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HRY OBR Ě  Ě  V L 3 — MANIFESTACE SPORTU A PŘÁTELSTVÍ 
00000000000000000000000000000000000000d0000000000000000000000000 

Sedmnáct dní /4.-20.7.1986/ trval v Moskvě, Talinti a Jurmale 
sportovnf svátek, nazvaný Hry dobré vůle. V historii světového spor-
tu představoval unikátní •přehlídku sportovního umění tří tisícovek 
vyslanců  z 80 zemf pěti kontinentů. 0 medaile se dporně  bojovalo v 
18 druzích siportu a každý účastník chtěl dokázat a dosálnout co nej. 
lepgího výsledku, tak jak je to v lidské přirozenosti. Bojovalo se 
vžak pouze na místech, na jakých si přeje každý rozumgg člověk nagf 
planety—na stadionech, v bazénech, v halách. A,jestliže sport byl 
již dávno před touto soutěži objeven jako krásny prostředek sblíže-
ní lidstva, potom drtivá větina účastníků  i hostů  Fier  dobré vůle 
k tomu přispěla. 



-2 vedení sekce 
0000p000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

Novi č lenové  

. 2 3 6 HEJZLAR Pavel, Krásného 13,.636 00 BRNO 36 
sbírá. TENIS a vývoj světového i našeho 
tenisu. Exponát připravuje. 

2 3 7. KAMENICKf Stanislav, Lečkova 1522, 149 00 PRAHA 
. 4 - Chodov, sbírá námět KOPANÁ. Exponát 

připravuje pod názvem "Svět fotbalu". Nabí-.  
pomocpři výstavách a - brigádách a spolu- 

. práci se zpravodajem. 

Zrušené č lenství 

27 HAEK Karel Ing - ruší členství od 10.4.86 
176 SLAMA Stanislav - zemřel 

Zm ě na adresy 

20 FAJGL Jaromír, ul.Přátelství 1371, 753 01 HRANICE na Moravě  
215 GAIAJDA Jiří Ing, V Bažantnici 2641, 272 01 KLADNO 

INFORMACE 0 PLACENÍ PidSťgVKŮ  NA ROK 1986 

Zdá se, že se alespon zčásti vyjasnila problematika tiqku zpra-
vodajů  jednotlivých  NS  prostřednictvim tiskového zařízení SCSF. Po-
dle rozhodnutí vedení KNP SCSP obnovuje se placení těchto materii1A 
ve formě  příspěvků  na jejich vydáváni takto: 

Součástí dnešního zpravodaje OLYMPSPORT je také přiložená slo-
ženkalzelená a pětidílná). Pomocí této zašlete příslusný obnos na 
účet SCF, Celetná 26, PRAHA 1, účet u SBCs Praha 1 čís. 9532-01 4 , 
Variabilní symbol de KNF 86 - OLYMPSPORT. Jinou složenku NEPOUZÍ - 

VEJTE!!! - ztratíte-li ji, Ing.Slováček Vám zašle jinou !! 

Základní poplatek za zasílané zpravodaje  le  15.-Kčs r o č  n ě, 
Protože předpokládáme každoročně  vydání alespon jednoho čísla knihov-
ničky, která je jaksi "navíc", je stanoven celkový poplatek  ma  člena  
za letošní rok na 2 0 - Kčs  

Pokud někdo o knihovničky nemá zá4em a chce jen zpravodaj, může 
zaplatit jenom 15,-Kčs. Vedení sekce vsak předpokládá, ze podstatná 
většina členů  sekce bude odebírat obojí, neb naše již dříve vydané 
knihovničky se stávají stále vice hledanými a potřebnými publikace-
mi pro naše témata. 

Na složenku nepište žádné vzkazy pro vedení sekce. Při podání
u na poště  obdržíte zpět dva kontrolní střižky. Jeden z nich vložte 



do obálky a zašlete na adresu:  Ing.Zd.SLOVnEK, Dukla-Hakenova 2257, 
530 02 PARDUBICE 

Teprve on Vaše zaplaceni po obdržení ůstřižku složenky zaeviduje na 
nase konto - pokladna SCP evidenci provádět nebud e! 
Je to tedy jasné - nebude-li mít od Vás ing.Slováček zaslaný ůstři-
žek složenky, další zpravodaj či knihovničku již neobdržíte. Tento  
poolatek  platí pro rok 1986 !!  

Současně  upozorLjeme na nutnost zaslání patřičniho,množství, 
obálek A 4, opatřených Vaší adresou a poznámkou "OTEVRENA LISTOVNÍ 
ZÁSILKA" (.samozřejmě  nemluvě  o frankováni 1,-Kčs známkou). Bude-li 
Vám jejich zásoba u jednatele docházet, upozorní Vás na tuto skuteč-
nost a potom neváhejte a zašlete mu 40 ihned! 

Finanční rqzpocet sekce na letosní rok a zřejmě  i příští je 
značně  omezen. Setříme tedy kde se dá. Proto při koreapondenci s 
člen vedení sekce, při kteri'očekáváte jejich odpověd, nezapomínej-
te priložit známku na odpověď  a vždy pište zpáteční adresu a své  
členské číslo. 

Abychom zrychlili styk člena s vedením sekce, zopakujme si na 
koho a s čím se máte obracet: 
Ing.J.Petrásek - otázky normálního ijísemného kolováni člena sekce, 

služba na zasílání cs.sportovních razítek a proble-
matika vedení sekce 

Ing.Zd.Slováček - evidence členského příspěvku na tisk zpravodajů  a 
knihovničky, zasílání nových a pokud zásoba stačí 
i starších zpravodaja a knihovniček 

J.Justýn otázky příRěvka do zpravodaje a přijímání nových člena 
J.Krajmer - evidence ucasti člena sekce na vsech filatelistických 

výstavách s exponáty,,soortovního charakteru s uve- 
dením získaného oceněni 

Z poslední doby připomínáme těm, kteří jsou méně  pečliví, Ze 
jste měli: 
- J.Justýnovi zaslat své nové číslo členské legitimace SaSP 
- J.Kra4merovi vrátit zaslaný dotazník o Vašich vystavovatéls-

kých úspěších (dostali jen někteří členi, kdo nedostal vyžá-
dá si jej dodatečně) 

- I39g.J.Petráskovi vrátit nový dotazník o členské evidencit kte-
ry slouží jako Eodklad pro zpracování evidence na počitaci. 
Byl rozeslán zacátkem tohoto roku a zpět jej zaslalo asi 65% 
členil. 

Dneškem přibtvá další úkol druhý díl zaplacené složenky zaslat  ZY 
Ing.U.Slovackovi. 

Věřte, Ze s vedením sekce je dost a dost práce a protože je 
zřejmě  v ceské povaze psát stále různá hlášení a přehledy a většinou 
na jejich zasliní je zítra již pozdě, pomozte nim tím, že právě  Vy  
budete mít své členství v pořádku. 

Závěrem ještě  pár zpráv, které by Vis mohly zajímat: 
- výměn4é kolování členů  sekce začne koncem měsíce záři dalším ko-

lem. Clenové, kteří projeví zájem o účast, obdrží informace před 
zal..4jením 

- písemné kolování bude formou seznamu všem členům sekce zasláno 
asi začátkem října 



- letošní Dny námětové filatelie se uskuteční ve dnech 25.-26.10. 
1986 v Praze u přileatosti celost.výstavy 40 LMZ v Museu SNB a 
vojsk  MV.  Oficielní setkání členů  naši sekce při této příleži-
tosti nebude. V sobotu odpoledne 25.10.86 se sejdou přítomní čle-
nové vedení sekce s dalšími případnými návštěvníky z řad členů  k 
rozšiřené schůzi vedení sekce. Budete-li se chtít zúčastnit, jste 
vítáni. Předem pište J.Petráskovi, oznámí Vám přesný čas a místo 
konání. Dopoledne je možnost návštěvy výstavy a burzy u Nováka. 

- v letošním roce jsou zatím avizována přílež.razitka z naší tema- 
ti Y:Praha - MS v odbíjené - září (v dalších městech, kde se MS 

koná, razítka nebudou) 
Poprad -  Rally  Poprad-Tatry - září 

- je nutné upozornit Vás vtaké na publikační činnost KN? sčsr. Vyšly 
Filatelistické motivy CSSR roku 1983. Připomínáme, Ze tato publi-
kace zpracovaná v podstatě  encyklopediepu formou, navazuje jako 
další díl na dříve vydaný roč.1982.  FM  CSSR 1983 na svých 150 str. 
form.A 5 tištěných ofsetem podávají hutné informace o obrazovém 
a textovém obsahu, významu a účelu vydání všech pošt.známek, celin 
a obálek prvého dne, které byly vydány ve sledovaném roce. V časo-
vé posloupnosti jsou podle týchž hledisek popsány také otisky pří-
ležitostných ručnich a propagačních strojových  razítek i otisků  
výplatních strojů  s propagačními texty. Tyto objekty filatel.zájmu 
jsou s vyjimkaup známek v publikaci reprodukovány. Snadně  orientaci 
v obsáhlém a různorodém materiálu pomáhá jmenný, místní a věcný 
rejstřík, jakož i úvod, návod a redakční sdělení. Na zpracování 
díla se podílelo na 60 autorů, někteří i z řad našich clenů. Cena 
publikace odpovídá pouze materiálovým a technickým nákladům a není 
vyšší nežli za roč.1982 - tedy 15,-Kčs + 1,-Kčs poštovné. Publika-
ci oblednelte u : Slavomil STRNAD, Lid.milicí 466/49, 513 01 SEMI-
LY. V objednávce uvedte "roč.1983". Pokud nemáte ještě  roč.1982, 
můžete si jej zde také objednat. Objednatel obQxží se zásilkou 5107  
ženku, kterou použije k úhradě. VRELE DOPORUCUJEME !!! 

000000000000000000000000000000000000000000000000000030000000000000000 

V minulém čísle 2/54/86 na str. 19 jsme se 
na Vás obrátili s výzvou  našeho člena č.1 - A. 
Adolfa,,  abyste do redakce zpravodaje zaslali 
své krátké "vzpomináni" na mše prvé setkání 
v roce 1970  pH  prvé výstavě  OLLTSPORT. 

Předpokládal jsem, že těch příspěvků  asi 
moc nebude, i přes slíbené odměněni prvých tří 
filatelist. pozorností. Zkutečnost vsak před-
čila očekávání - celkem došlo příspěvků  na tuto  
Vý7,711  = 0 ! Trochu mě  to zklamalo lne moc),neb 
za těch 10 let, co pro Vás zpravodajjřipravu-
ji jsem si na to zvykl. Přesto ale precejen 
došel jeden příspěvek, i když ne k navrženému 

tématu. Myslím si ale, že v roce 20.výroči založeni naši sekce je 
zcela vhodné jej zde uveřejnit a autorovi "za odvahu" něco nám nap- 
sat (což je zrejmě  pro mnohé naše členy nepřekonatelné, nedokáži ani 
na koresp.lístku za 10 let poslat své nové číslo svazové legitimace) 
-.přiznat všechny tři odměny. Tedy: 
Malý příspěvek k výzvě  Olympsportu 

Je tomu již 19 roků, kdy se mi dostal do rukou "Zpravodaj ni-
mětovich skupin" (dnes velmi hledaný sešit - irzn.red.) s formula-

. řem prihlášky do některě  z ustavených námětových skupin. Se zájmem 



jsem si přečetl  Slinky  Václava R.Buška, který věcně  a vys;iillš naz-
tínilúkoly námětové skupiny OLYMPSPORT /dříve SPORT a OMPIADY/ a 
a podal podrobnou zprávu ke sportovní serii Recka, vydanou 6.4.1967 
a popis k vyobrazeným propagačnim SR k ZOH 1968 v Grenoblu. Jelikož 
jsem měl ke sportu osob4í vztah a olympijská tématika mě  ve filatelii 
již dřív zaujala (vždyt svůj první diplom z filat.výstavy za exponát 
"OLYMPIADY" jsem získal v r.1964 za I.mistoY, neváhal jsem a vypině-
nou přihlášku odeslal s.Buškovi. Každý dopis od s.Buška byl pro mě  
vždy povzbuzením a radou do další práce. Velmi dobře vystihl pocity 
nás "malých sběratelů" v prvním čísle našeho časopisu OLYMPSPORT v 
článku "Pár slov úvodem" a usměrnil naší orientaci v nezdravé nad-
produkci emisí s olympijskou tématikou. Též jasně  vyjádřil, co je, 
úkolem tématické sbírky. Přicházela další čísla zpravodaje, která 
rozšiřovala náš obzor, poskztovala cenné informace a informovala o 
dění v sekci. A což teprve rada sešitů  "knihovničky". Dík za tyto 
rady všem, kteří nezištně  přiSpívali do našeho zpravodaje a dělili 
se o své sběratelské poznatky a zkušenosti s námi. 

Velmi hezké vzpomínky mám na setkání nás členů  Olympsportu v 
roce 1980 při celostátní výstavě  v Ceských Budějovicích. Zde jsem 
porve vystavil svůj exponát a získal stříbrnou medaili. Při tvorbě  
exponátu mi nezištně  pomohl s.J.Justýn, který z bohaté praxe jury-
mana mě  upozornil na nedostatky a jen jemu mohu děkovat, že jsem 
při hodnocení na výstavě  takto uspěl. Každé setkání přináší navázá-
ní nových kontaktů  a přátelství,,  což je pro naší práci s exponátem velmi důležité. Při těchto setkaních se velmi dobre osvědčily výměn-
ně  schůzky a v poslední době  i závěry písemného kolování, při kte-
rém řada z nás získala potřebné doklady pro svůj exponát. Dík za to 
patH především Ing.Petráskovi a jeho otci (vlastně  i celé rodině). 

Myslím, Ze ne nadarmo patří náš OLYMPSPORT k nejlepším náměto-
vým sekcím. Díky Vám všem, kteří se na tom podílíte. 
0000000000c0000000p0000000000000000000000000 Ing.Antonin Dvořák 000 

TITIERÁTY  
člen č. 27 - Ing.Karel Hálek, Dlouhá 26, 312 07 Plzeň-Letná, prodá 

kompletní soubor všech dosud vyšlých čísel zpravodaje 
OLYMPSPORT včetně  všech Knihovniček 

člen Č. 38 - Jiří Jílek, 679 74 Olešnice na Moravě  č.8, nabízí čis-
té serie OH + ZOH a jiné - seznam na poiáláni zašle 

člen 6.212 - Karel  Mauer,  Šmeralova 39, 625 00 Brn9,11edá vigněťy 
k  ME  LH 1913 Mnichov a nabízí výměnou vigněty k LOH 
1912 - 4 ks, 1916 - 1 ks, 1928 - 2 ks, 1936 -2 ks a 
1940 - 1 ks (Tokio). 
Nabízí kompletní vydání  BI  R (známky a bloliy) k OH 80 
Moskva. Výměna za  CSR  I dle chyběnky mona. 
Dále nabízí různý sportovní materiál dle jednotlivýdh 
druhů  sportu.' 

člen 6.223 - Josef Kobera,. Malovarská 537, 273 24 Vilvary, koupi - 
vymění olympijské lety do r.1976,  PR  k  Off  1912 Stock-
holm, SR 1925 Olymp.kongres Praha, SRChemonix-Mont  
Blanc  1924 a nekonečné SR k OH 1924 Paříž. 
Nabízí: Paříž 1900, Paříž 1924, celiny OK 1925 a jinfi 
předválečné doklady 

oc0000000000000000000000000000000000000000000c00000000000000000000 



—4 or;;AisritmsLAy 

GUTH-JARKOVSKY  ZAKLADATEL CSCA,ČLEN NOV 
1861.1986 • 125,VÝROČI NAROZENI 

2. dolma 1986 
20 let OLYMPSPORT 

20 LET NAMETOVi  SEKCE  

MIRE  
mi 0,711usummua,  

GUTH-JARKOVSKÝ 
uuu-wATEL čsov-čum Nov 

1061.19 0 • 12S.VIROči NAROZENI 
15. SETKAM OLIMPSPORT 
CESKÝ BROD 28.4. 1986 

C 20 LE) NAMETOVE  SEKCE  

r4 OLYMPSPOPT  
AA  i STANISLAV 

GUTH—JARKOVSKÝ 
zAxLADAirL CM/ -ČLEN NOV 
.....4„..seci—.199  6 

vil,Oči  NAP OZ  ENi 

1 5 . sETKIIii ť.,1,EN'el NS OLYMPSPORT 
oc0000000000000000000000000000000000000c00000000000c00000000  

Jubilejní 15.setkání členů  nimětové sekce OLYMPSPORT se konalo 
v sobotu dne 26.dubna 1986 od 11.00 hod. v Z:eském Brodé  v . jedné z 
kldboven hotelu Slavoj. Konalo se  pH  přfle:itosti 20.výročí jejího 
založení a k oslavě  125.výroč-f narození zakladatele  NW,  ...SOV a za-
klidajfelho člena MOV prof.PhDr.Jiřího Stanislava GUTH-JARKOVSKLO. 
•Těmto událostem bylo věnováno i zde používané jednotiskové strojové 
razítko a dvs, které budou jistě  vítaným filatelistickým dokladem k 
dokumentaci dspPné činnosti nal sekce a vzpomfnaných výročl. 
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20 LET NAmtrovi SEKCE 

al/11MM 

K oběma.udilostem byly připraveny upomínkové obálky OVS z.2.4.1986 
v barvě  modré a ke stroj.razítku v barvě  červené. 

'Program setkání:' 

1/ informace z vedení spkce 
pohled do,historie sekce  

It  diapozitivy z výstavy OLYMPHILEX 1985 v  Lausanne  
4/ vyhodnocení písemného kolóvání 
5/ iiyměna filatelistického materiálu 

Jednánf,zahájil vedoucf.sekce ing.Jar.Petrásek. Přivítal přítom-
né členy sekce a hosty naeho'setkání s.dr.Vlad.Viklického,CSc-ved. 
delegace a předsedu KNF SSF, Člena. vedení KNF  SF  s.Zd.Hampla a Po,-
ského hosta p•Dr.Ifig.Romana Babuta mistopř.Klubu Olympijčik y Polsku. 



Minutou ticha a povstáním jsme uctili namitku prvého vedoucího 
na -r sekce, velkého sběratele a velkého Člo-iěka přítele Václava R. 
Buxka. 

Ved.sekce ing.Petrisek přečetl pak pozdravné dopisy členů  sekce, 
ktež se nemohli nageho jednaní zdčastnit a zvligtl: pak dopis předs.  
}CF SF  s.prof.M.Angera. 

Bývalý dlouholetý ved. 
sekce a spolupracovnfk V.R.  
Burka,  dnes ved.naeho zpra-
vodaje Jar.Justýn krátce 
vzpoměl historii vzniku sek-
ce, jejlho založeni, 
ní- cesty až k dnegnímujejf-
mu bóhatému životu. 

Jednatel sekce  s.ing. 
Zd.Slovácek kratce poinfor-
moval o členské základně, 
vydavatelské činnosti sekce 
i bě ného'života sekce. 
K 1 .1.1986 mi sekce 119 čle. 
nů. Poslední ev.členskě  cis. 
TB- je 235. Vydala celkem 54 
Čísel zpravodajů  sekce o 1.742 stranich a 15 knihovniček s 852 Stra-
nami textů  a vyobrazení, což jest dctyhodny počet 2.194 stránek.  Us-
kutečnila 15 setkání svých členů  s tIČastí od 20 do 50 člen6/dnegniho 
l.5.setkání se zdčastnilo 37 členů  a 3 hosté dle pres.listiny/. 

Ing.Petrásek podal pak zord.  
vu  o průběhů  písemného ETE7. 
vání, novinkové.službě  PR.  
7i1-75šSR a USA a možnostech 
zapojení členů  do těchto 
akcí. Jen pro informaci : 
dne74nf kolování mi 500 po. 
ložek a dal zůstaly ja- • 
tě  nevyužity. 

Pak se ujal slova p_ředs 
KNF SčSF s.MUDr.V1.VikliT4T?  

on připomenul světIou pa-
mátku V.R.Bunca a poděkoval 
dnenímu vedení sekce ing.. 
Petriskovi, J.Justýnovi a 
in&.Slováčkovi za obětavou 

práci pro nimětovou filatelii u nás. Předevg?'m J.justýnovi poděkoval 
za dlouholeté vedení sekce, která je jednou z nejlepgích a- nejlépe 
pracujících  IS  a jě  vzorem ostatním.' • 

. Seznámil přítomné s tím, Ze tiskové středisko Svazu již pracuje, 
třebaže s potížemi. Jedno číslo z=avodaje by mělo stát 300-600-Kčs, 
tedy méně  nežli doposud. Nage sekce dostane fin.krytí na drovni min.. 
roku. PHspěvky sekcí od Členů  se budou vybírat i nadále po vyjasnění 
a na 1)okyn KNF. Dále vyslovil přesvědčení, že se s mnoha členy jistě  
setká- na-Světové výstavě. PRAGA 88 jako s dspěgnými vystavovateli. 

Poté přednesl slavnostní zdravici;polský host  naeh.0 setkání. pan 
Dr.ing.Roman Babut. Poděkoval ing.Petraskovi za pozvánf a informoval 
o Zivotě  a činnosti podobné sekce.v Polsku jako je nage--Klub olympij-
czYka. Oproti nám uvedl, že mají vliv na vydávání známek, celin a ra-
zítek se sportovní a olympijskou tématikou v Polsku. Jsou součásti a . 
Členem polského národního olympijského.výboru, který md. v tomto směru 
uzavřenu dohodu s min.pat o propagaci olympijské myrienky filatelií. 



• V -z6fěru p.Babut popřál vgem dčastnikům setkáni a vgem členům 
Olymsportu mnoho dspěchů  a jako pozornost předal ved.sekce 
PetraSkovi sadu celin vydanou v Polsku k:památce olympijských vítěz-
stvf, na jejíž dlouhodobé koncepci se právě  Klub olympijczyky ve 
spolupráci 3 min.pogt tak dspěgně  podílí ivelice vhodný a následpvi-
n-P hodný příklad??/ a katalog polských sport.razítek. 

. Vdiskuzi byly pak osvětleny některé problémy s organizacf set-
kánIch 71-6.setkánf proběhne na podzim v Praze v Luseu SNB a vojsk  MV  

př/ežitosti celost.přehlidky exponátů  44 MLW, tisku zpravodajů, 
ke zvýgen1 dopisovatelské aktivity a dalgf. 

• Serii barevných diapozitivů  nám přiblížil e.ing.Petriiek pobyt 
naf tříčlenné delegace na vystav 4 OT4UPHILEX 198_5 v  Lausanne.  Této 
návgtěvy se zúčastnil ved.sekce ing.Petrasek, ve .zpravadaje J.Justýn 
'a člen vedení sekce ing.V.Divig. Prvně  jmenovaní zaroven na výstavě  
představili i své dspěgné exponáty a také zde byla zastoupena ve tří-
d ě  literatury nage knihovnička 

• Dalím bodem tohoto jubilejnfho'setkéní bylo vyhodnocení pfsem-
ného'kól'ovánf. Na shora Uvedeném záběru ze setkání viníme pohTed na -
dčastnity setkání od předs.stolu, v pozadí pak pracovnice pogty s - 
orižecím strojkem v piné práci a po celé levé straně  klubovny pak vy. 
stavené jednotlivé položky písemného iolovánf.-  Na konci stolu nadmi-
mi bdí neúnavný  ná  "tichý" sprupracovnik.a otec nageho ved.sekee 
Petřásek otec, jeho velikou zásluhou pak tato dspěgná kolovánf může-
me kona% Vřely dík vgeeh za tuto spolupráci a nech t je jet ě  dlouho 
tak dspěgná. Myslíme že'i zde se každému zájemci podařilo obohatit 
svůj.expónát či sbírku o nové .a hodnotné přírůstky. 

Jako pokaždé, byl 5. tentokrát vyhražen.i'čas:ta výměnUpřIalese- 
ných na co koukata bylo z čeho vybírat. Každk si 
ptigel na  slid  a bylo radost poslouchat diskuza a kritiky had různý:-
mi A zajímavými materi4ly. Toto je opravdu velký, přínos nagich setká-
ní a oživení celó činnosti. 



Co říci na zivěr?  že jubilejní 15.Setkání členů  na gf nimětové 
sékce oTilasP6RT se opravdu mimořádn vydařilo. Dík čtyřiceti zdčait-
něných patří organizátorům tohoto Setkána vxem pKtomným a byli me-

zi mémi členové a z vich.STovenska. Kdor,, se nezdčastnilli  maji tedy 
• Čeho litovat. l'oOkovanf patří i'oběma pracovnicfm posty česky Brod, 
které nednavně  a obětavě  orážely-  přinesené i zakoupené materitay na 
setkáni stroj.razítkem. 

Popřejme proto sobi na n sekci OSYMPSPORT daln dspěgné roky 
Činnosti a dalgí hezká setkán-r. in- Zci  Slov g'* iěek  00000 000000000000000000000000000000000000000ó0000000 

ooceop00000000000000eocoo 

VIžen1 soudrazi, 

omlouvám svoji účast na jubilejnin zasedání malmiltove: sekce sportovni-a 0-
filatelie u příležitosti jejího, 20.7jročí zalošaniledem k tomu, 

že va stejné dolý: probíhi zasedání AV 3C:. 

Jnénem námto76 filatelie 352. sekci, v.'sem jc pracovaikam, 
kteří se přianili O vynikjíeí pmf.ci  na poli s2ortovní a oljmpijské filatelie, 
mnoho dzp6cha v dalšíprci, další zanícen6 spolupracovniky, ktoři by-přispi-
vali jej:Lu rozvoji, pomáhali by přokonávat překážky, ale i da/Ei sbžratele, 
ktcříb -.1spZ;šnš reprezentovali naši námtovou filatelii v celén sv'été. 

20.vý-ro5í založení sakca 22adi zárovc1":. do výroči prvního seminiře_ o 
tová filatelii v Ckoceradeen, na kterém od roku 1965 pl'Iso'Líci ..? SaF ujamio-
vala, upIesnovala a roz:Iřovnla zésklady tohoto sl)čratelskho odvětvi a vytyčo- . 
vale jejá perspektivy na řadu let v Ces.:oslovenzku.. 

Jestliže vzpomínám 7421ava :1.3.d3ka ze .3t=konic, zakladatele sekce a její-
ho zanícenéko pracovníka, hter dokázal pom5rn'é rychle zorGamizovet skupinu 
spolu.o.1-acovaika a ktorýpaív v Choceradeck požádal o souhlas k jejímu založe:: 
ní, tohoto okamžikn taká proto,  šo  prvai nái1::tová sokse a její zpra- 
vodaj "cyly vzorem i pro další nLaZito:vé sekce. 

1:.ád,,v.zpomíná.a na tuto dobu pinou elánu i na tehdejší ob6tavě  pracovníky, 
kteří bud již navždy n3 opusUli nebo přešli do jfiack sb;:;rr.telských odvi'ltví. 
Vedle ořítelo 2uLka na Dr.3ohus1ava ehha, upřesnujícího termiaolosii nán-_:to,7  
vi  filatelie a stálo platnou, na Václava pirata, zkušen4ko filatelistu a o- 
chotn4ko rádce, pozaji tajemníka a- jejího 2íodsedu, Ylastiha 
obrohrušku, sbZiratele spolzčnch níml;t11,-  kteří již nejsou mesi n.:11zi. a na ty, 

s nás pojí stálá pl"átelstvl dr. Sev.Zrubce, Zdenka '71.rka 
užeru a dal:51.. 

ti, kteří přešli do jiných funkcí, často protij.chddnýchnimět-ovému sbí-
rání , vždy rádi vzpomínají na tento seminář  a na Lita táto práco, kde často 
v tvrdé diskusi byly řešeny problt:my ném;tov6 filatelie. Jo. jisti, že se 7ý-
voj nenastavil a řada násora byla překonána. r2ehdejší práce však tvořila pevný 
základ a dostávala se i na droven mezinárodní spolupráce, jak dosv,:l:dčoval se- 

na Horní Bet",v-š- a vtava ,NAGA 68. 

:a záv:ir máho dopisu 7L.:1 clkuji, že připommutím tohoto výročí nimtov4 
sekce Clympijeká a sportovní filatelie nezapomikite no. to, co rozvoj va5i sek-
ce i námtov,: filatelie u nás po-.:áhalo uskutečnit, 

J 2:,:Lmím mhoha zdar a:emu jednání a s filatel.pozdraves  Wien  účastník= 

aroslav A n a r, pedseda sa2 



Vážení gAte16! 

Dovolte, abych Véi co nojerdečnšji pozdravil na setkání Olympsportu kona-
ného u p.aležitosti20.7ýroči jeho založoní. Nebyl jsen u jeho zrodu a dost 
dlouho mé trvalo, nežli jsem šo hyda dostal. Na poathu jsem di myslel, že u- 
dálat exponát je lecrácha, 1 j sen i piAprave.n ndsev exponátu. být v 
tšchto slavnostních chvílích upamný, vážoni holeaov6, doslova a do písmene 
jsem si "nadélal do kalhot". Dnes, kdyžmám všechen poťkebný filatel.ma- 
toriál pohromad6, mohl bych z néj udšlat ne jedén, ale nejmén6 4-5 exponátil. 
Zvolil jsem si však široké téma. Vzít slovo zpšt  so mš  nechce atak zkoušim 
6asovš téma zúžit, a až se to bude líbit hlavn5 ostatním --pajdu s exponátem 
na kteroukoliNavýstavu. Nejde m6 o medaili, ani o druh kovu, ale jde  mš  o to, 
aby exponát m31 druhým co fíci. L1 jsem možnost prohlédnout si hodné exponáta 
se sportovní tématikou a všichni, kdo se dostali k cíli s exponátem o b d i - 
v u j i já to nedokázal! 

Smokám pcd každým, kdo přispél svými poznatky k prohlouboni znalosti os-
tatních. Napsat "knihovničku", článek, to je velké sebezaprení.To jsou védomos-
ti, které obdivuji a které nékto1 z Vás píTdAvají širší veocjnosti. Véřim, že 
pa Vašem setkáni budete hovoHt práv é o *hto vécích s úctou. laihovničky vy-
dán  NS  Olympsport mají vynikající úrovon a já bych jo aao.dil na nejvyšší 
stiapen v 0016 publicistické šinaosti svazu. ITani toho málo co za dobu trvánl 
Olympsportu bylo giYzonáno. 7en autoram za jejich neziž,tnou 6i4nost zatleskej-
te - určiti; je to potéši a zaslouží si to! 

Abych netál stmneu, chtél jsem i já Vaší činnost podpoiat a prospét tak 
k rozkvétu Olympslaortu. :a vyzváaí ujal joem se výstav, které by propacovaly 
i:Loaost naší Ze jda do neznáma jsen tušil, ale co všechno musel  pie- 
konat, to bylo nad moje  oily.  Chta jsem, aby C=.723I3:12 byl C;;27 uznán jako 
rovnoceaný aartner, s kterým je nutné počítat a 2 kterým  bade  jak v přítomnos- 
ti, tak hlava5 v budoucnosti docházet konzultacím pirýznamných zurtov- 
aích událcstech a pa Jejich propagaci. To se zatím nestalo. rámci 03:2 ,'2.5 
jsme uzperEdelisoutéžn1 výstavu a pli:ovali joma podeosáni této dohody o ape-
lnpráci s 0627. iopii obdobné dohody podepsaná mezi S032 a Svazeal požáral och-
rany LjR jsem obdržel s tím, abychom j1 prizpasobili podminlo 03TV,„,,To váeoh-
ao s pomocí I:aa.Jaetrzha bylo pripravono, dokonce na úrovaí Lov a 0.31V pro-
jodoZ.no s klaOným výolodkc. Bohužel, .aže ást'í.ední orány zasáhl-, že to n:aí 
to pxavá a vžo koncept dohody musí být píepcovšn.Pi.epracování dohody -trvá již  
rah.  (prominto) bezmála a zatím k podepsání nodošlo. 

Dyl jsem vyzván, abych napsal o výatav5 k c'iJ3 ĹP elánok• to jsem odzitl. 
proto, že bych jej aeamšl napsat, ale naopak  Jon  zrození této výstavy by se 

hodilo spíše do "humoristických lista", nežli jako vážná zezaošloní nad tím, co 
ve'stav a ulympsportu vlastn5 pi:dneosla. tyl jsem do déje jako pL'edooda orzan.vý7  
beru píliž zatažen, nožli abych události objektiva5 popsal' Toho se mél uj-
mout rokdo jiný škoda. 0 výstav5 se vlasta6 nic nenapsalo, i když tam byly 
vystaveny vynikající exponáty. 

Jen jošté takovou pozaámku do vlastních žad: cdívám-li se do nové- 
ho seznamu člena Olympsportu, je nás pražáka zde povícero. S každým jsme počí-
tali, každý byl pozván, aby svým malým dílkem pomohl pfa realizaci 
Zapojili jsme o jen t ž í 1! ( já, Franta Prokež a -arch Dvorský). Teep:es-
polnim"- prominte mi *E,en výraz - dékuji za pomoct 21m, že nás bylo málo a času 
na realizaci ješt6 ním, dochlzelo k situacím která vlasta5 vůbec nemusely nas- 
tat a bylo je nutno složité Se to pešlo s humorem, jindy nestela 
krize. A tah vžem, kterým byla ušinéaa újma, prosím za prominutí, ncbot to,a.e-
bylo v naší režii a to jsme skutočaš ácch čli - vemto v5c sportovné a obratte 
vše v legraci. 

Dost mého rozjímání a dovolte mé závrem abych pogál Vám i sekci hodasé 
iispécha do dalších let činnosti.  

7Aš 3eča Polik,  člen  03 6.179 
OC,000000300000000000)0000000000000 000000000000000 



Tenis (9890005)4SC) 
moY;ams..6.8ohlosoblo 

Dnes Vás seznamujeme opět s některými novinkami s mitmětem 
"tenis", jakož i s n6kterými staršimi poštovními známkami,kte -  
rd  doposud nebyly v našem zpravodaji evidoványaro snadnějši 
identifikaci uvédime textovou část v orginéle.Materiély podtrže-
nd jsou nouze s námětem "tenis". 
• 23.1.1937 Réunion:oi4etisk "Par avion-Roiand,Garros",WPA 1,M1161 

? 1972 Fujeira:aršik 10 Rls -  CH  1972 s. vyobrazenim 2 tenis-
tů  a známkeu /stribrná folie/s postavou tenisty 

25.11.1975  Surinam:  10x75 c Yv 3F 18 na okraji aršiku raketa a mič  
? 1977 Staffa-Skotland:100 let WimbledonU-/snukromd vydáni/ 

pznáka 1 L., arělk s hodnotami 1,2,3,4,5,10,25 a 50o 
? 1978  Cayman  isl.: c 7  "Girl's  3rice  3rd  Internntional  

council  mectinf-_;.  1978 
1981  Francie: 1.40 Fr.,16zně  Vichy  - Zu 275 
1982 .nElie: známkový sešitek s výplatními známkami  IC  x 

DO 15 p.i:a obalu jsou vyobrazeny ženy ve starém dobo 
vám obleženi,mezi nimi •2 tenistky 

8.1983  Samoa:  25 s  "South Pacific Ganes"  s postavou tenistky 
3.9.1983 Larolzo:TITT:tes Jeux !editerraneens,Casablenca 1983 

známka 0,80 - aršik 0,80 - 1.- - 2.- se stylizovanými 
postavami různých s2ortů  

6.7.1984 1:icaragua: 2.-Cs  letec. "0.H.1924" tenista u stě  
3hutan: 8 nu O.:1.1984" ter'is 1 bekhendu 

21:9.1984 F.auru: 177-tenista pSi smeči.Tištno v známky, 
na okra7T-čbrázky ze života na rouru 

3.6.1985 ČSSR: 0.50 Kčs "Spartakiáda 1985.Vydán rovněž známko-iý  
sešite. 10x 0,50 Ečs  

2g.7.1985  Cook  isl.:"South  Pacific  Eini-Eames,Rarotonga 1985" 
známka 75 c, aršík s hodnotami 55+10c, 65+10c, 75+10c 

16.9.1985 Vanata:";..ezinárodni rok mládeže" 100.- známka s  posts- 
v-'1 různýďa sportovoů,věetně  tenisu 

1.10.1985 Thajsko:"South asian games-3anghok" arik 5x2.-3 má 
na okraji také tenisový motiv-s -:i a m16. 

17.10.1985 Djibouti:"Philexafrique 3-LOJ známka 100.-F istec'fá  
"Tennis et  planche á  Voile"  má kupon  s oostavami 2 hrá-čů  tenisu ve ětyf.ech různých bervéch.Aršlk 10F100.- F 
se 2 různými známkami tvoiq 5 me.ziarží s různými kupony-
po obou stranách.. 

16.6.1985 Israel:"12.Makkabiada 1985" známka 500.-IS+kupon.Tiš-
těno v čislovaných. TL 15x500.-1S+5 

30..12.1985 SSSR:"Trezvosť-norme žlznt" 5 Kop,rodiny s ditětelt 
držícím tenis .raketu. 

26.3.1986 Paraguay: známky Gs.5. - LI.Navrátilová, Gs.10.-3.3ecker, 
Gs.30.-7.Pecci.V TE:TEdu 10.000 výtisků  byl vydán eršik 
š-riEčiřTotou 4xGs.10. -1-  4 kupony 3.3. v různých hernia
situacS2th.Na každém z 6ti vodr.okrajů  jsou zkřížená 

• 2 tenis.rakety 



HOSTING TIM XATIONAL ' 
v a  SN911§SEHVAMENT MAY 31ST, MS.  

Výše reprodukujeme některé z popisovaných známek na předchozí 
stránce. Uvedené si mažete dopinit do knihovniček č.11 a 12 "Tenis 
ve filatelii". 

Reprodukujeme rovněž jedno z posledních  PR  a sice k 60.1ettlm  
TUC  - juniorský tenisový turnaj - květen 1986, Texas, USA. 

Ve dnech 20.-27.7.86 probíhal u nás jeden z největších turnap 
světa  "FEDERATION CUP"  označovaný za neofic.MS družstev. Byl to uz 
24.ročnik a hrál se za dosud největší účasti = 43 družstev a byl spo-
jen s otevřením nového krásného tenisového areálu v Praze na Stvani-
ci, který nám závidí celý svět. Je opravdu velice smut/16z  že ani jed-
nu z těchto událostí jsme si nedovedli připomenout ani priležitost-
ným razítkem, ačkqliv z našich řad to bylo přes nejvyšší funkcionáře 
tenisovéhp.svazu CSTV požadováno. Navíc v areálu nepracovala ani po-
štovní přepážka a nebylo možné odtud odeslat ani bar.pohlednici Pra-
hy nebyly u stánků  ke koupi. Zato ostatních "pozorností" bylo dos-
tatek! 



Internazionali 
d'Italia 
10-18 MAGGIO 1986 
ROMA STADIO DEL TENNIS 

• DEL FORO ITALIC() 

• Níže pak ještě  reprodukce  PR  k nejvýznamnějším eyr.opským teni-
sovým turnajAm roku 1986 z Wimbledonu, Roland Garos, Rima a Baasta-
du. Co říkáte, že by se mszi nimi pěkně  vyjímalo to  PR  z Prahy k 
Federacion  Cup?  Chceme věřit, Ze takto maceěcky se naše po'dta ne-
zachová alespon v r.1993, kdy bude výročí 100.1et tenisu v CSSR 
ale pozor! emisní činnost tohoto období se plánuje již nyní!!! 

.83-stad Tennisstadion. Centro court 

jF1-1-1) 
lilMbIttWS  



LEDNÍ HOKEJ K. MAUER 

V květnu 1984 obohatila. filatelistickou literaturu i knihovnič-
ka 6.1C,jako volné pokračování knihovničky 6.2 a byla dopinětta i 
o další filatelistické materiály z ledního hokeje.Frosíme Vás,' 
abyste si upřesnill polská  PR  ke IV.zimai spartakiádě  spřátele-
ných armád z roku 1967 na str.51.Tato  PR  byla používána na poš-
tách Zakopané.1,Nowy Targ 1 a Krynica 1 ve dnech 24.2.-9.3.67. 

• Malou zmínkou se vracíme k ZGi84 v Sarajevu.Mimo již 
uvedený materiál  pi  doplAte: 
SSSR - ,i CM • 

‘KLDR - 1 Z 50 jun. 
RSR - 1 Z 3,40  lei  - 
BLR. - '1 aršík 
gvicarsko - • 1.obálka.švýcarské orLanizace spor- • 

tovní pomoci 
- • 

Vzhledem k tomu,že v poslední době  se ke členství v 
' LIHG hlásí další země uvádíme orientačně  i vydání 

zatím t.zv.nehokejových zemi.jedná se - 
.Jižní•Jemen 1 aršík,200 mills,Gabun I 1,125 Prs a tatáž-známka • 
.ještě  s přítiskem "vitěžovén,Malgašsko 1 1,30 FMG,Vietnam 1 Z, 
3-  d nezoubkovand,Afganistan 1 Z,15 Afs,Mongolsko 1 z,40 m,Ni-
caragua 1 aršik,15  Cs.  
V roce 1984 se mimo ZOH hrály soutěže juniorů  -  ME  všech tři 
skupin a poprvé také mistrovství Asie v Kushiro a Tomakomai v • 
Japonsku.Filatelistický materiál zatím není znám. 

Abychom uzavřeli období do roku 1984,postupně  Vám předlo-
žíme doposud známé materiály. 

Z produkce japonské poštovní správy uvádíme  PR  v tnědočer-
vené barvě  ke 39.národním zimním hrám,které bylo použitino začát-
kem roku 1984 ve městě  Kushigir:J.' 

Y dalších ukázkách vidíte 3 japonské hokejové obálky a pl.„ 
tisk na celinové copisnici.i-rvní obálka byla používána organi-
začním výborem MS skupiny 3 v roce 1977 v_Tokiu.Na obr.2 uvádí-
me obálku s kašetem k již zmíněnému  MA  juniorl.Pochopitelně  se 
nejedná o materiál filatelistiďgtvhodny pro exponit,ale pouze 
pro Vaši sbirku.Na obr.3 přenklaaame obilku japonské-
ho hokejového svazu,použivanou v současnosti.N 
další.  ukázce je reprodukce velmi zajímavé výplat-
ni  CJ  hodnoty 20 jenů  s přítiskem,k zápasu SSSR-
Kanada v Tokiu 1977.Sovětšti hokejisté zde - na pře-
lomu roku sehráli řadu-přátelských zápasů  v rámci 
'přípravy s výběrem Japonska a s týmem Kanady. 

. SEIKO 
WORLD 
ICE HOCKEY 

BEIXO INOALO ICE HOLEY OMANI:EMU CONMITT'  Er 

co ILH.I WM MEMORIAL HALL 
1-1-1. JINNAN. SHIBUYA.W. TONY° 130. JAPAN 
PHONE :031489)5309 

ei3— 71 X;PO'—X1-1/JitlFil4  

VISO is smitztifto I CaZoN2noi 
xrxiT-421J4 

ICE HOCKEY ASIAN 
JUNIOR CHAMPIONSHIP 

JAPAN.KUSHIRO-TOMAKOMAI 
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Na dopisnici je vyobraZen emblém a dva medvidci v roli hokejis-
tů.Dopisnice byla vydána 29.12.1977. 

O 
Japan Ice HOckey Federation 
Kishl Memorial Hal 144...finnen.Shbuys-kielbkycs 
Telephone= 40;-3m Cabie Adrkess= loahockaylbkyo  

Další naše ukázka je ze švédnské "hokejo-
vé kuChiněu.Koncem roku 1983 firma  North-
land  Scandinavium AB,Herkulesgatan 11, 
111.52 Stockholm /výrobce sportovního  ná-*  
řadí/,používala OVS s texter,a, : ICM - jsou 
snadno scho:.ny udržet úroven hry hokej s 
míčkem a leaní hokej.Barva červend,slogaa 

,černý.  
PR  v černé barvě,používané v prosin-

ci 193 pti6omíná 15.výroči založení ama-
térskeho hokejového klubu I. Frej.Při té- 
• to příležitosti se hrál hokejový turnaj žák1 
do 12 let.Současně  byla vydána vkusná a 
černobílá hokejová pohlednice v nákladu 500) 
ks,kterou vvtiskla švédská státní tiskár-
na.Uboje bylo používáno v městě  TRby. 

13 : 30 --171--ss Day Cf Imo 

1;n1š1'  ukázkou je  ()VS  z roku 1984 ve městě  Sundbyberg.Slogan po-
pisuje výrobky firem Iř,aser,Koho a Bauer.0 obrázku hokejisty je. 
dole test:nr asie rOos sort ab.Barva červená,IIC 2564 

SVERIGE 

01.90  

Současně  přinomeAme významný úspěch mužstva ČSSR. Ve dnech 9.-
12.4.34 se hrál ve městech Karlskoga a G8taborg, gvédský pohár. 
Zvítězilo družstvo ČSSR před 6SSH a gvéuskem.PM není znám. 

A nyní se vraime k tradičnímu vánočnímu turnaji  ye  Avýcar-
skim Lavosu./Spenglerav pohár/.V  race  1983 zde obsadila Dukla 

'Jihlava 2.misto za Lynamem Moskva.Již tradičně  zde byla použí-
vána dvě  SR na poštách 7270  Davos  Platz 1 a 7260  Davos  3  Dorf  
a OVS na poště  Davos  Platz 1.Ukázku nepřinášíme,razítka jsou 
stejná jako v předchozím roce. 
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Ü rok později na tomto turnaji zvítězil výběr Kanady před Du-
klou Jihlava a  HC  Lavos.tbě  SR byla v používáni jako v minu-
lých letech u C.V. však zřejmě  doblo k poškození da1umov4 čisti 
razítkapkter4 bylo nahraženo jiným,podobným ručnímu DR s roz-
lišovaclm číslem 101.Vzhledem k tomu,že se jedná o zajímavost, 
podívejte se na reprodukci. 

SPEN.GLER 
DAVOiT 

2C,30-DEZEON3 

CIFIN Jiným  DVS  zešvýcarské produkce již STEMLER •  
CUP et DAVOS 

z roku 1977,používaný ve městě  
Crans sur Sierre je otisk na naši 
aalší reprodukci.V obrazové čisti 
je hokejista a veverka,noužívá jej 
zřejmě  místní hokejový klub. 

Další OVS,který je ve gvjcarsku ocužíván v současné době , je 
8302 Kloten s obrázkem hokejisty.Barva červená,č.19785.Tento 
OVS používá místní hokejový klub,současně  s obálkou A5 se 
stejným ořítiskem.losleoni ukázkou.OVS je 8600 Dfibendorf 1. 
Na obrázku je 
hokejista,pro-
pagujIci výrob-
ky firem jofa, 
Bauer  ‚Montreal  
a CCM.Barva čer-
vend,č.15324,p0-
uživa firma Al-
bert MUller,kte-
rá se přestěho-
vala z Curychu. 
Za zmínku jistě  
stojí i to,že ta-
to firma prodává 
čs.hokejky Artis. 

San Marino použí-
valo na výstavě  
V New Yorku v lis-
topadu 1984 PR,na 
kterém je vyobra-
zena slavná Madi-
son  Square Garden,  
ve které hraji i 
hokejisté New York Rangers.Jiná možnost dokumentovat tento 
známý sportovní objekt je z roku 1947.  

/
jttli\ 

;1.110c;Vi Crganizační 
vjtor tur- 

P 17). 
maje použí- 
val v roce 
1984 obálku ER HEINITIAB A5 s přitis 
kem,který 89fl uvidíme na 

další reprodukci.Od roku 1985 
14 používán zcela novj OVSAeho 
reprodukci přineseme příště. 
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1c4tovní správy Francie a Kanady vzpomenuly v 
roce 1984 již 450.výročí:objevné plavby.fran-
couzskiho mořeplavce Jacquese Cartiera.V 01AOU 
zemích bylo vydáno po jedné známce . sINDC.Uve-
deným materiálem lze dokimentovat jet= čist 
historie ledního hoke4e.Francouzskázadraka má 

HA NM ťA3CTbI nominile .  2 Fr,kanadska•32 c.K uvedenéma výro- 
44313ECINge 61 si konala v Kanadě  národní filatelistická .0%4Logo 

výstava Canphilex 84. 
16,-21.12.84 se. uskutečnil v Moskvě  další ročník Popu/árniho 
turnaje Izvěstil.aši - reorezentanti skončili druzí za SSSR. 
řři této příležitosti bylo používána  PR  a- byla- vydina i cell-
nová obálka.Zal4i  PR  bylo ,ouILvic.o k utkání 3S3R-3Tro-a /7:3/ 
užívané pouze 22.12.84.To'W razítko nebylo předem ohleno, 
proto je velmi hleuané.Ukázku - najdete na další straně,sPolu 
$ velmi pěkným aerogramem,ktelj byl používán 'v roce 1982. v 
Torontu v hale slávy.AE vytiskla novozélandská firma ring-
swpod Ir.Co.Ltd. 

ZUR CALGARY 8 8 se  hlásí 4 

Pořadatelé ZOH 88 připravili řadu předolyut-
-pijských soutě21,aby si účastníci přfatfch 
dlympijských her mohli vizkoušet budoucí o-
lympijská sportoviště.Bnhužel zatim,,wevime, 
ke kterým soutěž ira budou  PR  nebo jimf.fila-
telistický materiál.Zatím tedy alespou pře-
hled soutěží: 

N4)*4 

Skcky na lyžích 
závod sdružený 
alpské lyžování 
lední hokej 
běh na lyžlch ' 
lyžování - 
boby .28.2.-1.3. 
saně  
biathon 
alpské lyžování 7.-8.3. 
rychlobrusleni 
krasobruslení 

28.-29.11.86 
13.-14a2.86 
21.-23.12.86 
27.12.-3.3.87 
1(4-11.1.87 

-1.2.87 
+ 7.-8.3.87 

21.-22.2.87 
. 21.22.2.87 

+ 14.-15.3.87 
listopad 87 
29.10..-1.11.87  

.co 
COP+MIC 

os. D 
CNC, 
MIA.+COP 
COP 
COP 
CRC 
AMA 
00 
OSD  

Použité zkratky označují jednotfivi olympijská sportoviště  
COP -  Canada Olympic  Park CWC Canmore  Nordic  Centre 
NMA - Nakiska  at  Mt.Allan OSD -  Olympic  Saddledame 
00 -  Olympic Oval  
Naplánovaná je i cesta ,olympijského ohně  z Olympie do Calga- 
ry.Bude trvat tři měsfce,pogede všemi provinciemi a terito- 
rii Canady a její défka se *lánuje na 10 656 km. 
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°Micky angalovand, 

sportovní filatelie 

Dnes reprodukujeme jednu velice zajímavou celinavou 
SSSR s natištěnou 5 kop.leteckou známkou,,  vydanou v r.1984. V levé polovině  adresní strany je ktesba památníku. fotbalistů  Drama Kyjev. 
Tito v době  fašistické okunace,Kyjeva byli ve městě  a fasisti jim 
nařídili sehrát .utkání proti německému mužstvu  Luftwaffe.  Bylo to 
V roce 19424 . • 

Kyj evané nastoupili k tomuto Utkání velice hladovi a v červe7  
ných trenýrkách ušitých  ze sovětské vlajky. Přesto vše dokázali 
zvítězit nad nenáviděnimi fašisty 5i3. Za to byli mimo čtyř  nej-
lepších hráčů  brankáre Nikolaje Truseviče, levého obránce Ivana 
Kuzmenka a -útočníků  Alexeje Klimenka a Nikolaje Kototkého zastřeleni 
v koncentračním táboře. O tomto je napsána kniha "Poslední utkání".: 

V Kyjevě  jdou na počest této události dva památníky. Jeden na 
stadionš:"START", kde se utkání hrálo (na reprodukované celině) a 
druhý pak na stadióně  "DYNAMW' Sergej Tjurin, Chatkov 0000000000000000000000000000000000000000 0000 

UPOZOR Ň ENf uprostřed tohoto Čísla zpraVbaaje jsou vlože- 
000000. 000000000000o TlY 4 stránky / D 1- D 47 dódatků  nových ra- 

zItek a R nálepek ke knihovničče č.13 POŠTA. 
V OLYMPII, Majitelé si tyto listy dopiní! 

00000000000000000000P000000000000000000000000000b0000000000000000000 



plavání, kanoistika a 

ZLY 

XIII. HRY BRITSKNO SPOLEČENSTVf NIROD9 
ommoompoommoommommoommoommoommoo 

zápas, vzpírání,  judo,  
dalších sportovištích. 

Nejúspěšně jší zemí ze 26,, které se Her zúčastnily, byla Anglie 
se ziskem 52 zlatých, 42 stříbrných a 48 bronzových medaili. Souboj 
o medaile se prakticky odehrál mezi Anglií, Kanadou, Austrálií a No-
vým Zelandem. 

Z pavodně  přihlášených 58 zemí společenství se jich pin.ich 32 
odhlásilo z účasti na protest proti postoji britské vlády vaci jiho-
africkému režimu a jeho politice apartheidu. Británie odmítla poža-
davek svých bývalých kolonií, aby proti JAR podnikla ostré sankce 
ekonomického charakterut  což vedlo státy černé Afriky k vyhlášení 
bojkotu Her. K nim se pridaly postupně  další země  a ovlivnilo to cel-
kový průběh Her jak ekonomicky, tak hlavně  po stránce sportovní. 

V letošní serii 
SPORT , která 
byla v Anglii vy-
dána dne 15.7.86 
vyšly '.4 znárdcY 
věnované XIII. 
Hrám britského 
společenství ná-
roda, které se 
konaly ve dnech 
24.7.-2.8.1986 
ve skotském Edt-
nburghu. Ustřed-
ním stadionem, 
na kterém se ko-
nal jak zahajo-
vací t  tak .i zá-
Věrecný ceremoni-
ál Her, tak i 
všechny lehkoatle-
tické soutěže, 
byl Meadowbank 
Stadium. 
Ostatní soutěže 
- badminton, ku-
želky, střelba, 
Oyklistika, box, 

veslování - probíhaly na 
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Na předcházející stránce přinášíme ukázku čtyř  zninek vydaných 
✓ serii SPORT 86 ke XIII.Hrám britského společenství. Dole pak jsou 
dvě  razítka poutívani na PDC a jedno příležitostné razítko používané 
✓ průběhu Her. Ctvrté  PR  je ukázka z Johannesburgu v JAR ze 4.4.86 
ke Hrám  RSA  1986, které byly jakousi"kvalifikaci" sportovců  JAR na 
XIII.Hry britského společenství. 

Vpravo pak přinášíme ukázku zbýva
jící hodnoty ze serie SPORT 86 věnova- 
nou připravovanému 6.světovému poháru 
✓ pozemním hokeji mužů, který proběhne 
ve dnech 4.-19.10.1986 v Londýně. 

SPORT 1986 
o0000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Jugoslávská uta vydala dne 5.4.86 
serii dvou prilež.známek k MS 86 
v kopané v Mexiku. Jsou to hodnoty 
70 a 150  Din.  tišt6n15 mnohobarevným 
ofsetem v tiskárnš s'IT'IprInau v Novém 
Sadu v devítiblociohistfed tiskov, 
listu zaujimit kupon s motivem kak-
tusu - Carnegiea gigamtelť. 



OLYMPIATI VITLOVt NA ZNAUKACH 
0000000000000000000000000000000000 

Sbčratele tČchte témat bych chtčl upozornit na serii Albánie 
Zu.1484-91, 92 z roku 1972 vydanou k OH Mnichov, kde jsou /alespoi'l 
na nčkterych/ vyobrazeni olympijgti vitčžové z OH 1968 v Mexiku. Na 
známce 15 q je zobrazena koulařka NDR !.I.Gummelová /viz foto v čas. 
Lehká atletika z r.1968 k OH/. Na známce 50q je zobrazena překážkář-
ka M.Cairdová z Austrálie. Na známce 10q je vitčz bčhu-na 3000m překá-
žek Biwott /čfslo 562 a Young č.317/. Na známce 5q by mohla být nage 
Rezková/nemohu  Oak  pořovnat s barevnou fotografií z Mexika/. Na 
známce 20q by mohl být francouzský cyklista Rebillard,/neb Morelon 
mčl č.182 a Trentin 184/. 

Tyto -mé dohady.by  mohli potvrdit či upřesnit dal/ členové sek-
ce, kteří se touto problematikou zabývají.  Tyčkaře, plavce a skokan. 
ku do vody se mi nepodařilo vůbec identifikovat. č  

FUTBAZOVt MOTIVY NA ZNAMKAOH KtDR 
0000000000000000000000000000000000000 

KLDR vydala dila 20..1985 z pr110,itosti  NS  ve futbale 1986 sé-
riu 8 známek v hodnotách 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40 čch. a 2 A 
v hodn.80 a 80 čch. Na známkach a argikov ad zobrazené výjavy z finti-
lových zánasov rs 1954-1982. Za predlohu posldili fotografie. Známky  
boll  vytlačené ofsetem v náklade 20 tis.zůbk. a 5 tis.nezdbk.sérii. 
10 čchldvojfarebng-Finále  NS  1954 NSR-Maďarsko 3:2 . Maďarský dto-

čnik Sándor Kocsis v hlavičkovom sdboji s obranou NSR. Kocsis s 
11.61mi bol najlepgi strelec finálového turnaja MS 1954 

20 čchidvojfarebnél-Finále ES 1958 Brazilia-Švédsko 5:2 . Brazilský 
dtocnik Vava /v1 onenon Edvaldo Izidoro Neto/ dáva jeden z piatich 
gólov brankárovi Švédska Svenssonovi. Vava je jediný hr66, ktorý 
dal gól ve finále dvoch po sebe nasledujúcich MS.' 

30 čch/dvojfarebng-Finále MS 1962 Brazilia-čSSR 3:1 .Stopér Ján Po-
pluhár a záložnfk Josef Maswoust sa pokdgajd zabráni I prenikna 
pravému kridelnfkovy Brazílie Garrinchovi /v1..menom Manoel Fran-
cisco dos Santost, spolu s mými  so  4.gólmi najlepgf strelec  fl.  
nálového turnaja  US  1962. 

• 40 čch/dvojfarebnál-Finále MS 1966 Anglicko-NSR 4:2 .0bránca Angli. 
cka  Ray  Wilson v sůboji  so  záložníkom NSR Franz Beckenbauerom. 

10 čch/farebn6,f-Finá1e MS 1970 Brazflia-Taliansko 4:1 .Brazilčan  
Gerson  de Oliviera Nuněz /menej vlasov/ a Brit() v sdboji  so  San.  
dram  Mazzolom, prizerd Carlos Alberto  Torres.  

20 čcharebn4/-Findle  NS  1974 NSR-Holandsko 2:1 ‚Holanďan Rud Krol 
V sdboji s dtočnikom NSR Jurgenom Grabowským 

30 čch/farebnél-Finsile MS 1978 Argentina-Holandsko 3:1 .Argentinci  
Mario  Kempes /bežiacf s rukami nad hlavout a Luque Leopoldo  Jacin-
to  ivyroiga-loptu z Holandskej  briny/  sa texia z gólu Argentiny. 
Kempes najlepgi strelec fin.turnaja  so  6.61mi. 

40 tch/fareb,n6/-Fintile MS 2.982 Taliansko-NSR 3:1  .Karl-Heinz Rume. 
nigeho sa pokůga zastavit Talian  Giuseppe  Bergomi. 

A.80 tch/dvojfarebnýi-Štvrtfinfae MS 1966 Portugalsko-KtDR 5:3. Portu-
galec islorais /na zemi/ zastavil ůtočnika KLDR Li Dong Wuna.  prize. 
rá  sa Graca. 

AZO čch/farebn?r/  Pohlad  na Aztécký gtadion a svetový pohár  FIFA 
/FIFA WORLD CUP/. U.Kromer,č.108 0000000000000000000000000000000000 00000000 
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Na předchozí stránce a 
na této straně  vpravo přiná-
glme ukázky tř/ sovětských 
sport.materiála z poslední 
doby. V posledn/ době  jsou 
V SSSR vydávány ke známkám 
mimo FDC jetě  Card  Wim, 
která nám vhodně  dopinuj/ a 
hlavně  uzvětguji" pouitý 
námět na známce. 

U námětu ze znAmky 15  
kb?.  vydané 10.1.1986 k vy-
ročí 90 let prvých OH 1896 
v Athenách, je to reproduk-
ce prvé olympijské medaile 
z r.1896/v/raet  ž?,  vftěz j/ 
dostával ve str/bre, za dru-
hé místo v bronzu a třetí v 
pořad/ medaili nedostal/. 
Dále pak jsou na známce uve-
dena olympijská hesla. Tento 
materiál nám pomáhá proto 
velice dobře ilustrovat něk-
teré jinak tnko doloZitelné 
zkuteónosti a co je u ně j 
nejcennějgl, je vydáván ofi-

-cielně  pogtovn/ zprávou, te-
dy je 100% filatelistický!!! 

Na předchozí straně  je 
reprodukce části R a spě né. 
ho dopisu vyplaceného celým 
arglkem/nebo tiskový=  listen  
- zatím nám není známo o jakou formu 
směru nepřinágf!/táto zajímavé známky. 

Prvá ukázka je pak FDC se známkou vydanou 6.5.86 
Závodu míru PBW, který jel prvé 3 etay v Kyjevě ldle 
spolupracovnIků  z SSSR, nebylo k nim .7,Adná  FR,  stejně  

0000000000000000000000000000000000000000000l000000000000000000000000000 

OLYMPSPORT 
0000000000000000000000000000 

Je neprodejným a neperiodickým zpravodajem námětové sekce 
"Olympijská a sportovní filatelie v ČSSR",pracujIcí při 
KNF SČSF v Praze a je určen výhradně  pro vnitřní potřebu 
členů  této sekce. 
Vedoucím sekce je ing Jaroslav petrásek,norovská 1025, 
282 23 Český Brod. 
Vedou4m zpravodaje je Jaroslav Justýn,sovětské armády 63, 
399 01 Milevsko,kteří zodpovidajl za jeho obsah.za odbor-
nou stránku a původnost textů  odpovídají jejich autoři. 
Text neprochází jazykovou úpravou  

Toto číslo  

jde, Filatelie informace v tomto 

39.ročn/ku 
zprav na?lich 
jako u nás,/. 

00000000000000000c0000000c000000000000cococ00000000000000000štěp6n000 

/ 5 5 / 1 9 8 6 
má 24 stran textů  a vyobrazeni,/ a 4 strany příloh knihovničky 6.13 
Pota v Olym 04/. Redakční uzavěrka'20.8.1986, vylo v září 1986. 
Na tomto  aisle  spolupracovali: J.Justýn, ing.J.Petrásek, ing.Zd.Slo-
váček, Štěpán, Fr.Anděl, Ing.A.Dvořák, prof.M.Anger, dpt.B.Polák, 
Vl.Kolich, K.Mauer, Sergej*Tjurin Ing.I.Petr a :LK:omer. 
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