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L. O[TMPSPORT  
Zpravodaj sekce 01;ympijská a sportovní fila-
telie při Komisi námětové filatelie S č_s ř  
Ročillk XX • 2 / 5;7;/ 1 9 8 7 
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USTAVENÍ CESKOSLOVENSK OLYMPIJSKt 'AKADENIE CSOA 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

MčCdidiNi4 

Dne 30.4.1987 v MládeŽnickém klubu Paláce kultur v Praze byla 
ustavena za přítomnosti předsedy MO7 p.J.A.Samaranche Ceskoslovenskd 
olympijská akademie - čS0A. 

Stalo se to na závěr slavnostního shromážděni Čsov. Na přípravě  
této významné události jsme sv podíleli i my olympijsko-sportovni fi-
latelist4, sdružení v námě tové sekci Olympsport. 

Výsledkem naší činnosti byla filatelistická propagační výstSvka. 
Na dyou výstavnIch plochách .-:sme přítomné seznámili s výsledky 20 le-
té práce naši sekce. Dvěma vystavovatelům bylo určeno 10 dalších výs-
tavních ploch. Jaroslav Justýn se představil s exponátem "Mezinárodní. 
olympijský kongres Praha 1925" a František Anděl se představil s do-
sud nevystavovaným exponátem "Pošta v Olympii". Oba pak představili 
zde i svoji společnou práci v podobě  knihovničky sekce "Pošta v Olym-
pii". Na obou exponátech byla patrna důslednost a cílevědomá práce s 
hlubokou odbornosti vystavovate16.- Právem za svojí práci i pili získa- 
iÍ přítomhých. 

Vedouc/ sekce ing.J. 
řetrAsek připravil ideový 
návrh obou pcu2ivaných ra-
zítek, které výtvarně  zpra-
coval akad.mallř  Vladimir  
Kovářik. ČSOV připravil o-
bálku připomínající tuto 
významnou událost. Kresba 
na obálce byla totožná s 
používaným strojow:rm 
notiskovýps propagačním ra-
zítkem s textem "USTAVENÍ 
č2SKOSLOVENSKI1 OLYMPIJSTA 
AKADEMIE" a obrázek byl • . 
stylizovaný diskař  podle Mi. 106.  
ronova diskobola. Ruční  PR f 

1  •en ‚ ď  ? "7 

pak mělo text "MEZINARODNi 
SYYPOZIUM OLYMPISMU" a ob- 
rázek hlavy řeckého bojov- 
níka. Obě  byla používána jen dne 33.4.1987 přepážkou pošty 140 09 
PRWriA 49 umistn!né přímo ve Sjezdovém paláci. (pokr.str.46) 



z vedeni sekce 
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2 4 -KAMENÝ Miroslav, Leninova 25, 660 01 BOSKOVICE, sbí-
rá OH + ZOH a MS v kopané. Exponát nemá, je 
začínající filatelista 

2 4 4 -_Z I K A Karel, Malý vrch 700, 368 01 BLATNA1  sbírá olym-
pijské a sportovní celiny, olympijské lety. Ex-
ponát nemá 

2 4 5 - J A N O.0 š E K Petr, Jiřího z Podčbrad 67, 787 01 gUMPER: 
sbírá novodobé OH - 'Rost a 1.!spi:chy Čs. sportov-
ců  na nich. Exponát nemá. 

2 4 6 -BURAKOVL Aneta, 14.řebrudrovéno viťazstva 1156/7-42, 
026 01 DOLNY KUBfli - č lenka KMF. Sbírá  LA  a 
plavání.  MA  exponáty "Plaváni" a "Královna 
sportu" oceněné na několika výstavách od  MPS  
po MS ("Plaváni" no L.Mikuláš 86) 

2 4 7 -KESZOCZE Martin, u1.29.augusta 20, 811 08 BRATISLAVA 
člen KM?. Sbírá  LA  - běh. Exponát "Beh a jeho 

formy" oceněný na výstavách Košice 86, Blava-
Praha 86 a Junior Berlín 86 vždy "3" 

2 4 8 -KVASflOVSKI Rudolf, Mánesova 1662/3, 356 05 SOKOLOV 
Sbírá OH a ZOH a sport všeobecntt, exponát nemá 

2 4 9 - ŠLECHT.A Karel, Finkovská 8, 160 00 PRAHA 6 - Dejvice. 
Sbírá šachy celý svět, má exponát "80 let čs. 
šachu" připraven k vystaveni. 

Všechny nové členy naší sekce upi4imně  vítáme do kolektivu a těší-
me se na další, spolupráci s nimi. 

Zrušené č lenství 

172 - KOVALMK  'Vladimir  - pro nepiněni pcivinnosti od 1.10.87 
207.-13IJAHO Josef -- - dtto 
214 -.HORVATH:Ledisiav - dtto 
221'.';SÝKORA--Julius MUDr- dtto 
234 - BLAHAI'-Karel- Ing. dtto  
-2 ACAUENUA-nUIUs_ - pro-  nepincna Oviň Ti o'd 1.5.-087 
3 = ALEX':František - dtto 
65 MARZIN :Josef - dtto 
126 - WOHLAND-Joief . - dtto 
183 - BALAtIK:Pavol Ing..- dtto 
19C - TOMANA-Miroslav dtto 
197 - BILEK.  2aeřik - dtto 
205 - ITAN2K, Petr' - dtto 
102 - A K' Jar tn  Woe  od 1.1.87 

-Tito  move  přes nAfoffkevřesupožorněn? nezaplatili členské přis- 
Pěvkyna'vydtivssni zr,..avodaja za rok 1986. Je nám to lito, ale mus-t_me se 

s 'nimi rozloučit. 
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a 11:liciatiC;:- By10-zahájeno  
ved:dékče- Ing.J.Petráskem,  
který se .v tivodu zmíRil o • ---,..,;- EVROPSKO některýchArbbných . organiza--kť_ .7-41Pplo,Ru 
čnich-záležitostech se set- • ammo  

. 1:11-31t0-5?-Z-,-, ;-,: • 
káním spojených  a vysvětlil 
situaci placením č lenských 

 

příspěvků  na vydáváni zpravo-* 
dajů  sekce 'a .knihovniček pro - • _ . 
roky 1986's. 1987. Informoval, že se -podařilo zajistit urité množství - 
vstupenek na odpoledni Finále Evropského poháru  "Bruno'  Zauliho" v leh:- 
ké atletice které se ve dnech 27.-28.6.87 v Praze konalo. této pří- 
ležitosti bylo možno na pošt.tíř.PRAHA 2 získat otisk'výplatniho-stroje 
v červené barvě  (používán ve dnech 26.-28.6.87) -'viz výši vyobrazeni. 
Zde bylo také ve stejný den používáno jednotiskovd strójcivé pro.Pagačni 
razítko v černé barvě  k 90 letům čs.atletiky. ,•• - 

Dále Rak seznámil se službami sekce,  -které pro trié-čliňy.VS‚iťciiitivti 
a to zajištováni příležitostných razítek naší tématikť,(v!- letošninCro-
ce i v r.1987 se povedlo zajistit takto všechna  PR  až na'Tatřanský:.po-
hdr). Dalši službou je kolování sekce, které bylo krátce • před setkáním 
ukončeno a s dalšim kolem se počítá až v 10/87. 

Vedeni sekce pracuje pro nejbližší období v tomto složen/: 
ved.sekce - ing.Jaroslav Petrilsek 
ved.zpravodaje - Jaroslav Justýn 
jednatel a distribuce zpravodaje s evidenci příspěvků  -Ing.Zd.Slováček 
evidence' exponátů  - Ján Krájmer 
styk s čSTV a ČSOV - dp.techn. Bedřich Polák' • 
člen vedeni - Václav Diviš Ing. , Vítězslav Šlechta a Radek Jrisek • 

Ved.zpravodaje J.Justin  pak seznámil přítomné čloirky 6ek-c-e sa zně- 
ním 

 
výstavního řádu pro tématické a mótivové exponáty7a_zodpovědě1 . ně-

které dotazy týkající se možnosti zařazeni fašistických-materiáld  (tý- 
kel se materiálů  OH +ZCH 1936) do našich exponátů. 

V diskuzi ,pak: 
B..Pólák -_informoval o ustaveni . čs;ó1ympijské akademidoTpropagačw.. 

výstavce k 30 letům ČSTVIinformujeme 
chystaném zvl.letu na v  LA  a výstav4OLYMPHILEV87Pdc 
Alma a požádal o tocaby.:_čle'riOv4 

hlásili výsledký..-se7svIm expontiteri6t ri.ajmerovi. 
V.Šličhta informoval o tom; -  le  KNF  SCSI!  vyhlásil soi ČŽ,ónéjlepší 

exponát se sportovni - téinatikoiii že_ od 
•-jihomoř.Vě  SOS? a rozhodli se zde Udělatftkuoiny4t6jemcd;:o 
témata' sport a umění. 'Nabízí uspořtiddni'ňěritfirdhcitz'xpřištich 
setkáni sekce u nich v Brně  Připravuje 

- kopané a větši práci :o fotbalistech na 
J.Petrdsek - informoval o potižicICS "tiSkem pašehozzpra vodale,tnalliaičes- 

' ne používaném zařízení . SČSF a - jako.přiklildfiiirěd1:7;.žětnIX55/ • 
86 bylo odevzdáno do .tisku v.08/86 a - vytišfOičl*:.02/87-.5111.6:-  
1/56/87 odevzdáno do tisku v 02/87 a vytištěno 4 06/87— . 

to 

sobotu.,dne27.6.1987 .se u&.9.00, hod. .koňaiojj]6.8etkání Č1e- 
.iů 

 
našt námětové , sekce OLYMPSPORT v zasAdaci síni 

č .71- za_přitomnosti 33 členů  



K.Mauer -.v Brnč  bude letos otevřen slavnostně  nový okruh Velké ceny 
pořadatelé k této příležitosti připravují přitiaky na celi- nách - 

J.Honců  -. letos bude v ČSSR oslava 100 let lyžováni, mělo by se toto 
významné jubileum nějak propagovat (pozn.red. - p.dř.466 01 
Jablonec nad Nisou používal v říjnu 1987 015 k této tématice, 

M.Dvorský--: Effe-Tě -E5-76raIZ-R6Ešt-MEJ-Irraňfm hoitUT i-totó by 
se mělo využít k propagaci 

Závěrem pak proběhla tradiční volné výměna hojného filatelistic-
kého materiálu, které se při našich setkánich stala jit dobrou tradi-
ci a mnohému z nás přinesla řadu zajímavých materiálů  do našich sbí-
rek a exponátů. 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

DOLEŽITE" UPOZORNENI 
A=0, 

0  

Znovu upozorňujeme, že je ještě  mnoho našich členů , kteří nemají 
vyrovnán Oís ěvek na vydávání zpravodaj za rnk 1987.  Pokud jste 

složenku na jho vyrovnání a nsmAžete jí najít, obraťte se na 
jednatele naši sekce Ing.Zd.Slováčko, Dukla-Hakenova 2257, 530 02 Par-
dubice, který Vám ji rád zašle. Po zaplacení z-šlete tamtéž kontrolní 
ústřižek o z:placenl!!! 

Stále je Vás ještě  cca 30, kteří jste nezaslali i pes mnohá upo-
zorňováni v našem zpravodají jeho vedoucímu Své nové Číslo členského  
prů,;.azu SčSF. Věřte, že je nám to nemilé skále opakovat jedno a to sa-
mé. Jsou tací, kteří si nejsou jisti, ze tak učinili a raději poělou 
o jeden koresp.listek víc - je-li to V65 případ NEVÁHEJTE !!! 
• Potřebujete - li nějaké informace o némětové filatelii - obral:te 

se na předsedy krajských námětových komisi, kteří lám je rádi a ochot-
ně  poskytnou. Jsou to:  

MP  - JUDR Jaromír Fousek, Na Dlážděnce 30, 180 00 PRAHA S 
St C - Josef Sperer, 260 72 BAEZNICE 373 
Jč  -  Helmuth  Lepschy, 362 76 LOUČOVICE 194 
Z6 - Václav Novák, 331 51 KAZN2Jar 390 
Sö Jiří Spulák, Na podlesi 1434, 432 01 KADA 
vn - Svatopluk Halekal, 569 23 BR:37,1NA u Mor.Třebové 3 
SM - Ing.Pavel Kosík, Dr.Martinka 35/1150, 705 00 OSTRAVA 5 
JM Vítězslav Šlechta, Stamicova 3, 623 00 BRNO  
BR  - Doc.Dr.Viiclav Suchý CSc, Zálužické 15, 821 01 BRATISLAVA  
ZS  - Milan Kromor, B.NěmcovPj 4, 927 Cl SAIA 
StS Dr.Ctto Gáta, Králova 43, 036 Cl MARTIN  
VS  -L Ing.Ján Maniaček, Krupinská 6, 040 01 KOSICE 
Přesvědčili jsme se, že řada našich Členů  - vystavovatelů  nedo-

držuje usneseni PUV SčSF o zařazováni materiálů  z doby fašismu do ex-
ponátů'a docházi-tak ke zbytečným nedorozuměním, když je jury nucena 
takovýto exponát nehodnotit. Upozorňujeme  'his  proto, že otázku zařa-
zqváni materiálů.z období fašismu do výstavních exponátů  jasně  řeší 
VYSTAVNI IUD.SCSF, který stanoví, že fašistické materiály je.možno 
pouze :účelově  řadit do protifašistických tématických exponátů  (VA  1. 
05):  Zá  fašistický materiál se považují všechny známky, razítka,' 075 
a celistvosti (vč.polniqh pošt, dopisů  ze zajetí, z koncentračních tá-
borů) z Německa z let 1933  at  1945 (tfic4 se jasně  materiálů  OH a ZCH 
1936)i-Pr6tekt6rtitu'Č+MoSlovenského Státu, Gen.Gouvernementu, Chor-
vatska a dalšiCh_obsaz.lAzemi z TI.sv.války. Z ostatnIch států  jen 
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s 
vatLiakótivovIch.expondtechLani-v-expondtechltddliVi;Wšt-arňreAft-fat 
Všfaťiffčh-7,1_V--W.'éTi-a-reff_Va, mue _ 
v5ile-Ap-KřAdně-f ib:Psdrai'jehčii:itiřizent-musí odOcividifVzálcl.iiřavidlům 
ti-ořběi-..téia-itiadWixOndtu-&:muiť-_tVořiť  jen' -nePatrnou !A  qt  ieř - fi  
rat el  t ičk4 -4 oktiata čé".  
DC?  ORUČUJELS :s e z.1-4-  a -m t e ----š-e-  s "OBOROVÝM tiAlk.b1 6GSE PF 

uveřejněnéhó-IveFILATtLIE č:4;P 198T FilL e- 
listických sešitů.-  Je - to -velice próipěšii61-išetilf Vdn 

. to mnohým zbyteěnd nedorozuměni a pociViii4óceň.4n1 vo 
šěho mnohdy -pracně  sestavovaného exponátů. 

- 
Zm ě na - adresy: 

118 -  Doppler  František, /ilinskd 58, 921 01 Piegany (změna ulice) 
157 - Duddk Robert, Dicová 957/48, 921 01 Piegany (změna ulice) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Vážení Členové naší sekce! 

Již delší dobu přemýšlim o tom.  prod  mime 
mezi sebou t1ik členů , kteří se vlastně  jen 
přihlisili, ale to je vše co udělali. Nechci 
podcenovat jejich snortovně  filatelistickou Čin-
nost, ale je s podivem, že nepiní -ani své zák-
ladní povinnosti. Je mi trapně  a to zvldštč ,když 
si přečtu vlastně-l!otevřené dopisy" přátel J.Jus-
týna, J.Calty, Jiřího Nekvasila, nadšené výzvy 
ing.Petráska. Co říci? 

Stát se č lenem takové nádherné sekce jako 
jA naše, je urč itou ctí, morálním projevem. Nes-

tydím se napsat, 24 ti, kteří se jenom "vezou", urážejí vlastně  samu 
podstatu olympijské a sportovní filatelie. Dobro v ö lnost nani 
nezod po v ě dnos t! Vzali jsme na sebe, kromě  ukojení své záli-
by, i soolečenskou odpovědnost.  Nate  sekce byla vždy na předních přič-
kách, sklízela a zásluhou aktivních č lenů  sklízí bohaté ovoce své plod-
né č innosti. Podle mého názoru by jistě  vedoucí zpravodaje otiskoVal 
daleko radě ji Vaše připomínky, náměty, materiál do rubřik místo .výzev 
k aktivitě  a nebo stálé upomínání na pinění svých zák3PAnich členskýeh 
povinností. A to chceme dávat příklad naší blddeži.? 

Jistě  mi oMpustíte tuto otevřenost _ Prostě  již nemohu mlčet!-Aby 
naše snahy byly korunovány dspěchem, -musíme K A 2_144 
hřivnou. Někdo psaním, někdo te čhnickou. pomocí, někdo radou _a 'p;Pel:- 

‘- Prostě  - abychom nem ě li pasivních čAli -11:!_! I 
000000p000cl00000b0000000000 :- 0-66óP0000 -Váš -Andělfn A -d . o 1- f, členi 6.1 - 000000000000 000006ocOod0000 000000000 

. • 
Em Lowe'.una-anaeres . Jestlipak víte,;:proč7s1 do ,svých 

-sbírek a ,expondta s_olymPlOskouté- 
Eině  ČSSR Mare eiinneft arl:Jakilb'Obrdvsky matikou budeme'moci7zařadittuto 1WIS14 pr,iprav ovanou riaču-iniimkut kťiid 

- :vyjde- ke Dni známky - 1981 
Se zájmem budeme cič,ěkávat Vaše -,odpp-

- vědi -a krátký čldneček'o  
neuškodil!! 

106: čýročt 
.nerrodnfho 
filatelistickl.h-Ěť': • 

• IIIMIIIIMIBEZMP.."..1121111M  
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Champlon.nat,dm monde.  de tut,  

Oessine et grave en taille-clouc 
par Jacques Gauthier 

Format horizontal 40 x 26 

50 timbres aa feuille 

Vente anticic6e le 21 aoůt 1987 
Clermont-Ferred (Puy de DOme) 

Vente gěn6rale le 24 aoůt 1987 " 
_ 

83 —PUY DE DOME 

CLERMONT FERRAN° 

Place Gaillard'  

du 30.05 au 29.08.87 . 

HAGONDANGE 
du 1,1%04 Cu 30.06.67 

ctteměet isirmastieJto 

HAGONDAME  

BPM 600 
du 3.04 au 2.05.87 

0NAJ4CHE 3 MAI 1917 ilh30 

251m1 BERLIN 
g 

SAUMUR Ppal • 
debut levrier au 2.05.87 

B Pm 600 

CoNcouts COMPUT INTEINATIONAI 
1.2.3 
MA I 
1987 

SAUMUR PPL 

TOURNOI NATIONAL 
FOOTBALL CADET 

PENTECOTE 87 

LOCHES 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
SIDE CAR CROSS 

es POITIERS BUXEROLLES 
17 MAX 1987 

POITIERS Co, --aneties 

FE PJ P LANDES 
'224"*CHAMPI0NNAT,  

DACU'  MAINE DE PETANOUE 

SO3STONS 30.31 MAI 87 

SOUSIONS 

IX CHAMP51111.161.  DE ‚NANCE CiTtOSPORT 
OTIVICOLA5 Dt PORT 

4. 5 ZIIILLZT 

‘;A.NCY Gam 

37— INORE ET LOIRE 
LOCH ES 

du 7.03 au 6.06.87 
(non Illustrii) 

40— LANDES 
SOUSTONS 

' du 2.03 au 31.0.5.87 

SS —, VIENNE 
POITIERS Couronnories 

du 13.04 au 16.05.87 
(non Mustrie) 

Tiszat.77- 30 AOUT 
REQUISTA 

Airlit9M-CROS  
REQUISTA 

CHA11/10111NAT DE TRANCE'  

'31'"Či.11:011CAYAIC":154,-,_ 
...4„,-;.ziciirr 1987 .' 

IZELÍ NON ORB' 
'..:ZtA.!1ACW,147.0rt 

• `W.-
CESSWOR 

- - 

-  -66-15'14PFIW alE, GREpAD 

f- Oct
es,_

. 
GRENOBLE.Fo

.
ch •'. 7 6r-Aistr •P'''.2"t 

 _
_.: ...:, • T--  7 'T. -.0....... 

courant awn au 27.06.87 

6P.F.ři.C4X1 FCC:i 

SEVERAC LE CHATEAU 

debut mai au 25.07.67 

(non Illustnie) 

79 — DEUX SEVRES 

PARTHENAY 

du 20.05 Cu 20.06.87 

03 —ALLIER 

MOULINS Cara 
courant Joint au 14.08.87 

1n l387. 

54 —MEURTHE ET 
MOSELLE 

NANCY Gam 
du 8.04'au 4.07.87 

(non illus(rie) 

12 —AVEYRON 

REQUISTA - 
du ler.06 au 29.08.8' 

34 —HERAULT 

CESSENON.. 

di, riception Cu ler:08.87 

(non alustrie) .  

CliAMPIONNAT DE FRANCE 

D'ENDURO 
25 26 MILLET 87 

SEVERAC LE CHATEAU  

MOTO-CLUB 12. ORGANISATION 

SEVERAC LE CHATEAU 

PARTHENAY 

MOUUNS GAPE 

Dimanche 21 Juin • Aril .•• 

PP.EM

T R ItAT H LO N;"? 
NATIONAL 
of PARTHENAY " 

sir camrcaun 
puma 
rormewas 
=tom 

O. WIT Li-7 
v. ACIfť  111? • 



LOIRE; 

du 29.06 au 26.09.87 
(non Illustrie), 

74— HAUTE SAVOIE 
THONON  LES  BAINS 
du ler.06 Cu 747.87 

(non Blur tile) 

• TBONON  LES  BAINS 
CRAMPIONNAT DE FRANCE 

DE TIR SPORTIF 
25 ET 50 METRES 

2 AU 7 :MILLET 1987 

du 18.05 au 23.05.87 

86—VIENNE 
JAUNAY CLAN 

1u 11.05 mu 10.07.87 

16 au 24 
Mai 1987 

MASONS LAFFITTE 

THONON  LES  RAINS 
- - • 

1NTERNATIONAUX DE TENNIS 
BAGNERES DE BIGORRE 

CIRCUIT D'AUTOMNE FFT 
MARLBORO LEISURE WEAR 

DU 11 AU 27 SEPTEMBRE 1987 

BAGNERES DE BIGORRE 

JAUNAY CLAN 

CADEN 
AUTO • CROSS NATIONAL 

CliA-MPIONNAT DE WOUEST 
23 AOUT 1957 

MALANSAC 

65 —HAUTES PYRENEES 
BAGNERESDEBIGORRE 

du 27.06 au 26.09.87 
(non Mark) 

MALANSAC 
dU ler.06 au 22.08.87 

(non Illiutrds) 

88 — VOSGES 
EPINAL RP 

du 5.08 au 5.09.87 
(non Mustn't) 

71 —SAONE ET LOIRE  
TOU  RNUS 

du 9.06 au 27.06,87 
(non illustnte) 

LA SUZE SUR SARTRE 
du 7.01 au 6.06.87  

(nim  Inuetrůe) 

EPINAL 87 
TOURNOI INTERNATIONAL 

DE TENNIS 24.8 au 6.9 

EPINAL RP 

TOURNUS 

MOTO  • SIDE CAR CROSS 
INTERNATIONAL 

7 :TM 1987 

72— SARTmg 
LE MANS RP 

du 23.04 au 13.06.87 

24 MIRES DU MANS 
oompcmc xica. 

A utOr,ob,,e • Cab 6: roue-sr 

LE MANS R.P. 

LE MANS RP 
rot mat au 18.07.87 

LE MANS Centre de Tri 
du 6.07 Cu 26.09.87' 

LE MANS R.P. 

LE MANS 
F3000 

26827 
screen 
1 9 3 7 

Avtomot Ns • VA de l'avett 

LE MANS...4MM 

72 —.SARTHE 
SABLE SUR SARTHE 
du 20B3 au 25.04:87 " 

(no n.Illustrie) 

92 —HAUTS DE SEINE 
-" -1SSY  LES  

MOULINEAUX Pus, 
du 16.05 au 4.07:87 

(non Mardi) 

LA SUEZ SUR SARTRE 

SABLE 26 AVM. 1987 
CRAMPIONNAT DE FRANCE 

DE TRXCTEUR PULLING 

SMILE SUR SARTRE 
. . 

ISSY LES MOULINEAUX Ppal  

LE MANS RP 
du 20.07 au 10.10.87 

GERAROMER 
LA BRESSE 

1er.06 au 31.08.87 

. LE MANS R.P. 

00 ine.•;•-te tr.  

• 

• f•••-...  

• 
liponiwiles, la beers oi 1.• pm ow 

19ERARDMER 

"C/3EVILLY 28 • 27 SEPT. 
:EBA.MPIONWAT 

• FRANCE Tinas 

• 

NC 
700 Vi  c;:cotp, 

..f:ŮpeCO‘".  ge7 
10 -1L,10.51  

CRAMPIONNATS DE TRANCE 
CYCL1STE 

•TOURNUS • LUNY 
23 • 28 JIM: 1'987 

- 
ClIAINTIONNAT DS IRAN= OTIN 
Di NATATION rtIrcszcansgs 

_ • ••• '- DOW/11AV QV ST. 
:rams tixrerzu.s ALT= szvarrgsg 

24 
HEMS DU MRS 

GOONS 



OB—  ARIEGE 
FOIX 

du ler.06 Cu 14.06.87 

38— ISERE  
LES  ABRETS 

courant juiiiet Cu 22.08.87 
(non illustrée) 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
STOCK .CARS 
22 • 23 AOUT  

LES ABRETS  FOIX_ - 

CHADITIONNAT DE FRANCE 
PATENNÁGE A ROULETTES 
_ VITESSE  SUK  ROUTE - 

DRAGUIGNAN 25-26 Amu' 1987 

DRAGUIGNAN 

•  
XIII*  CRAMPIONNAT DE FRANCE 

DE MONTGOLFIERES 
25 • 29 • 30 AOUT 1987 

FORGES  LES  EAUX 

FORGES  LES  EAUX 
- 

AVIGNON MLR STAPC 
SOUIIAITIE LA BleNVENUC AV 
?OCR DC PRANCE CYCLISTZ 

-VISORED! IT JUILLET ISS7 • 
LE IC ARAN!! 24121.12T SIONT•VINTOUX 

AVIGNON Gun 

t 4...„
ALB.- ERTVII12

.,,,
- --.T• o  

.. .. ..__ _ 
,14.4 aiic omatiniš---  

eď--'  ' ''''.--."  • '  1992  
- ,„-- -  MCIVER :-.:-. -: 

ALBERTVILLE  
LI  iCIL/11 DE PISAN« CYCLIST! 19117 

AU.PAYS BIS_ 

0412ťri. 4112'.  

0,04 
;."1644.4rIka 

11'4'4 17- 
.C4-732F 

1  
MONEDIERE  

CHAUM El L 

19— CORREZE 
CHAUMEIL 

Cu debut juin au 11.07.87  

73— SAVOIE 
ALBERTVILLE 

• 

• 73 —SAVOIE 
AIME , 

BOURG ST MAURICE  
děs  reception as 18.07.87 

-(non Uluatrie) 

CIRCUIT D'ALBI 
• S StPTZSIBIL 1141 •  MOTO,  

CHAMP. DC re.urce on" • PRODUCTIONS 
CS • 27 SEPTLIG3It • ADTOICOSILLS 

GRAND Pi= D'ALSI I GROUP! A • ILS• SOS 

ALB! RP 

VOREPPE 
ESPACE SPORTS ET LOISMS 

2 OCTOBRE 1987 , 
LA FRANCOPHONIE 

CEIAMPIONNATS DU MONDE 
,CANOE-EATAX 

- ZAUX-VIVES 
TLZUTE TARENTALSE 
9.19 run.mr 1987 

VOREPPE 

AWE- 

INAUGURATION STADE 
ATHLETISME RUGBY 

13 SEPT 1987': . . 

SARREGUMINES PPe; 

MEETING s INTERNATIONAL 
WATHIETISME 

TA1ENCE 16' 27 SEPT. 81 

TA LEN CE 

,SARREGUEMINES Ppal 
du ler.08 au 12.09.87 

(non !Aintree) • 

33 GIRONDE 
TALENCE 

Cu 3.08 au 26.09.87 

ORAGUIG NA-N 
du 27.04 au 25.07.87 

(non (Attar(*) 

FORGES  LES  EAUX 
• Is 15.07 as 29.08.87 

• (non illtatrie) 

VAUCLUSE 
AVIGNON Gars  

mi  Juin au 20.07.87 
(non Illuitree) 

77 LE PER TRE 
COURSES 

liieařiěteďiótit 
a•-41er Dimanche aprěs 15 Mat 

LE PERTRE 

LE HAVRE NM 
Cu 4.06  ku  20.06.87 

• LE  SAVCE  18-21 JIJIN IT 
ESPACE OSCAR.PNEMEVER 

LE HAVRE PPAL . . _ _ _ 

(69 , 

874— REUNION 
SAINTE CLOTILOE 

dSs reception Cu 5.09.87 

LE-HAVRE NM  
děs  reception au 22.08.87 

REUNION 

DES  ‚LES  DE L'OCEAN INDIEN  

SAINTE CLOTILDE 

... 28 AOUT 
6 SEPT 87 

111 —TARN 
ALBI RP 

du 1er.07 au 26.09.87 
(non 1114.4trie) 

• 
VOREPPE 

Is 3.09 au 2.10.87 
(non atustrie) 

3$— ILLE ET VICAINE 
'LE PERTRE' 

slance std. 

ARIEGE-PYRENEES ‚Si. ten 

310  CNAMPI0t4NAT 0£  RANCE  //71,7,,, 
ce PeCHE EN MO -OATEN.,  t_F

i. 
 

„ 

2  - 



$74— REUNION 
ST DENIS messaceries 

Roland GARROS 

1888 
1918 

ST DENIS MESSAGERIES 

84 —VAUCLUSE 
AVIGNON RP 

du 1er.10 au 31.10.87 
(non (Matra) 

 

AVIGNON-CAPITALS SUROPUNNI 
DZS JIM DI L'IMILIT • • - 

DV SIOCTOSSZ AU 1 NOVSIOIRS 1981 
BRIDGC • TAROT • SS LOTS 

CC CS .SCRA9912 

16 .-- CHARENTE " 
ANGOULEME Gars 

2tmeguinzaine de septernbre 
au 17.10.87 

 

18 SEPTEMBRE — 17 OCTOBRE  

ANGCULEME CARE 

 

,AVIGNON RP 

 

AVIGNON Care 
du 3.07 au 20.07.87 

(non alustree) 

88 VOSGES 
VECOUX 

courant juiliet Cu 26.09.37 

AVIGNON VILLZ STAYS 
SOVRAITZ LA BULNVENVE AU 
TOUR DC rstANct CYCLISTS 

.VENDREO117 JUILLIT 1931. 
LS 19 ARRIVZZ SOIdliCTICONTAINTOUX 

AVIGNON Glue  

ret: cu  

i Fr' .F,VT (T.  

VECOUX 

CARENTOIR 
STATION ARTS 09V/CANCIS 

SS —MORBIHAN 
CARENTOIR •••• - 

• 
son Mum sa F0.91.1141 Mans Tow 

CAR ENTOIR 

1 ADOLF Andělin, Na pláni 1285, 564 06 1:73t-1 nad Orlici hledá 
poštou proš14 materiály ke 13., 14. a 15. set-
kání č lenů  sekce OLYMPSPORT za čelem zpracová-
ní naši malé kroniky. Současně  hledá lístky a 
dopisy z LOH s námětPm "132H" - mohou být i poš-
tou prošlé FLO ! 

227 KALUS Jiří, pošt.schr.3, 708 03 Ostrava 8 - hledá  FM  ke kongre-
su LIHG v Oslo 1952 v-době  konání VI.Z0H, po př.  
FM  k uvedeným ZOH 

223 BAN,(S Igor, Moyzesova 18, 949 01 Nitra - hledá F, hlavně  poš-
tou prošlé celiny a celistvosti s  PR  na námět 
"Jezdecký a dostihový sport" z ČSSR a celého svě-
ta. ZnAmky jen čist4 i jednotlivé kusy. Na výmč-
nu nabízí jednotlivé známky ze sportovnfch serii. 

237 KAMENIOKÝ Stanislav, Lečkova 1522,.149 00 Praha 4 - Chodov --
hledti čistou serii zn. Horni  Volta  1974 k, MS ko-
paná, obálku Anglie k MS 1966 s obr.vlevo'z'his--
.torického utkáni Anglie-Skotsko'1872,*dále=celi-'' 
nu MLR :s výjevem z.fotbalové historie: Výměnou_ 
'nabízípublikaci "Padělky čs.známek",- 2 svázané- 
roč.časopisu MERKUR a nebo jiné dle dohody.- - 

39  JUSTIN  Jaroslav, Sov.armády 63, 399 01 Eilevsko - hledd čistou 
.neb razítkovanou jednotlivou známku ze serie.  
'Haiti  1939 s obrazem  Pierre  de Coubertina. Dále 
hledá SR k VIII.olympijskému kongresu 1925 Praha. 
Nabidri,ne -  koupi - vymni !I 



led n hokej  
V dneanm čís16-Znravod.aje vás seznámírm postuna: 

-.4ermt, _s událostmi v lednim7hokeji v roce 1985:-a. p.avíc. s- né7 
AlOWNIIII kolika dodatky Ž' let minulých. ' 

IIMMummissummo U pořádini jubilejního 50. MS bylo nivrenp.našemu 
11041'"W hlavLmu mstu Praze. MS se konalo ve dnech 17. 4.- 

3 A0111.W 
• , 

.‘5. 198. , 
:Pořadí: 1. CSSR,„;2. Kanada, 3. SSSR, 4 USA, 5. Fin- 

sko, 6. Svédsko, 7. NSR, 8. NDR - 
•Ii FM: 1 znAmka Pofis.2693 

1 známkový seaitek /5 ks Pofis 2693 a 1,- Kčs/ 
1 FDC se zn. Pofis 2693 
1 razítko prvního dne. 
1'  PR  Praha 72 v barva čeila4 
1 znátka Pofis 2693a /s přitisktM ČSSR Mistrem 

svata/ - vydáno 31. 5. 1985.  . - 
1 známkový sešitek /3 ks Pofis 2693a a.1,- Kčs/.  
1 "ministerská obálka" se zn. Pofis 2693a a  PR  
„Praha 72 v barva modra s datem 3. 5. 1985 !!! 
3-belinové obálky s přitiskem emblému MS a textem 

• *‘1 
a/ modrá - náklad 100 ks. . 
b/ černi - náklad 100 ks 
c/ sv. modrá - náklad 50 ks /text 50. MS! 

3 celinové dopisnice 's textem 
, 

 
a/ červená - náklad 100 ks 
.b/ zelená naklad 100 ks 1 
c/ sv. modrá - náklad 50 ks [ 

4 "tiskopisy aerogramů" 
a/ bílá - náklad 100 ks ; 
b/ žlutá - náklad 50 ks 
c/ modrá - náklad 20 ks 
d/ zelená - náklad 20 ks _ 

2S• C. 1265 
PRAHA 72 



, 

MSE v ledram hokeji 

PRAHA • 

- 17. 4.-3. 5. 1955 

ČSSR 

MS skupiny B se kont.lo 22.-30.3. 1985 70 švýcarském Fribourgu. 
Pořadí: 1. Polsko, 2. Svýcarsko, 3. ItálieL  4. Rakousko, 5. Japon- 
• sko, 6. Nizozemí, 7. Norsko, 8. Madarsko  

PM:  1 obálka oraniz,sčního výboru 
1 dopisnice se soukromyT. přítiskem 

Vzhledem k tomu, e se jedna o materiál menšiho významu, ukázku 
přineseme v některém z následujících vydáni Zpravodaje. 

ES skupiny C se konalo 14.-23. 3. 1985 ve francouzských zimních 
střediscích Megeve,  Le  Fayet, Chamonix a St. Gervais. 
Pořadí: 1. Francie, 2. Jugoslávie, 3. ČLR, 4. Rumunsko, 5. Dánsko, 

6. Bulharsko, 7. KLDR, 8. Spanělsko  
FM:  4 SR -Ilegeve,  le  Fayet, Chamonix, St. Gervais 

1 obálka organizačniho výboru 
1 'obálka Federace francouzských ledních sportů  formátu A5, 

Vyobrazení posledně  uvedené obálky je na druhé straně. 

CHAMPIONNATSDuMOND E 
HOCKEY suRGLAC5. 

CkAN'ONIX-MEGEVE•ST.GEAÝAIS 
14-;2314Ak519854,_-;•: 

MEGEVV--
- 

CHAMPIONNATS Di, MO r:,f0/1 
HOCKEYsua GLACE. 

CRAMON/X- MCCUE- ST.GERVA1,$•. t4.:23  mARS 1985 - . 
(NAKONIX BUNC .3- 1-35 • 

CHAMPIONNATS ou,MONDE 
HOCKEYsuRGLÁCE* .  

CH4MON1XLMEGEVC-St.GERYAIS 
.14-23 MoNliS 1985 

1E .FAYET , _ -1-35 • 

` 

k•-• 104)1r; 
z 

ST GMA1S LiSlAINS 1571-85 

crtAmP:10Nii3F: 01,-Y•°"` 
- HOCKEY, ACE '  

sťmvals 
14-23 MARS:A.185 • 



14 — ";t7ti 

Fr-aro;eise des' de 

CHAMPIONNATS- DU MONDE DE HOCKEY 
U PAYS 'DU MONT-BLAN - - - - 

MEGÉVÉ:.-- SAINTTGERV 

14 - 23 MARS 1S3S 
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MSJtskupipyzWae konalo .23.12.4.1.1985 . yejinskýchiěstech 

Pciřidif4liZILiamada-2 -OSSR--.;3 -S , • • SSR 4 -Finsko,..-5.-zgvédeko, •, •. - 
0, 

• 
MSJ -skupiny;A'JicilionalO-117:-24.3.1985v . japionskép:Aapporo.. 
Pořadí: 1.- Sv3kařskb,-2.- Vizdzeml,' 3. Japonsko  
FM:  neni•znim , -; . . , .• . 
MSJi3kupiny. Cse mělo konat v Belgii. Pořadí a  FM  nám není dosud 

MEJ'skupiny- A'se konalo1.4.3.1p5 ve francouzském městě  Anglet. 
Pořadi:.1. švédsko, 2; SSSR, 3. CSSR 4. Norsko, sestupuje na 8. 

• místě  domácí Francie.  
TM:  1 obálka organizačního výboru • 

Tato obálka je vyobrazena na předcházející straně. 
MEJ skupiny B se mělo konat v Bulharsku, MEJ skupiny C v Itálii, 

ale ani poradí a  FM  dosud neznáme. 
Významnou sportovní události roku 1985 byla X. zimní spartakiáda 

spřátelených armád, která se konala ve dnech 23.2.-2.3.1985. Součás- 
tí ZSSA byla i hokejová soutěž, kde nás reprezentovalo mužstvo Dukly 
Trenčín. Vlastni soutěž se hrála v, Raubiči. 
• Pořadí: 1. CSKA Moskva, 2. Dukla Trenčín  

FM:  1 zn. N: 5593 /náklad. 2,8 mil. ks./ 
1 FDC se zn. N: 5593 
1 razítko prvního dne' 

• 

Jubilejní XX. PMEZ se konal v roce  
gave.  - - - 

Pořadí: 1: CSKA.  Moskva, 2. EV K61n, 3. Dukla Jihlava, 4. AlK Stock- 
holm, 5; Polonia  Bytom 

FM:  1 celinová dopisnice se soukromým přitiskem 
Používal místní klub sportů  

1985 ve francouzském městě  Me- 



;1ELVZ7IA 

0170i 

• • • 

V závěru roku se konal v Davosu tradiční Spenglerův_pohir. Přiná-
šíme ukázku ji5 opraveného OVS 7270  Davos  Platz 1. DaliicE- 2 SR  Davos  
Platz 1 a  Davos  3 -  Dorf  zůstávají stejná. 

Další hokejovou událostí roku 1985 bz1 tradični4ředvánočii tur-
naj o cenu listu Izvěstija. Zvítězili v.nem naši reprezentanti. 

Pořadí: 1. CSSR,-  2. SSSR, 3. Svédsko, 4. Kanada, 5- Insko ,  
PM:  není - ale lze dokumentovat obálkami deníku Izvéstija s DR 

Moskva z doby konání turnaje. 
Dále uvádíme některá další vydání materiálů  z rókd-1985.'Nížaiifi7  

nášíme ukázky 2 OVS z USA. 
1985 -  Glens Falls,  N.Y. - vyobrazení stylizovaného křídla, text: 

Sledujte "letící křídla". Uživatel: místní amatěraký hokejový 
:klub  Wings Palls.  Barva červená, P.B. nečitelně:. - 

1985 -_Salt  Lake  City,  Utah.-  vyobtazení hokejisty*lidkójky, text: 
'profesionální hokej,  nelze postrádat. Uživatele-tiíslid hokejový 
klub.- Barva červena,'.P.B. 865851 -  

WATCH 
TN:  vpAiGS 

A 
All.S.P.OSTACČ  

• ý • • 
‚t 

ju45fgj, 

 haespóma, ' 
H 0 C p 

, 

«24 
-17APM  • 

S - ' 03 



bLVEsa0,9, 
G 30.11 

11/141111i 
• 1985 , 

%-lAM-iAtt_S :BK 
• 

143%11$;,74:114,4 
1.1C. 
Pi Sh2:08 

Z produkce• řivédské poštovní správy předklidae nislevajicí ukáz-, 

1985-...r:z0V3:ungsbe..9ka,-,s-cylizovana--,kresoa nokejisttizev„w-,adresa-, 
klubu.-Barva čeřvend;--Ušivatel:-:Hanhals BK - 

54934. _ 
1985 OVS SBderAtilje 5ibldřa sportovního klubu, •vítěze-riěvédské,ho- 

-kejové ligy, 1984-‘,5. Barva červená. Uživatel: ěvédský hokejový 
klub St5derttilje. P.B. 15873. - 

1985 -  PR  Sblvesborg - 30.11. - otevření lední haly. Barva černá. - 

, - Z produkce kanadske po'étovni správy z roku 1985 předkládáme: 
1985 - OVS  Victoria,  B.C. - text: Amatérská hokejová asociace Brit- 

ské  Columbia,  adresa. Barva červeni. Uživatel: AHA, B.C. 
P.B. 565369. 

,232;a4h. 
WoeLcj o4t4 .  

4$51 810#0M:0 Avenvt 

Vige;t14, 2.C. 
rIP 

77;f1P-7 

Ktn
,2
H 

6., 
5 Wig  

Na materiálech roku 1985 ze SSSR z Murmaňska, 
kde se každoročně  pořádá tzv. Svátek severu, se ob-

0 jevilo ruční qumovp razítko fialově  barvy s vyobra-
zením hokejoveho brankáře. Na celinoyych obálkách 

0 k této události s  PR  tvoří: toto dopinujicí. razítko 
,o docela pěkný celek. Pouze pro informaci ostatním 

sbě2:atelůmt  toto gumové razítko existuje i ryobra-
:j1PA3/11•1111(. __C_E RE PA  zenim lyžare v barvě  fialové. 

A nyní se v několika ukázkách vrátíme k minulým rokům. Objevem po.  
5. letech lze nazvat číslovanou obálku se zlatomodrým kašetem a  PR  
v barvě  černé z Miercurea Ciuc k MEJ skupiny B z roku :1981! . Toto  PR  
se podařilo objevit za, velké spolupráce, přitele Serseje 
Charkova; V této - souvislostile třeba podotknouť e-;-  z v Rinnunliku 
vydávání - razítek používání'různých kašetů ZáležitoSti,- 
ale krajOvout-  :oblastní.; Proto-  i v 'budoucnu mužezne z teto oblasti. 
očekávat dalsi-;: materiály .-6-  kterých-fjiměs'až'Aoend:ieiěděli; 

Reprodukci výše uvedené obálky přinášíme na dalěf--'straně. 
- V 'roCě7,19811byia: použivina obálka s kašetem k fileitelistické.:vy _ 

stivě  :Sport;-„Turistika /18:-24.12.1983/ ve Vatra Dornei; Kašet 
modré barvě  zobrazuje 4 druhy zimaich• sportů, ::ylevo -dole:hokejista 
v jízdě. - - - - - • 

Poslední ukázkou je obálka ke kanadskému pohiru, který se 
konal 1.-19.9.1984. 
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V - Rříštím vydání Zpravodaje Vás seznámíme s hokejovým materiálem 
:ydanym v roce 1986, tedy k nejvýznamněgim soutěžím a opět se v 
krátkosti vrátíme k některým materiálům z minulých let. 

K.  Mauer  —  
c000000000000000000000000000000000 o' 

4 0 LET SOIgTSKIiHO HCKEJE 1946 - 1986 
000000000000000000000o00000000000000000000000 
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Greet kardi *M. 

.K tomuto - jubileu SSSR vydána_ celinová paní:..  
nejzajímavě jší ;je -datum v razítku. Tohódřiď  pied pěti-měs- 
tech SSSR • současně  hrá1 6 prvých utkání. 1.mi strov-ciwf-qq-q*cF.-4" liím 
hokeji- 22.12.1946. 

Byla to tato utkaní::  

✓ Moskvě  CDIS (nyní CSKA) - -Dam důstojníků  Sverdlovsk.  5:1 
Spartak Moskva - Dynamo Leningrad 6:1 

✓ Rize - Dynamo Riga - Dynamo Talin 
✓ Kaunasu- Dynamo  Kaunas - Spartak Užgorod 
✓ Archandělsku - Vodník Archandělsk - Dynamo Moskva 
✓ Leningradě Darn  důstojníků  Leningrad - VVS 

3.2:1 

13:7 
00000000000000000socoocc0000000000000000000000000S. LT pharkov oou 

10.jubi1ejni 
PAN AMERICK14., 

HRY 1 9 8 7 
00000000000000000000000 

V Olympsportu č .1/56/87 jsme přinesli Článek 
věnovaný těmto lirdra a vydanému materiálu. Jelikož 
se tento v dalším průběhu rozrostl především o ne 
známkové položky, pokusím se je zde uvést a uzav-
řít tak celkový přehled známých materiálů  k jedné 
z největších sportovnIch uOdlosti roku 1987. 

Známku, FDC a SR doplují ještě  dvě  obálky, 
serie tří Maxim karet (vyobrazeno výše) a komplet 
35 ks příležitostných razítek. 

Obálky, jejichž autorem je rovněž  Lon Busch  (autor známky i tří 
Maxim  karat),  zobrazuj:i stylizovaného plavce - krauler-a a -druhá pak 
✓ levé polovině  ještě  cyklistu a sprintera vše v oranžové barvě . Uv-
nitř  najdeme anglický a španě lský text vypovídajíc f o historii Her. -  
Rovně  t, 3 CM přinášejí stejné obraz' a jsou opatřeny známkou 22 c a - ra-
zitkein FDC z 29.1.87. Přehled dopinuje pak komplet 35 ks různých  PR,  
které ukazují jednotlivé sportovní discipliny tvořici program Her, ves-
nici pro zdčastněné., zahajovací a závěrečný cerěmonl...‘ 

0-=D 

771' 
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MEDZI-Ň AR0DN.4 .DUNAJSKÁ PLAVBA - T,I D 
oxoxoxoxexoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxexoxoxoxoxoxoxoxoxo 

Chcem poopravit a dopiniI niektoré ddaje uvedené.v článku.  "Ye-
zinárodnf.dunajská regata - TID" (spravodaj 1/56/87 str.11). 
• V prvom  rode  chcem dopinii výčet FM.vydaných k T. 1 roku 1980 

vydalo Maaarsko prfležitostný poštový lfstok s orig.známkou 60f.ku 
25.ročniku tohto podujatia. V lavom rohu je vyobrazený emblém s vyz-
načanOu trasou, dátum konania -(28.6.-31.8.1980) a s d6tuMom dčastnf-
kov-  Budapešti (22.-23.6). Text na zn6mke:  Magyar  természetbarAt 
szóvktsée-7-Moaarský,Ovgz priatelov prIrody. Je pravdepodobné - že 
bolO-taktiež-poUživand prfležitostnd pečiatka. 

---talej chcem:poznamenať,  le  TID je čisto turisticko-rekreačn6 ok-
cia—splay.  riaky. Jej.cielbm je spoznévanie krás dunajskej. prfrody, 
zbliióvdnie národov'a nadviazanie medzindrodnej družby.  Preto  nemežno 
vabec hovoriť  o pretekoch (závodoch). 

--Podobné akcie  as  však konajd aj na daišfch riekach. Na Slovensku 
najznámejšie splavy Hrona, Dunajca a Hornádu. 
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KARTKA POCZTOWA 
Mit.dzynarocioN,vy 

Kajakowy na Dunajcu 

- 
Va.  

Medzi dalšie  FM,  ktořými •mogno dokumentva thdrthrekr.špór 
tu by som zaradil aj dva polské ceniny: 

- známka• 60 Gr (1956 -Zu.854) zo série Tuřistika siyobrazenim 
dvojkajaku a mapy Polska s vyznačenou 
pril.celinu s orig.zri.40 Gr vydaný v roku 1970 k medziner..1.$1,  
vu  Duna jca na kajakcich. 

Týmto konči výčet materiálov týkajdcich sa TIDi .4.idtatnýcn 1.114r. 
ticko-5portových splavov riek.-11162e-niekdo Zoznam uve- 
dený v spomfnanom čisie 01ympsportu- _doti1nii1  Vojtech F.Jankovid 0000300000C, 000)::),:,č.0000c000cicioéboob00000000 l0000c. 



°STAMM VÝBOR 
CESKOSIOVENSKEHO SVAZU 1E1E94 VÝCHOVY 

NÁRODNI KIZEU,1 V PRAn 
SVAZ aSKOSI.OVENSKÝCH FRATEUS70  

Vas  udečné  :you  

slavnostni výstavy 

30 LET ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZÚ 

TĚLESNÉ VÝCHOVY  
!awl  se lOné dne 11. blezna 1987 v 10.00 hodin 

ve vistavnim proston,  Muse,  tfilesné vichěvy a spixt4 

• Qietd 40, Praha 1 Strana O Tyriů v d.',en • 

20 slr. 25) 
Pěti členům Olympsportu-byla umožněna dčast na tomto ..slavnostním 

vyhldšeňffčSCA.IJednelnitee,4dčastňili významní čs.sportovci v čele s 
olYmPUsktai YithiA1ti4.1WW0P464.. 

Delégáti'AdileWfstaiut/ČSOAT.kte..117W6I6,1finWa!s-ěsva.:ze:z4-
kladňiho a závěrečného ůšťahdienf,-:,vimezuje:rozšáh a předmět Činnosti 
ČSCA, stanovuje liCdmín ť-k*=-ziskánf'čleřistvOi dále s .  štéňWije:tiika-
nizační uspořádánf.q1:ekoňóiick4-za-jištěnf.'1-Může .riás potěšitže-mezi-
prvními členy ČSCA mgme zastoupenf ,i.my. Jsou to:-  ved.sekce- Ing.Jar. 
PetrAsek, dpt.Bedřich Poldk,E0efred.nakl.Olympia-.K.Procházka. . 

Průběh jednání se nesl- wduchu nadvě je v činňost- této--.organizace, 
v propagaci Fair play a-olympismu v:podmínkách současňého . evěta.'Bylo 
Čemu. naslouchat - mezi řečniky vystoupil i ved.našf sekce ing.J:Petrá-
sek se zdravicí a příslibem, že my olympijsko-sportovní filatelisté 
můžeme svými exponáty ..přispět' k propagaci olympijské myšlenky přátel-
stvf a míru mezi národy v_duchu Coubertinova hesla "Velké. je vitězst- 
vf, větší je přátelství všech!" 

dpt.B.Polák - 
000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000 

VÝSTAVA "30 LET č  S T V " 
c00000000c0000mm000mmo 

Na - jaře tohoto roku byla pode-
psána.dohoda o spolupráci mezi Sva-
zem čs.filatelistů  a Svazem ČSTV 
(její přesné zňěnf přineseme .příště.) 
Delegaci tvořil taj.UV SČSF dr.Fr.  
Nara  a přede.KNF SČF prof.M.Aňger, 
za OV čSTV ved.polit.-výchov.odd. 
Ján- Málinka a s.A.HOnomichlová. Z 
vedení naší sekce se tohoto - pro • 
nás slavnostního - aktu nezdčastniI 
nikdó. 

Na základě  této 'dohody bylo ve;-' 
denf naší Sekce přizváno k účasti 
výstavě  "30 let Ceskoslovenského svazu tělesné výchovy". Ve vstuPním .  
areálu Muzea tělesné výchovy a sportu byly umístěny výstavní panely s 
exponáty členů  sekce. Výstava byla zahájena 11.3.1987 a její původní 
termín ukončení byl plánován na 31.5.87. Pro velký zájem veřejnosti by-
la výstava několikrát prodlužována,,až definitivně  1.9.87 skončila. 
Exponáty členů  byly pravidelně  vyměnovány pracovní skupinou sekce  le  
složení: ing.Petrdsek, ing.Diviš, dpt.B.Polák a za SČSP K.Mašate. 
Ke zdaru svými exponáty přispěli: ing.J.Petrdeek a jeho syn Jaroslav,  
Vera  Mraček a jeho mládežníci z K.Varů, V.51echta, J.Justýn, Vl.Pazde-
ra a K.Mauer. Dovolte, abych jim touto cestou poděkoval jmenem vedení 
sekce- Olympsportu. Je to jen počátek naší cesty - exponáty.propagOat 
mírové posláni sportu  ye -  světě  a  Oast  čs.sportovců  na významných  sou-7  
těžích národů -• • .% 

Jak naznačuje:sCučasnost, našli.jsme pro-naše.exponáty.trvalý - pro-
stor - v MUzeu-tělesňé-výchova a.sportu. Filatelistické:exponátybudob 
vTutiványpri-různ ch akcích pořádanycn Muteemz UV.  ČS1177faAeho:slozka7 

• • 

mid4Oložetioú čSOAJsme.u,cfle, který jsme si Vytkli:.141eni,časAle- - 
nódt:_ha'vavříňéch;- Zále21-.:tea -ha každém Členu.eekce7..;abY.'Svým podílem 
přispěl 1C.OžiVenflTtice v:sekci a Podpořil její .Vedení.. Plán, kterýje 
stanoven-mUsime*nynf,plňit ne slovy,=ale.skutky!Již koncem října 87 
byla-zehájena -výstava k 70. výr.spolupráce se sovětský±i SPortoVci-a 
potrvádo konce ledna.88.'V- dnoru 88.zahajuje výstava ke 40.výroči 
sjednocené tělovýchovy Ir ČSSR. Na.duben 88 .připravuje ČSOA výstavu. 
"SPORT'-A UYINt* a .v květnu 88 bude. Při příležitosti světového.kongre-
su "SPORT PRO VgECHNY". instalována 4ýstava..V.prostorech.-šjezdového 
jednání. • 
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,Programje.velice,Tozsáhltal:.právě.  .tady'mphou eppy.4--Aekolg;s107-
kázatýMiostiijiiii,;--I'ěTriáriii-astOupeild'oesta-,7-spolu  
pin;  jf podporOji. VyžýVáM ti.oidejW7káliu 
na moji . adresuldpt.B.Pcildsďčkého 124-150 kVeřeik-
ponáty Můžete:k propagačnfm tičelům'při - těchtOvÝstfaihjipůjčiť emu-
st to být exponát vyloženě  soutěžnf -- jde - o propagent,,-ylataWl1Tak-. 
též nabfdněte mládežnické exponáty tak,.•jako to uděiiii3Nera:4Mraček; 
-Jim zaslané exponáty vzbudily na výstavě  zdjem hlavně;Inezi;:mládežtl!  

dot  B — 000000000000600000000000000000000000000000 • ni,oó000C000000 

LETtLI JSME D,0 AfMA 
0000000000000000000000000cioopob000000 

40 4 ne  pš,  ale naše zásilky čpatřend 
kašetem ve fialové barvě  (viz vyobrazenf 
vlevo) připomínajici konáni 2.MS v  LA  a 
Yezinár.vstavu sportovnf filatelie OLYMP-
HILEX 87  Rim.  

Poptvd jsme spolu slELF SČSF připravi- 
li pro sběratele dalět letedký i sportovnf 
doklad, kterým lze dokumentovat  Oast  čs. 
sportoveů  na MS v  LA.  Do akce se zapojilo 
i několik členů  našt sekce a díky za pomoc! 

N ě kolik zk'u šenostl 3 touto akcla čelho se přiště • 
vyvarovat: 

Každý člen naší sekce obdržel operativně  informant  veštnik cca 
1 měs/c před uzdvěrkou přijmu zásilek k odbaveni. Byl to asi omyl, že 
jsme se nechali do této akce vtAhnout. Informace byla jasnd: mělo jít 
o letecký dopis, co nejnižší váhy s adresou na římské letiště  a na 
zadrit straně  měla být adresa toho, kdo mčl dopis po vráceni obdržet. 
Domnívali jsme se,  le  věichni pochopf - vyšli školu- jsou sběrateli, 
prostě  řečeno majt všechny předpoklady pro spinění kiandho. Chyba 
lávky! Museli jsme svoje domnftky změnit a několik z- Vás bychom při 
přejimánl zásilek nejraději vrátili zpět do obecn4 školy, aby se nau-
čili psát, čist a počítat. 

Některé zásilky nobyly opatřeny nálepkami "LETECTOT". To bylo to 
nejmenší nálepky no Vaše dopisy nalepit a nebo dopsit. Vesměs eae na 
zadnich stranách dopisů  chybčla poznámka v řeči anglick4, francouzské 
nebo německ6 "Po 3 dnech vratte na adresu odesilatele jak se. 
to u zásilek "poste restante" v jiných přfpadechše. Našli se_i 
tacll,kteřt ač  použili leteckou obálku, na kterd jezjiM vlevo nahoře 
přitistěno "LETADLEM", lepili ještě  další leteckou alepku. Jinf po-
stlali bllou cbálku s nálepkou vlevo dole! Nebo obálly - pro formátA 4 

tedy šířče.větší nežli 21 cm a nebo současně  vydáiiná;FDC. Je 
ce jejich soukromd věc, na co takovou obdlku použijd)-při-nichjed-
nak riziko při přepravě, ale co dá i starosti takovnecibilku pak umis-
tit v exponAtu?? 

Někteři mě  svými zásilkami přimo "trestali"!,:,poslalijeAoppru- 
čeně. To je sice prima, ale je doba dovolených naše -zdoručovatelka,ji 
✓ inkriminovanou dobu mina - zastupoval ji brigádnika každý•dopis 
napaal oznámeni. Rtkal jsem si věak "já na to vyzrajii0e1 jsemleda 
bez oznáment přímo na poštu - nepochodil jsem. Musel je,ttiT 
pro oznámeni a teprve s nimi zpět na poštu. 

cp, 



WELCOME TO 
OLYMPIJILEX' 88 
International Exhibition of Olympic and Sports Philately 

19-28 September 1988, Seoul, Korea 

=,121=3;11N.11=0.7.1.t=101:29C=Ona _  

Information about the exhibition': 
OLYMPHILEX '88 
MiNISTRY OF COMMUTOCATIONS 
REPUBLIC OF KOREA 
SEOUL, 110 KOREA 

několika,dopipech jsem_našel dopisnici č iAopisiaabych;:potvrdil 
zásilki4iiině  416516.-K4čem474taka,,4 potvrienf?.Tobělgdůvěřuji%phld- 

ohólím dó4la_v pořádku, v pořádku:455d6.7donéšena 
na PatiMilě  ód této čhVili-aěrsé-vůle Piiital-K60601:15M- 
pravený'pišani výjezdníAolblkif;-penizi,,pověřififirižitkovat poštov-
ním•razítkem,-schopnostipřipravit pošt.utávěr, přePrdvit- Jej:na letiš-
tě , odletět do Alma, tam jim česky vysvětlit-- že to musí dobře orazit, 
Pak přepočítat a já letím zpět abych osobně  doručil všem zájemcům nebo 
odesilatelům zásilky. Bylo by to pěkné, ale jednak nemám tak dlouho do- 
volenou, 'ani nejsem v důchodu ... - 

-Dost legrácek a trochu vážně  přátelé. Vaše zásilky opatruji jako 
vlastni. Hádali jsme se s ved.sekce Járou, když jsme na zásilky tiskli 
kašety. Já to musel vzdát ihned od začátku, nebot na otisk jsem užíval 
sílu a to není ono! A co teprve počty? To už A kapitola sama o sobě. 
Jedna ruka má pět prstů  učil jsem se ve škop.e - našli se tací výteč-
nici, kteří zaslali i desetinásobek. Ale nežli tkonč ím toto povídání, - 
počítejte 

os mnou: sešlo se cca 550 dopisů  = každý dopis (kašet a ra-
zitko trvá zhruba 3 min. = 27,5 hod.práce. 
Kdyby každý ze 110 OastnIků  nedbal pokynů, tak při 20 ks na každého 

.bychom potřebovali celkem 110 hod, t.j. 4,58 dne bez přestání abychom 
vyhověli. To bychom ani nedodrželi termín předání příslušné poště. 
Takže, kdo odeslal více než 5 zásilek - má smůlu, přebytečné dopisy 
byly vráceny. Protože jsme úzce spolupracovali se členy KAF, je to 
snadná damluva a kontrola kdo kam a kolik pošle. Někteří z Vás jsou 
členy obou zájmových oborů  a tak využívali možnosti své zásilky rozdě-
lit na dvě  hromádky. Tomu nemůžeme zabránit a proto po dohodě  jsme 
vrátili zásilky, které'neslougili jen sběratelským zájmům. 

Není to.vIdy jednoduché,ale snažme se naší zábavu podpořit vzájem-
ným pochopením i pomocí. Dodržujme přesně  pokyny a informace, které od 
nás při takovýchto příležitostech dostanete. Věřte, že jsou vždy maxi-
mem toho, co pro Vás můžeme vykonat. Pro příště  tedy jenom to, co je 
možné a únosné !! Vždy t za nedlouho nás čekají ZOHvCal- 
garyatam zase budou sm ěř ovat Vaše zásilky! 

dIt.B.Polák 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000  

OLYMPSPORT -_je neprodejnýmanoperiodickým zpravodajem  NS  
0000000000000000000 "Olympijská a sportovní filatelie v ČSSR", pra- 
cujíci při KNF SčSF v Praze a je určen výhradně  pro vnitřní potřebu 
členů  této sekce. 
Vedoucfm- sekce je: ing.J.Petrásek, Zborovská 1025, 282 23 ČESK:!'  BR=  
Vedoucím zpravodaje je: J.Justýn, Sov.armády 63, 39)01 MIUSV3K0, 
kteří zodpovídají za jeho obsah. Za odbornou stránku a původnost tex-
tů  odpovídají jejich autoři. Text neprochdzi jazykovou úpravou. 

Toto číslo  
2 / 5 7 / 1 9 87 

má 24 stran textů  a vyobrazeni. Redakční uzávěrka 5.11.87, vyšlo v 
prosinci 1987.-Na tomto čísle spolupracovali: Ing.Zd.Slovdček, K.Mauer, 
'Ing.Zd.Slováček, Ing.J.Petrdsek, J.Justýn, dpt.B.Polák, A.Adolf, 
Sergej Tjurin SSSR, A.Adolfi 
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