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ZAKL ADATEL ČSOV-ČLEN MOV
11161 - 198 4 s: 125.VÝROČi NAROZEN

Toto ku1at6 31:bile= pro nagf sekoi oslavíme dne 2.dUbna. 1986,
kdy před 20 lety rn prvéra seminfiři KINIF v Chocerado6h, byla,zaloEena
Toto jubileum n6tz ids připomfnat otisk vkplatnflio stroje /015/, kt
ponedřa16 neský Brod, Obrizek gtočku
ry b. tento den pc Afyin
ej. .ickAems a upozoa'Aujeme,. 0,e -Jy1 pouivin pouze tento jede
počet otiakt je ra sajiatili pro' kiČ stnfl:y 15.setkini čler
aekoe dne 26.4.86 v task& Brod60
'
'itoČ ek
vymo) tovim a bude Ď ouvgat v den kond......
)If 15,set
hI
i sobotu dne 4 o 4.86 u p2.4'. fleg,,přepaky v
eľ 1(lymrpo
P)stial.a. vos
/0 v barvOs. Zierver
Zelc
je
2ri66.E.ní
tkáni: opt, }praveny budou i pti
k tAethlui !venm6te fad. sebou poťť.-ebn4 olympljakii znEatky
fr.F•nkcrkuki.

z vedenf seked a zprevodaj.5
op000000pon0000000000pec0000

h a Karel Xng,(150., Grmelova 8f 619 OL Brno. Sbírá
jezdectvf a . dostihevý sport, dále pak olvm:.ij3k6
lety. Nab.fzf pro nage weny poradenskou činnost*
pro . tato témata. Exponát nemá, P řijat od
k Vladimír RNDr., Marxova 113,
, 284 01 Kutná Tiora
Sbírá téma 4achyvce]em rozsahu; expenťit
tyeřf a urČitě se s ním brzo setkáme na rakteré
z oblastních výstav. Od jeho Členstvf si sanuje -.me, e se Opit na stránkách naeho zpravodaje set.
káme s gachovou hlfdkou.
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V MiHulém čísle zpravodaje jaeM Vas ádal o silělěnf nového
ř-eba jen potyrzenfe čfslo se notěnfiV Č f-s 1 a —6 1-e 'Ti 3-,
6j1 o, p r•A k a 2 u SnT, kter4 byly v březnu vYměn4ny.
Do uvěrky.tohoto Čísla spinil tuto povinnost pouze 27 členA!!.
wu•Vim to připomínáme pigte na adresu ved.zpravodaje J.justýna.
Mnov jste' ním
,'ie•jr,te dosud•nedostali knihovničku
vy4'ajoni-před,CS a výstaJou•na?lí seked v Praze. Byli' jsme - si
io vědonii.ale nemohli j'n vj iovt
Stala•se nám nep řfiemnti v6o1.o k ocizenf dvou balíků s tuuto knihovničkou p ři pogtoynf-přemě z Prahy do Pardubic a nám, zbylo z pbtřebnýoh cca 250 ks k.rozenf neo(lých 100A.3; Doxlo k nep řijemnómu• a ždlovbav4t14 jednání
'tou a i'iy"se 4.0zhod1 i udrnt d)sti:tk tOhoto scitu. Za nesmírných
kostí I fin.obětí Se nun to 1p)dail- 9 a Vy-jsto jej V minulýeh týd.
dostli; •
V ti;:ku je dal)5f č1alo knih)vni6ky 6.16 o6 K.I:ousaTa a JeJuStýna
i.aport(vní oeliny":1.64st /1925-1 951/,, která by sb M41a expedovat
naeho 15.setként
•
. NO a v polovin' března jsme Vám eXpedw.ali 6.1 5 knibovni61cy od -

SI:oboda-Mra6r1k "L5 v lyovánl' očima filatelien 4.66st.

Pro rok 1.986;a: do odvolání, so nebude vybírat od . 61eallAiS písek na zpravodaj sekce. Jedni
o•rozhodnutl-vedení KNF OSF, neb
k zpravodajů :bude-prováděn na zařízení ASF. Jak to bude a tiaLem
lovniček,,hudo rozhodnuto posd ěji. .Zřejmě bude nae knihOyničkt1 Č.
pro lotogní rok !,enlednl, kterou clOstanete. .
_ .
P.řiprav.L.1

.*.hoU a spolupráci mczi SČSF a STV, která by

la mít pro ObČ':' strany. řadu-výhod. K. uzav&ení dohody by mělo dojít

etogním roce a v r.1987 bychom se mni podílet na přípravě oslav
výročí tTV uspořádáním výstavy z1- _imék nagich témat.
•
Nechtěl by někdo z nan.eh členů Převzít yelenf připravovaně nové riky v 10em zpravodaji "NOVINKY". Pi4te yed.zpravodaje, který :Vám
větlf pptřebné a d4 i mnohý myteriál pro' tuto' rubriku. •
•

le?, že v poslední době nedostávtim pro 7Travodej mate-- čfm
r!41y -iňf pro Fos'ednf praidelné rubriky, které v něm jetě zbyly
ftenis, lední tokejp? Pou:;e "kopand4 ná pre toto čfelo jegtš rer& budeme maset opět " v y mý 1 e t " sami??!!?? CO vi NA TO ?
cc,7,300 poi,0000000000oo00000eo000e0ceo000,2.00poeoocoee00000000e000000000
VÝZVP, vp: členůirOLíMPSPORTU,
ocoocoomooce00000e00000000000p0000000000p0000_
zejména zakláciajlcfm !!!
.

'

V řfjnu 1965 jsme vzpoměli 15,výročf od prvého
oficielnfho setkinf naxieh ělenů, které se tehdy konalo v neských Budějovicfch.
.16 \\
\ • _: _7 0
•Vyzývám
Nrechny_nae při4r
tel , w sekci, aby velmi krátce napsaii jak vzpomfnilf na prvá setkání, co pro n4 znamenala a
.e
ja by 5i nOe aaTS?-šetkánf představovali, jak
je lČinit zajfmavěpq a přitO,livě jSí.
- Své přfsp ěvky zaxlete na -adresu ved. zpravodaje J.justýna, který
jp vyux,ije pm potl.ebu IvO?bo zpravodaje. Prvé
t ř i příspčvky / tak jak dojdou•-! p1.
Ĺ!7 budou odt0n6ny• fii atelistickými cenami!
toho-aat máme brzo co číst-T-Člen 6.1 -A.Adolf
do
Tož
0000000000000000000000000000000000000000000000000 •
0000

IV A NAŠ!

o
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liN ElZpirri
ěltn č. 1 Adol

člen 6.19 J u 5 t

Andělín, Na pláni 1285, 52 06 Ústí nad Orlicí.
nabízí Čistou sbírku známek a arqkti k LOH 1980
Moskva.ládá o zaslání jakéhoko'iv dokumentu
okolo 14.setkání členů Olympsport v Praze 1985,
.včetnx korespondence do a ze zahraničí.
n Jaroslav, 79; 01 halevsko 61 nabízí zejména
.novX .pijatýn členům sekce star?;f Čísla zpravodajů a knihovniček- do vypot řebovf. Zejména
nu)-t4 Číslo knihovničky "Olympijské frankotypy"
. od V.R.BOka a také reedici 6.1, 2 a 3 zrravodajů sekce. Je zde i n4ko1 ik Čísel j05tě ve
formátu A4 /2-1 6/.

0000000c ťp000r:0000000000000000000000000000000000000000000000000000

45. SE TKANI
bude uspořádáno v sobotu dne 26. dubna 1986
hotelu SLAVOJ v Nském Brodě s tímto programem:

17..(, led. v

lj zpráva o činnost: sekce od 14.setkélif
gf stručně k 20.výr( čf zalohnf sekce
výstava OLiMPHILX 85-diapozitivy
4/ vyhodnocení pfsermého kolování
5/ výměna
Setkání Pc řádáme odpoledne proto, aby účastnici mohli evsnavtivit při
cestě -DřeE Prahu dopolední burzu. Zájemci o příp.noclehy ze soboty na
neděli/ setkání pokračuje večer přátelským posezením/ si je písemně
objednajru ved.sekce Ing.letriika Aiiiezené mOnosti!/.

1
1
I

s

POzvinky na setkinf Vim byly rozeslány zvlOT,.totp jes upi'verlu*Uteri illtgTmaCOA,SpojeAf ló t.Bodu je dostatečr6 znám4,-pGIidal4

sme

zde W 3.x svá setkání a ze3m4Aa viakovó•sp4e jsou velice výhod.

Večerní posezení neorganizu spe, děastsvrtam je•pozechánla tolxótst,
Iedpoklid
vřr.6tu filatel.materiálu a bohatou bet.fld'J i diskul.11 o Illech nagioh prob1.4meCh.
Jak jsmo'uvedli
str.17 tohoto zpravcde„le, bude k dispozici pfl
/call/love. obálky
tetkání plItisk na. bíl obálce standartafho roitu
o'mátu
tejsou k ispozioirriorOet se budou černým jednotiskovým razítkem
•
;tro o '
me se na Va*f hojnou asst při obou nagich letoftfch jubilafch,.kterd 26;4. společně si pfipomeneme.
••
10000000000000000000000000000000000000000000000vedení sere000000000C

V etonifm libilein(m roce pro na?q námkóvou 5ekci, oslavili a
ebó jet os av mnozí nOf Členove: svá ftvotní jubiles. Vzhledem k
aini tatimnfm potOfm's tiskem, rozhodli jsme se, e jim dnes pofejeme najednou. jsou to:
aróslcry Pet/leek ml.
4. 1.1 966
avel KobercC
22. 6.1966
adek'jtek .
7. 7.1963
11. 8.1951
aroslavIalousek
arol. MIkló
7. 2.1 951
etr Valgk •
1 4. 9.1 951
adiSlal Kočí
2. 2.1946

Ilan 'Cromer

ladimfe Pazdera
tig.Břetislav Modr
Dzef Jahoda
iff HoAcA
is.Jaroslav Petráaek
rantik 5opko
ig.Ján Habrovský

idislav'Nnger
antik Doppler.
‚vel Kqpka
)sef Novák
idgín Adolf
)sef Kobera
troslav Soulcup
ihumil 3aek
1)r6
Ig.Anton
nAlloh Kobr
.řf Svoboda
ivol OndrOka
tg.Karel.Hájek.
.roslav Remta
z.JaroSlav Novotný
xvslav Sýkorovsky
Ioslav DvorskÝ.
loslav:Kametický:

6.1, 1946

2.1946
4.1946
9.1946
11. 8.1941
1. 1.1941
21.11.1941
25.1 2.1 941
25.9. 1916
4. 8.1936
26. 6 1916
3. 1.1936
12. 4.1 931
6.9. 1931
19.11.1931
7, 1.1926
11.1, 1926
1 1.
15.
15.

2. 2.1 926
21. 2,1 926

1, 1.1926
2.3. 1926
5. 4.1926
26. 4.1926
28. 4.1926
8. 5.1926
6. 9.1926
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Skute&ťost...že ČOV vznikl až v tv.1399"•rasii.1900.•petirrzul*i.
•
zejtana vlastnoitť6h6 napsan6 články • dr.0"itha, .16O•
pražakě n:
magistrts.tu o finanani- podpora a nakonee j dopigy P1,de'Coubertindiri z let TE3'5',".-v:
1901.. Ileprýstižzěji to napeal. -7 dopise P.de Courtino7i z 15.-11.19C1: • es
vPiar• pro, hr.'''. olynipijšk.4 vFie, který
• roku I 835znovu zeká ii.
člinnost". Potvrzuje to i dopi s J.EtOssis, ts.--Ořriliskih6 Celibertinovi Z 12.5.1E99,
Proč se tedir,- uirldf."
když v:ieeltnafakta. dokazil§í n í do
,-Ť in/ibro?" Proč - dr:v:Guth Uvie:61 ež d.o ;0
r.1";,9`)... a pozax4i• tbto
datum zcela opustil a vy
rok . 1 396? Je k- 'tetra
J.ednak moia
dof.t. k n ťizsYsin6 icirt6nč. k otaylu., jadneksi to vyžAdIaly.korikr-.5trd 2olitick-6 pe • ty. Dnes 1Ž zeela přesn.4 nezjictime, co b710 rczhcduJícf čí zda hrál. roli..
jcs jeden "z- davoďd.
Je zdele.
• e dr.Guth ztoto:aal akce
založerd. 1.v
T896 s exerni z založeni
• RAU._ r,167 pro nevi:le:1 ".;ok-ola a. pro neyhoin6 novininky
(bylo po
uu se postupn!, f d=ovala„a. po•: seL7iIeni stanov
se 3.5.1'.397 3 OTI .j:21
Hein - byl postaven pri6v4
platností ustavila. .Do
dr.Guth. Kro:.16' toho mohl poze:ji ravažavnt za vznik YJ LŽ tu samotnou s:••-..urečnost, že se v. r.1;.396 oela akupina. záje
o 011. kteři 'dicer1a
vborneu,
tvořili, ale t$l c tři roky pozďéji •při,
Doriativ6rJev ak, rd ominantnim Tĺ o&n, byly 'a1 tic potřeby.; Od
snaky rakeuskýoli . tiřadC: a s'..)Ort0771 faE.or s
1905 2;c:::11:11.y
d potieče7;
• .nattiostatr-ao (":"eskčho zastOupení v'1,7-1 A. • MI
Proto dre,uth
R313: tiO
0fvovs14 p•ominuji datum vzolko na rok 1896 protože tak •.
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11-Autl:

9&11 bit sta.

or
potla čen bor i lr íni.,
'že ,
žeme *SO-7a
. Jt Ji j tozin)
t e •
tozstžu,i erne
p e's
••1:- 6
te
e
k• 0
baut,•
s7
ove
sk
G
o. y
pj
h
•A za devides:,t let price. ranich n6radť).
proopr!'cK0,12pifeff..6.
i ápívň k posíleni e props. .I
prok•"izal., že Ok1 vzi«
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,

rnii. kicbc-p. takč, z-;porri-nat n pn-.- .:C‘i a at ti .:iadotei. z již dr.
čalžíchtr,., z:e jrcenn.1•011
Gutbs i JJ o c1erc.
• VrIelava R1d1.a ale
sit .• ••,a z!'
ic-ertyl nebo
funtoionařťl a;sportovoŮ, n.2:1•511‚i1'
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(
V tento p:I:vísp6v-ek- ,naZ•;aho dlo-Uhovisu;
ortovníTn;o 1.7iStorika.
I -t6h.o'-spol‘l;;Iracwaliko.„ r.roť.k7.TS UK a přvednito naho
D0MIII.V6rie Se totiž. že Vám mnohým'or vtlí r
t1c5 čs-.01yLpskéto bj-lati atak6
125„.Ý.Iro,6i r
G
piviblíži °so1zno:74' Dz' fiíbo;. 7 1;01115 ITL'A.
íhu k nEvžarlu 15.9e-tkáni.
zení rzpi•-noos v CIT;3
tro
T6n pak, kdo re hloub.6;11 zajíwalí a zeba c-Intědf
tatc obdobt
prcstudovEA, dbparu6ujemev ř 1c
od Jiřac KBaGlA
ilesicoslovenk4ho oly1zipi,1sk4lia hnutí"
nakladatelztvj: Olympia 4 r,
1977.
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ná=ětové sekee0T,
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. K 's ven ntivZqóve sklApny•lrynť. sekc4/
JT.r.PIADi A SPORT doxlo 7Xa panátném prvním

sminá 41 KNF SSF, konaném ve dnoch 1.-2.4.1 966
v c:hoceradech. Seminář přeC2háze1a velMI pě-M.Ve.
p
denf KNF a byl n nČ j sezvein dosti
6otvta7o , prOTfm
z5iroký akt'v náT.ě tovýčh •fi'ltelistA z celé
.0-ech
jenávaným otázkámvyj6dření co nejvě tNfho bkruhu.námi"- tářg
tématicky^h'oblastf. Byly zje prodiskutovány .vechnY Lahromad ěné proAc3ažené výsle'dky s- staly 2,610a&n pro dalg,f tispě xnou prácirw. 'Pm ,.tytýčeny'zásady a smě r rozvoje námě tové f1late7ie v nsA.
•.
Zalo .'(77A sekce Olympiády a Sport si dala do
sdruení v?'ech zájemců z celé NSR o olympijkou a sortovlif filatelii. Dnes existenci sekce
pc,-.-aŽujee jaksi za samozřejmost; We v doba formo-nás to byla
.
vnf néz(rů na námětovou filatelii
věc ojedině16,_nikde nov:!zkco*ená. Přes počáteČhf
potfŽe s lép,ní a progrm č innosti. sekce„ přes
mnoŽtvf .:orespondence s vedením KNF a se členy, •
kteří - se do ustavené sekce hlásili, to bylo převážn ě naxerf a pcvnti vfra j4f.ho zakla6atele a prvého
vedoucfhc s t VácTava_R.:Bu Žka ahěkolika stejn ,", ?aptilenýCh Cl'enů kolem nnlo-Triz foto/, které
uvedlo seKei zdérně v život. Byli to hlavně ss.
• ‘') -trinci,
Justýn, svoboda, hraček,
Slovák,ing.Fetrások n. de í, kteř společně $ vedoucím věřili ve
zda: coo započaté práce.
si stále Wehnvě ji u0domova1o, že bez ně jakého
prarid,.1114 .:10 oběžnfku či ziravodajc je vuglerá jeho snaha málo dčinná. Zp vu e zdálo, že tento problem vyře ěf tistředT,ě PTY. v Praze vydávaný "Zlravodaj námětcvýc,1 skupin", jehož prvé áílo vylo V 07/67.
Bylo
nejen redffón?. náročné, ale i neoperativní 'a neekonomicK4. Rozhodnuto bylo proto
ávat zpravodaj vlastní, který by informoval Členy. c nových materd.1*6-6E na )qoasT bVF jakousi náhradou
odborně zaněřené literatury. Po tomto rozhodnutí a vytýčení záměrů
bylo p řikroteno k vídání prvého čísla naeho zpravodaje. Ten dostal
•
vystiŽný název O'M'-SPORT; dodnes si tento název ponechává a po něm
jej p řevzala cel6 skce. Tcto prvé číslo vylo v Červnu 1968 .a bylo .
členy sekce.i vedením KNF L řijato velmi příznivě. Svoji tvář . si zpravodaj přes. četná zle-oxenf a potíže s tiskem podržel dodnes.' S tímto
č íslem vylo ve XIX.ročnícfch celkem 54 čísel s nesčetným množstvím
vyobrazení a textů ze vxech druhů filatelistických materiálů n0ich
témat. Připočteme-li k•tomu-j05tě
čísla reedice prvých 13 čfsel
je to víc jak 1500 stran odborné literátury. Za celou dobu, co vy chází byl mnohokrát KNF SNF vyhodnocen - jako' nejlepq a dostalo se
mu řady ocen?-!nf ha mnoha na*ich výstavách Oech•stuTnI%
Velký význam v eel& ivotč sekce mají setkání clerď , které se
.
konají pravidelně nejméně jednou do roka. Zde jsou 61-6-a,Vé seznamováni s výsledky práce vedení sekce, osobnč Se poznávag.sdě
.
luji si'
své problémy a nezřídka se diskutuje nad přednesenými 1143ty. sbírek.
•
•

a exponátů. Přftomhí si pak odn‘gejf domů nejen nové poznatky, ale i
materiál, který se jim na t6chto setkáních podařilo získat. 0 osobnfel
přitelstvich, která zde vznikají pak net řeba ani psát- mají trvalou
hodnotu a připomínají znim4 00ubert1novsk4 "Velké je vít6zstvf- v6t?-cf
je přiteistvf vNechi"
Na tato setkání, počínaje prvým při výstav4 OŤ LIPSPORT 1970 a
konče práva připravovan ým jubilejním 1.setk6.nfm v eskér. Brodě existuje řada upomínkových materiál ů,, které nim tyto chvile p řiblihtjf a
potPf nás ve sbírce
v exponát u/ i po létech.
CISODiNA,641141.
,

PrvnT setkinf sttrateiii OLYMP SPORT
ČESItt 4100001/ICE 10. 10. 1970 . •
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Konce roku 1975 utrp 'a nae. sekce nenahraditelnou ztrátu 15,mrt-fm jejfhc zakladate'e- a priěho vedoucfho sekce g.V4clava, RBuka
Skci 141d11 témnt' 10 -let a za tu dobu dosibla cOou řa.-311
.. cbÚ
•
.06 čela sekce jako jej vedoucf a scučaakr. ved.
zprsvndaje býl KZ Str jmnováz dlouk,olet.V 5Po1 u- .
TN.Oello
1.7.cavuft V,R,LOka 3.JaroE.lav J V
j'o 111,avně-Eifiiif- 67-6bil-Tón6nf setC1,Dnů 3ekce a to 3:0 v r 1 976 evoláním 2.
*etAnf ve Ztojm6 a od te d ,bv
'tone:7317n ka'idcročr6 iochopi jojich výz:nnm p;o sty:: •
sf?%oe s člensko::. zWadnou, F- tejn
t;o ncjpralelnm vydivtnIm mtgeho zpravca:je
ZavJenS pravidelnýh rubri vo zpravodaji, roeqfenf okruhu pfspívatel dc zjavodaju z fad Členů
sekce i spoupracovn-:ků z jnych obor' a ze zahraRičl se promítlo
v zkvalitOnf zpravoclaje a. 3ostup0 vedlo k Wlence vydávat samostatné ucelenč jgf. práce jednotlivýuh t(jmatických okruhů. Tato myglenka uš
byla oe řcna vydárl.fr; "nulte!lo čísl & knihovniček "Olympijsk4 franko-- ••
typy"v r.1972 z pera V.R,BLIka, kdy jOti_< tento.zWr nebyl- • Vedenfm
prve: Č lo•nagf knihovničky
zcla pochopen. Koncem roku -977
a 16 -ddxriTch'dnA -1416-"t ědh---.
"Kogfkcvá v fi tii9 od in ‚J,
t6 stále populárnjgfch 6v2-:.1z!, vy n. cokem 15 a dalgí se •k. - mydánf
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Naxe sekce se také spolupodílela a vlastn bra inicigtorem uspořádání dvou velkých celostátních, výstav nag.iCh témat a to v r.'1970
a 1980 všdy v-N6kich-Budě jovicfch s 114zvem OTOFSPORT. O t6chto
přehlídkách exponátů Členů nagl .sekce bylo napsáno dosti. jak v naem
.zpravodaji, tak i ve svazovém časopise. Nechci se zde tedy k..nim jiš
ve svém přIspěvku vracet.
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Volice .lařilgmi akc--,1 ./ly dvě_votavj :ich t': :t které se
,askute61ily u pffluitosti 116.1.Y.v pre31..7i-i,t NV p.J.A0Samranche v
LSR a to v 2-.)983 pi j.lojle nf 50.VelH Kuriratick,5 a nil: lo;sk6m
roce p ři %S 65, kde j.,m,, mohli LiDat řit 1 velice ;.%ý expoLát p.Fres
':(.N. Tato výtrfva byla pqvfc t. outnf a ob,:eNA"To 3; na nf nxkolik velice pxkných nevýl; cxon/Iti.
1„ Jb.:: 3e ,:rAI:ilý v rlue'.0 SNB a vcjsk MV a
při obci bylc. Lzsp,PAa.lia zdaž' 'e setk,,i.r '.!l:na Taxf sekce, 0 obou
výstavdh a setk6nfch jsme V6s inj:ormov-Ili v. nam zprevedaji.
I.)alfmi akccri naf sekce jc,ou knlcv,inf p ře)-ItkA nanch členů a
. fi. 01j -f-e)nym 4- výhoóYjtil
:)fecm,all k-olov,O.nf, lulc majf 61 onov6 ro.6nosf.
7W315er:TETC:"nit ,vé sbfrky, Po riaem vaoru jsou tato kolován/ prováděna i dalfr..',. sci,
..cemi KNF Sn5F,
lja 14„ci5.nf*nax. sekce p ři vzpomfnan4 výstavě v Praze v po'oVi
ně lons'Iiho ro'.7,1 jame Vás e-,Izmimili a tfm, :'ie vedení KNF S'SF jmenovalo nový v. :.,ouc(,11 na"f sekce s,Ing.Jaroslava P 5.T R A 3_K._4 za
s,J.JustýnR, 1(.
. .tr: byl pověřen vc,Infm nacho zprlvodaje Stalo se
e rozděleni Obou
tak na vlastni itillost, s.Justýna a domnfve se
funkcí bude birnosti ce16 sekcP ku .,::rspěohu. Soudrun Justýn vedLpol.;
ci 10 *!('t a vykonal nIt toratc po i ve ' i Le zásl-aný. ':, us práce. NovTau

vedoucri:iu sekce a leho spolupraccvnfkAm pak přejeme mnoho dspěcht v

jejich práci pro n6.s vNeohny 4-1 vn‚f.mo, !,e pod jejich vedenfm bude
ne.e, se) 'e v dalch létech l'rěiCct jeq k - samým dobrým a vyfm eÍ- .
.".pravf ni.im v na f zálib ě iť'eto mnoho radosti.
Iům a p'
3? 4,,y
0000000C:000C.OGC00000000000000000000000000000000000000

NAS

HTEDANOU

000000CC -.c

,

NA

1 5. 5ETKA.Nt V. . BRop t•

:'('10 ů0000000000000 )0000000000000000000000000660,D::
t\

e.

_

7

_

.

„_

t
ť

CP

-

r

i,•

j-1...,r,11'

E,...

-

2š
1

b

77:7-

------,---t•fti6.
r -x.-.,V
ClIti=
' =1'

FEDERATION INTERNATICW,LE DE PHILATELIE OLYMPIQUE

TIN) byla
ř.aloŽera na popud prezidenta MOVi pana Juana Antonia ,amaranche v
- 1ymp13ském mezidobí 1980-1984,přesně řeč eno 7.12.1P2.na ustaNujicim zase.Jáni v Lausanne.Po vzájemné dohod ě mezi FTPO a FTP,re- •
)rezentovaném•jeho prezidentem Ladislavem Dvotáč kem,se stalo členy
?IPO i ně kolik č lenů nal námě tové sekce (LYMPSPORT.Y současné
Fipo okolo 350 Olen0 a .soust ředí filatelisty o zabývajíoi se
nportovní a olympijskuu filatei ií praktioky z celého svě ta.•
První vě tší akci,kterou Flif) uspo řáda;,byla. VýStav4 . 01.YMHILEX
•"85",která e iwkateč ni1a 18.-24..1985 ve švýcarském TiaUsanne.
.Do.deskoslovenska byly zaslány č'tyri pozvánky k . 1časti ne této vý .stavě •Ei NF doporuč ila vystavení tě chto č tyř exponát:
Československo a olympijské hnutí
-Jaroslav justýn
- Tennis
Košikowi
ing. Jaroslav .petrgsek
MUDr Peter 0suský

Historie olympijského hnutí 1896 - 1952

palaiu de Beaulieu /viz obr./ e.vysVýstava byla
- tavené •exbonzity rozděleny do nftclik'a.tiqd: čestná třida;poštovwq sprAvy,bportovni fedenkc.7,m1;:zea a.pod.,olympijské hry,zimni o1 pijse hry,aporty pod . patronací MOV,mistrovství;světa,a další
sportovní aotě že vignntn1adí filatelisté a olympijaid, •a spor, to7'9.1 filatelie.poč et rrIeL pro jednqtlivé vystavovatele nebyl one-,
d•vyTimkou mládeže a výstava- nebyla soutOni,jedihou..vyjS:mkou
Inyly exponáty, věnované OH 1896,které . byly juroványme:ziaárodni ju-

ry,siolenou.z.•tě chto. č lenů :'

Michel Tsironis NanZre:! Titirgman
Italic
MaUrizio Teccardt
YttOmi ličiestyylei obdrželi zvláštAf o1ymp.tsk6 r aite a pě kné

di-

illo zahájeni v? z.kia,--trcl, mime jirA
V průběhu výntavyu
Lsdis)av Twořaeks se uskuteč nila řatii;; -akei,ze ktýci Rtosr;
xe připomenutí • sLavric*tni zasedáni členA FID0 5111:p02.AUln o
uf a oiympijské filateti a slavnoni palarc.Irch
ei se mičastnili i čl;:nove naáf sekce,kte'tí aL ve ?všcr -vskAl
i4omni,Jaroslav Justýp.,Viclav Diviš,ján Habrovský a jarcslag
sek.
Yýstaru pflpomenula fIlateLItIckýrniart:en-fifty
poštovrcLL1výah zeml,af st 112 . j.,7dr o v..Fitovn: známký,enich Lpráv
liny,(vs nebo str'ojova,či přiletitostna raz°tka.q.,
1on pctovnich
správ měla of'imo ve výstavním prostoru Bye 7,radní stánky,kcAem
kterých bylo stále pino.Nékteré z těchtc mRteridIA ecdostaly do alb našich člen ů,tbkže v daišim dovolte jejich krátký pi'ehlel.

n'1CAR-,K0 7 p říležitostné razítko ručni,používan4 přímo na výstav?",
otisk výplatního :troje MoV
strojové razítko ve třech druzích,používanr; na poštich
Lausanne 1,Bern I a Lugano
výstavní vigneta
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p ř-fležitostné - nizitko a pi'ibližně Boon ks parnétnich oaiek
pr-iležitostné rzitko a pamČ tnf list s reprodukcemi dvu znák
mek k ou 84 /gymnastika a vrh koulí/ A švýcarské známk7 Tau.sanne - Ville_ olympique - den vydáni l.3.195
ZAMBI. TIE - známka s vyobrazeným koula řem,vvdaná 1F.3.1985 v náa u 70 000 ks a př iležitosné razítka
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ANNE 18-24. 31985
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RIMOWICIR 0/11.0.01,111,4
Di

ESPOSECONE 114TERMAZIOMALE
O.
FILATELIA OLIMP7C/4
1.406111.1A 78-24 MARZO 790d

AÉROGRAMME

F')AR AV1ON1

SAN MARINO - aerogram 600 lir,vydaný v naki;idu 120 000 ks a přf-

ležitostné raztko
serie
dvou zndmek s reprodukcemi madarských známek z
MA ĎARSKO

Předvále6ného období se sportovní tematikou v hodnotě
4 a 5 FtivYdang 14.3.1985 v nákladu 402 000 zoubkova-

ných a 8 700 st říhaných kus5,reprodukované známkylsou
pi rvní známky sv6ta,vydané s tematikou.zimnIch sportů
dvě různá přfležitostná razítka
14.3.85 byly přepraveny zvlAě tnim letem*zásilky po trase Budapest-Zurich,letadlem SR 4694 tomuto letu axistuje dalě f přfležitostné razítko
uskute6CENTRAAFRICAINE - serie 6 známek,propagujíci m
r.d •Coanily olympi;iské hry v minulosti a dva arAlky
bertinem a s propagací umě lecké gymnastiky,jako nového
olympijského sportu,vydané dne 13.3.1985 v nominální
hodnotě 2 135.- Frs

přiležitostne,razitko
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FRANCIE - p ř žležitostné razítko 8 pamtn olNdIku
ITÁLIE - přiležitostné razítko
př iležhostné razítko
POLSKO
priiežitostné razítko
BULHAR -,K0
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př iežitostné razitko,používné rovn , ž v -erv,.né hirvě
LIBYE - serie péti zwlmok se sportr,vnf tematikou d6tf,vp-1-inA v
tiskovém listu - soutisku 2., kus5
př íležitostné rzítko
ISLAND - p ř íležitostné razítk ‚)
serie č ty ř známek /uě h,kup,tnA,vzsírénelba ,vydanA
18.3. 1 985
př íležitostné razítko
!PANPL:;KO - jwinu známka se :,imbo1ikou olympijsk ť, ho ohnf' v hodrinV! 40 Ptas,vydanó lt;..19R5 v naklauu 4000 0')0 kus5
aršík v • tvidnot, ')00 F,vy&olý
tomatik )11 windIGER
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(Iv* re mil: . přilet ita:s.tud razf tka pft.pornimit•jdni te 'zenedlouL
ho vzplane opšt olytrpi4ský ASA at • na dalek4tfr výchadě -mile.
(alymptilke hry ostatnk• Ttipciatittal i cely stá• •
•nek k.orejské PoštOyílt:. správy /viz ob.r../

hocinoté- 5()(7• Toryďaný
/vrb
CKIVROMI. - et-šik v bOsnat4 150, vycfaný 5.40:9E5' s tema tam". 'zápasu
př•fletitostné •ra tko
- • .•
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frA4
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fiD5141

044- 7.'1

toe'

craw
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aršik a etlatikoU .:
1985.
NVARACA argf.,
- -kTa4U
•
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ib

,,,v7oaný'

ectLkj v boduTtf 15 c,e2davi

ks LB 3.19E5 -

T14-

ile010s, e razitko .
PARAGUAY. - edm
------- přilež.itóstně razítko
ZAIRE - c,Orio znip0c,
RUMUN5PY

RARCUU0 - of-flefitos 4 r4zitcn. r teztemz.6 2744 f7.1tEA TW7Y.R.r7TP7
AM GEBIRGE/WERBESCYPU C.:TM:PTA '211-2 aPCRT,7YRFEMIAPPEN
MLERVEREINAISTERRE1CHIf..NTER BELTRAGZThDLYY7HA.111
.
IN LAT;ANNEnoryc,bmzi,ný znak a katiedri:m LĚSVERIER
Od některých zde uvedených mater14'16 nea4me diAcnce ant r'enrcťinkee,
lakr.,v4
jenom vfme i e exi.atuji a zt-ejm4 tulou
kveri
jsm( se doposud wtdo2věd6ii.Vite lt ry,deltE
A zivě rem ak6 byl(s rozhoonatf jury v httnocevi voutAiniath exponatl:
1.. cena - j.A.samaranchem vi:fnuvaná.fiatři Franr7o Pa le Trť,nlmu za
•sbírku npuch Olymple*

1. cena - vnovaná MOV,patřf Marto 7,11ghe1opgul'6sov.2
modernf oIy ľpLké hry*
!.cena Giorgos Doljanitis P3Pecipaisovani sbírka
serie geckaw
Harry_Beinart tmalympijsk-!. hry le96,-,
zvláltnf doporučen: jury obirtt.y zv-1.6ZA-05' .1,121as
alNí č lyři exponáty:
.Karel,
olympijsk6 hry ITI6
792e
.Messm..!r' 0Iympi35ké hry !el
.Rapkin

ympl2

cem:

Ofympljnk hry 193,6
Hry 8.olymptidy v r ři

19fz4
Drate 1.4 sportovních a oLympijskýeh námětů se Tf. nyni pfirravili. na pti výstavu OLYMPHILEX.kt- -rá se pod patronacf Itat ,s1.11ho
irodního olympijského 'výboru usku-,ečmi v roce 19'87 v IfEm4.
dobil
mání mistrovství Isvě ta v leh16
1000000000000000c0000c00000p00000c,ol000000d000mew000voonovamozoo

TRIM MIT NOVf
avuje A3prs bluets,
!dnim z přfjemných překvair-nf,kte -4 Fro ná
Tiáni prvního- 6(ii4Oho kata1ogu spf.rtvvnich olvmpil,ských znAmek
stAtů .Tento ka:A.1017: by se m0:1 objl-vit na pultrch
ště v závě ru letošního roku.Na n:kteri z našich členl jsmE se o
itili s prosbou, o zapů jčeni něktc-rýcn známek k lfotrogrzfováni AG
hoto katalogu.jim všem bychom toLto cestou, ctělJ •:mtines vedeni
kce, ředitele POTISU a v neporqedni řadě i jmhzer s.Ivarce.který'
s o spolupráci poiddal,poděkovat.Známky,kteri j.te zap*jZtli.jsou
tím uloženy v sejfu Pofisu a po ofotografovámi budou vricenv ztejkvětna
-jpv průhalu

PIT.A 17:LISTICid i'OSTAE:g Z US V LETECH NA LYP
dcii 1983

0000comoucoopoopc;co:l000coc00000000
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v letech na lyžich byl RAYTe0h07 V Krkono:s:ísh
filatelisticki Veřet byla pi'odem iarormovtina
hrox.adnými sdlcacíi prostředty, že pota v tomto mInt6
buĽ' vo drcch 17.-20.3.1983 pouivat k této události přiležitostné razítko,:,,vš.t
virattí situace p řimo v děWti
byla ji1.1 a fi1atelistio0. děn/ problhalo mimo
postu :rov, dokonce bez její akt1vn
čosti ?de jsou něktoré postřehy, kte1.4 by s včť 5im časovým odstup(m mohly-být zapomenuty při sklédinl mozaiky po5tovni nistorie.
Přiležitostné por;tovní* rszítko se použivale přimo v areálu skokenského můstku v v.parkovaném, speciéln; upraveném autobusu s postrenní po6tO:t
kter.al poskvtly spoje urno. Vlaltní razitkovinl e prod' cenin providěly dvě pratovnice z ..,o5ty Semily. Označeni autopočty v FR uvodeno'nebylo, evšilk ne rozdil
od dopoů 3deslenýoh v prdbhu
dol-oruen;:ť z ročty Harraohov, bylo na R-nálepky
používt,n6 7 autobusu dopisovAro ručně písmeno "A".
Tak6 rxist-ojí dvZ barvy PR - černá a modri. V autobusu ne začalo razítkovat
17.3.EJ v 9.00 hod, avak !,amIchanel razítkomaci černd barva se značna rozpíjela
v
es veakerou snahu razitimOcich procovnic vytviřela černé slité otisky razitha. :lanto stay trval asi do 11.00 hod, kdy narŮstajicí zklamáni a rozhořčenf zájemců nad otisky razítka, přim6ly rracovnice oout "nAhredni poliitAřek" s modrou razítkov-oí larvou. Výsledek byl výborný n modré otisky razitka pak zřetelné, ostr6 t
C itelné. Přesto však b6hem dopoledne l'aa připravena no vi černi razitkovaci bar- I
va, kterd d.ivala již stejně
otisky jako modrá, a tak přibližně od 13.00
hod.dne 17.3, a, do konce *.-3 2(.383 1:yle již opat používána,jen černi. razítkovací
Po5ta Harrachov i "autopo6ta" jako jediné v ?3irokém okolí měly k dispozici
dostatené zoby znímky 1 Kas vydané prvě k VIT.M3 v lotech ne lyžích, avšakprobléem zůst%lo sehnat obyčejné obálky. .Proto Větiline zjemoll získala jeň celistvosti s nes:Irdvnou frankaturou
inimkon 1 Kčs a otiskem Ph re pohlednici Harrachova nebo -a koresrvIdenČnIm lístku. V autobusu bylo v prodeji je5tč omezené
moe4ví TT Pof.2545-11:-.1 , 2549, 255.3, 2554‘256C-72 a pod. Ale ani v tomto případě
to filntli -tt s koupí
prvnít
:ehké, nebot včtina znimek zkon čila slepeni
den bylo sice hel;k6 počasi, evi:ak z mokré střechy autobusu soustavně kapala voda
rřímo na pult poiltovni pře1)6 řky
darií dny pak sovstavna, pršelo a byla skoro 10053
vlhkost vzd-chu. Tehdy byl pro,
!ej cenin i resítkovdni pN.mistněny přímo dovnitř
a-Atebusu, nicméně z reakce fi]. telistů bylo možno usuzovat, ie s takovými "bojovými" podninkai jich vétšina spokojena nebyla.
26varc bych chtěl ještě •Tozormit na obálky prv6ho doe vy05ni se známkou
Ms nikde
1 Kčs k VII.:1S v letech na lyžch, které sice v prodeji v místii
nebyly, av5ak které každý den ve vhodném cohraném 1,ovzdře vypouštéli
na
se prostřednictbalonech
vít 7 zní 7 6vodnici.
vim nošeho srravodaje n ě kdo
z
tisp č 6ných
n'!lesc15. těchto
suvenýrů ???
Dr.Durian Brabec
oc00000000000000000000fl00000000c0000000000000000000
000000mm00000
• Dnes nemohu napsat, kdo 111;:_, a kdy předal a z jakého zpravodaje výše uvedený
článek Dr.Brabce, ale nejvéti':i pravděpodobností půjde crzpravodaj sběratelů PR
a SR, ev.automatizace pošt.prolozu. Přesto se domnívám, že článek bude zajímavý
p_%edev5ím pro maže sbaratele a tak jsem si jej ,dovolil v naěem zpraVodaji přetisknout bez svoleni autore.
Justýti
000000000000000000000000000000c000000000000000000000000000000000 , 00000000000
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.50. rjrciii . prvnilio titulu
ITALIE - jak zninč ,je jiii t;ojnisobným mitreM svě ta v kopané.
r-rvni tit'a ziskala v ;- :'cce Mil v ts.tideji'4.M i pro -ni3 pamitném
řimském.finile - , když za' přispeni dotaicihť.J publika a 7.v1áite '
1. -lěfiského rozhodč iho Eklinda v prodlouienm *Case porazila na;',,i6
" Zlatě hochy " tesn 2;1 „ V mot; .1c.)36 ve 2rancii finalovym
vítezStIlm n4-I I!!..1.71ars1,:e1 te,tnto titul na I:I.nistrovstvi-sveta
obhájila, A-konecn.é ital?:ti fotbAliste slvili. treti triumf
...
na mistrvst.,7i sveta tedávno r. 1982 • i

,.
ve 'Abpaneisku . •
., •
5C... výroč i svéhourvnlho triumfu .7 1'0' 1
1934 italové nálezit6 oslavili '. Dne. •-A
d
--(
e. .,•.-•0
29.4.1904 bylo pol.iiv.áno'vzpomínkov&- 1
i;.,
•
*
— prilel:itoAné:kulaté. .poStovni•razitko i
testem- lopa Umet -. 50.Anniversario 1
cslie 4.
iori . Na r,zít ku je . vyobrazen
Vitt
(
i2
la irostred, fotbiaovy:mio a- pa jeho stra-1
: V RIgť nach tehdeji;1 trofej- MS •••soska - Mati •1
°Aid V •
,...
!71k4 a h17oife. 0.eilee:y FIFA: a zaklad,a'tele .Coure.•de :'onde - J. Rimeta-. .Tedyý
lrine stejný motiv ja)p na bledemodré MaA,r6ké-Známte hodnoty •
i
20 Y v pam,Ani vzpominkové MalarS6 poOtovni'serii_k MS 1.96,
„,...—
liW'
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J. neprodejným a neperiodick:m zpravodajem nimě tové sekce
"olympijiska a sportovní
elie v Č,SSRff,pracujlef při
KMF SČSF v Praze a je určen výhradně pro vnitřnf potřebu
6 enů této sekce.
V(dcucfm sekce je ing Jw.osltv Petrdsekaborovská 1025,
2 . 2 23 český Brod.
Vedoucim zpravodaje je Jaroslav Justýn,scv6tské armády 63.
709 01 Milevso t kteři zcdpov4daj za jeho obsah.Za odborntu stránku a pavodnost textĹ odpovfdaji je:ich autoft.
Tfxt neprccházi iszvkovot 6n, avou
Tcto ě islo
•

2 / 5 4 / 10 86

m6 20 stran teftů & vyob'a76nLRedakčni• uz6v6rka 2.4.1966,
v dobnu
Na tomto č 1e polt2praeovall;j..Itai,:n,/n 3.sioviiceP,ing J.1,etrásec.
ipán v y.f;lechta.
JaCssi Cse,111-.1sVrate,A,Auulf s

j'01.

