslobodenia CSSR Sovietskou ar-

mádou, 90.vyročia založenia prvého slovenského 
filatelistického spolku v Kremnioi a 95.výročia 

pošiatkov mdzejniotva v Kremnioi. 
Ku kvalitnej ůrovni výstavy priepeli aj naši Členovta. Fr,Sopko 

získal  maid  pozleitend medailu, exponáty J.Krajmera, M.Kromera, Fr.Niko-
děma a V Jankoviča boli ohodnoten6 malými strfebornými medailami a /g. 
Smida si odniesol malú postriebrend medailu. 
00000000ó000000000000000000000000000000000000000000000J in  Krajmer000000 
o000000000kl000000o00000000n00m00000D0o0003000000000000000000000000000  

Olt YMES  POR  T 
0000000000000000300000000000  

je neprodejným a neperiodickým zpravodajem némě. 
tově  sekce "Olympijská a sportovní filatelie y 
teSSR", pracující při. KNF SCSF v Praze a je určen 
výhradně  pro vnitřní potřebu člertů  této sekce.' 
Ved,sekce  je Ing.Jaraetrisek, Zborovská 1025,, 
282 23 Zeský Brod, ed ravodaie je Jaraustyn 
399 01 Milevsko 63, kteřf zodpov ,  (lag  za joho ob,  
sah. Za odbornou stránku a původnost odpovídajf 
autoři. Text nepr,oháztlazykovou úpravou, 
Toto afela 1/ 5 1 / 1986 

mi 16 stran toztt. a vyobrazení. Redakčni uzávěrka 0.1086, xelajal 
Na tomto  aisle  cp91upracovalit J.ipstfne 464.12etrések, JeNrajmer, 

145"nbta a 5.11S.W0Slovéček _ -- 
0000000050000000000900000000000000000000090000000000000000000900000000 
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