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Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní filatelie př i Komisi námětové filatelie S
SF
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Bullctin Mozinárodnl.lyža řské federace (FIS) uve řejnil seznem
kandidátů na uspořádání XVII.zieních olympijských her v roce 1994.
Jedle naLlapnných kandidát ů no XVI.ZON 1q92 Sofie (ELR), Berchtesgadenu (NSR),'Anchorcga (USA) a Lillehammeru (Norsko) se mezi uchazeč i objevili také Lausanne (výcarsko - víz str.58-61 tohoto zpr.)
a dvojice švédských měst • Ostersund a ./ire. Definitivní rozhodnuti o
pořadateli XVII.2:01i 1994 má padnout n8 zasedání MOV 15.9J988. Níže
barevná pohlednice s celkovým záběrem na Ostersund s nápisem "Svédský kandidát na Zimní olympijské hry 1994", které na adresní straně
nese PR ke Dni známky 11.10.1987 s propagaci této. kandidatury.
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Greetings from bstersund's
Philatelic .Society! •
We hope that this postcard
with its commemorative cancellation, expressing our
support for Ostersund's
candidature for the Olympic
Winter Games 1994, will make
a suitable and valuable addition to your collection.
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-lenský p ř ísp ě vek
rok 1988- vydávaní zpravodaje sekce a knihovniček b c7-37777-37771777P,jen,
a
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Vás,'abyste ,jej. neprOdleňCUhredili:-.. přiIoŽenpu:šloŽenkOd
dfl'slolenky)- - zeslaWobratem.naedresu
jednatele aekce-Ing,Zd.Slováčka, Dukla-Hekenove ?257., .530 02:1DAR-.
Pokud tak neučiníte, máme za to , že jste Člensky příspě vek....
•
-nevaPlatili:enedo.stanetesni:z0aVodeji-ani
knibovhičkul . •
. .
Nevéhejté a špolu.s kOntrolnfi kupoňem Ziožěňky Zažietě- jedne
sekce také frankované obálky 1,-tKčs.známkoU ze svojí adresou:a:
.v levém•hornfm rohu . s poznámkou 'QteVené'lištoVni zásilka%.-

. -kontrolni'kupbniposiedni

,
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Př ipravujeme vydání tového adresáře člena nab): sekce.Prohlédně te si
dobře adresku na dnešní obálce a zkontrolujte její sprAvnost.V
zjistíte ve Vaši adres,. závadu,informu3t4to ni vedouclho sekce J Petriska.Celi evidence naši členské základny je nyní uložena na
poč ítač i a v příštím čísle ',As seznámíme s ně kterými zajimavými čísly a údaji.
DOHODA 0 valEnt SPOLUPRÁCI MEZI SČSP A OSTV
UZAVAENA !!
00000l0000000000000000000
Po delšičh připravách
došlo k podepsání smlouvy , o vzájemné spolupráci
mezi SČSP a CSTV.Za SCSI?
smlouvu podepsal 's.dr.
švarc,za CSTV s.Kupec.
Plné znění této dohody
uvetegujeme na jiném
místě dnešního zpravodaje.Pro každý rok bude za
účasti obou stran schválen konkretní plan společných akci.Po letošních
zkušenostech lze tvrdit,
le spolupráce bude výhodná pro obě strany.Aada
společně uskutečněných
akci• v letošním roce je
toho dokladem.

•
PEOPCZICE SOUT2 2E pro ildmětové sběratele
SPORTOVNI TEMATIKO. 0

se

00000c000000t0000000000p00000000000000000000000000000000dob000

41

Kornise námětovt tilatelie SČSF vyhlašuje pro všechny Členy SČSF
soutěž o nejlepěf námětové (tematické i motivově ) .exponáty na téma ROZVOJ SPORTU
Sout ě ž Prob ě hne pod heslem':
"Československé socialistické t ělovýchovné hnutí jako pevné souědst tělovýchovného hnutí světové socialistické soustavy' bojuje za de-

mokratizaci mezinárodního sportovního a olympijského hnuti, za uskutečiiovánfolympijských idejí, za prosazeni spOrtu jako prostředku k upeNněni mird.a vzájemného porozumění mezi národy."
Do soutěže budou průběžně zařazovány všechny exponáty nově vytvo-

řeně československými sběrateli od doby vyhlášení soutěže až do róku
1990. Zařazeny mohou být i ex on$ty starší, ale nově pfepracovand,které doposud nedosáhly vyššího ocenění než MPS medaili.
Hodnoceni exponát ů bude prováděno podle platných soUtč žnich a výstavnich Oborových him a vystavovatelé při přihlášce na výstavu uvedou v poznámce svoji žádost o zařazení do této sout ěže. Současně oznámí toto Své rozhodnutí vedoucímu sekce OLYMPSpORT Ins. Jar.Petráskovi,
Zborovskti 1025, 282 23 Český Brod,
•
Tit ězov4 a pozvané exponáty budou vystaveny a odměněny při
lově výstavě, kterou bude oborová výstava NS 01yipsport pPi CS 1990,
pořádaná za spolupráce SCSI' a ČSTV.
Orpnizaci a evidenci soutěžních exponátů povede vedení NS op.
Vedení KNF SČSF
Praha 1.5.1987
0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000 OOC 00
Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že vedení KNF SČSF pro naše
nově vznikající exponáty vyhlásilo zajímavou sout ěž t které by se měl z
.naší sekce zúčastnit každý (leg č len. Dále z téhož je zřejmé, že se na
rok 1990,- který je opět rokem "spartakiádniei připravujs jak vyvrcholeni této soutě že tak i oborová'vlatava našich témat podobně jako byly
obě předchoti v r.1970, a 1980 v C.Budě jovicfch. Máme se tedy opět na
' to těšit a věříme, že i tato výstava bude stejně úspěšné, jako byly obě
předchozí. .
vedeni sekce OS000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000

Některé základní problémy tvorby námětových exponátů s olympijskou a
sportovní tématikou
000000000000000000000000000000000000000/00000000000000000000000000000

V souvislosti s novými výstavními řády SČSF, podle kterých jsou
již od r.1987 hodnoceny všechny filatelistické výstavy, tedy i oblastní a krajské, na kterých se nejčastě ji setkáváme s exponáty č lend naší
sekce, je třeba, aby byly ještě lépe dodržovány správné zásady tvorby
námětového exponátu.
Sbírám-li si cokoliv pouze pro svojí vlastní pot ěchu, mohu si do
sbírky zařadit vše, co sám považuji za zajímavá a pro kompletnost sbíky důležité. Rozhodnu-li se ovšem jít se svojí sbírkou do sout ěže
r
(vytvořit tedy sout ěžní exponát), musím být připraven na to, že budu
muset dodržovat stanovená a pro všechny platná pravidla. Mluvou fila-

telisty tím ze své sbírky vytvořím výstavní exponát a musim jej vytv-o.,
-fit tak, aby splAoval ona zmíněná pravidla v našem případě výstavní

řád SČSP

.Povšimněme si nyni alespoi některých nejčastě ji se vyskytujících
chyb v.exponAtech, se ktergmi se mažeme seznámit na mnoha výstavách a‚
to nejen t ěch nižších stupnů.
Shoda názvu a nápině exponátu je nesmírně děle Žiti. Je zcela nvf .'
smyslilý-HAii -tyfo --"CLÝNPIJSkt HRY", "SPORT", "POD OLTUPIJSKINE KRTI
HY" a pod. Název exponátu musí co nejpřtsněni vystihovat akutečeě
co v exponátu diva uvidí. Nesmím tedy dát expondtu název příliš všeobecný ( ěiroký, nic neříkající), ale chybný je i opačný-ettréma Těžko
byste třeba sestavovali exponát s názvem "tspěchy čs.sportovca ma OH
1924 v Paříži". Přemýšlejte o názvu svého exponátu tak, aby vždy e Pokud možno co nejlépe vystihoval jeho skutečný obsah.
Rozsah exponátu, tivodni a titulní list
jsou rovněž body,'které
spolu azce souvisi. Na titulním listě by mč I být uveden název, jméno
'autora (není nutné) a mažete zde vyulit 1 vhodný nefilatiistický materi61: starou pohlednici, kresbu, koláž, •výst řižek z plakátu, fotogra-,
vigně tu a pod. Uvodni list musí nezbytně obsahovat osnovu expondtu a jeho členěni. Zcela mylná-je domněnka, že na . deodnim listě poho..;
voříme o tom, co nemažeme doložit filatel.materiálem, uvedeme ně jeké
všeobecné povídání, historický dyad a pod. tvodní list musí informovat.
diváka o tom, co v exponátu uvidi t .v jakém -pořadí a pojetí bude vše
uspořitdáno. Tim je totiž vyjádřen záměr vystavovatele a jury potom mimo jiné hodnotí, jak tento záměr, vyjádřeni osnavoU byl spiněn. častou
chybou bývá příliš široce volený rozsah exponátu, takže zvolené tape
nelze patřičně rozpracovat do hloubky. Setkáváme se ale také s opačný4
extrémem, kdy autor do exponitu zařazuje řadu materiála, které lze hazývat velice výstižně "balast a vata". .
Množství textu na listě - a jeho shoda s filatelistickým materiálem bývá často pojímána' nesprévuE. Rozhodnč platí, že textu by mělo
být vždy méně nežli vice. Za optimálni množství lze považovat 3-4 řád-'
ky. textu na list ě . Lepši je, je-li texty jednom, či dvou ucelenýth
blocích, nežli rozdělený na meal celky. Shoda textu s vystaveným FM
je nezbytná! Nelze '.v textu uvádět nic nežli to, co lze filatelisticky
doložit. Tato -'jedna z nejdaležitě jěich zásad tematick4ho exponAtu
bývá vystaveveteli nejvíce porušována. Proto tedy 'platí: "Co nemohu,
filatelisticky doložit - o.tom raději vůbec nemluvim!"
tprava a vyválenost jednotlivých lista - by měla být pro každého
. yystavavateii-šamaTijmosti. ?yvarujme se přilit výrazného podkládáni
nebo rámováni jednotlivých dokladů. Zcela nevhodné je podkládéni textd
'různobarevnými papíry., č i jeho rámečkování. Mluvit musi.předevěim FM.
Dbdele na to, aby v přiměřené míře 'bylo 'použito známek, celin,
tostných razítek a otiska výplatnich stroja. Co nejvíce omezíme používáni FDC a výetřižka. Vůbec nepoužíváme výstřižky z celin. Existuje
řada exponátd, jejichž autofi snad ani známky nesbiraji a tvořf exponát pouze z celistvoeti. lyjimkou nejsou ani případy opačné,, kdy autor používá takřka výhradně známky. Oba přístupy jsou pochopitelně chybné. 2e na jednom listě , nebo radě ji v celé ebfrce nemichéme razítkovaně a nepoužité známky a žato, co Mime do expondtu by nemělo být poškozend, potrhané a špinavé
je snad již každému jasné. '
Nevýhoda tematických exponátů - ve'srovnání s exponáty ostatních
tříd spočívá zejména v malých, někdy dokonce skoro žádných možnostech
využiti vzácného klasického.materiělu. Tam, kde'třeba" téritoriálni či .
PH exponát získává body za "tě žké" kusy klasiky nebo rarit, nettled
tematickému vystavovateli nic jiného, než' 'se pokusit snižittento náskok svými vědomostmi a znalostmi, prostě dokonalým tematickým zpracováním expontitu.Znovu se tak dostivAme k nutnosti

-dobinel4 41;1 04 textu e vystavenýz FM. Zkušení autoři tematických expo,.
net, říkají, že po zakryt/ textu na listě by se z vystaveného FM mělo
jednoinečně poznat, co text zhruba obsahuje Zkuste si to někdy !
Pflmga nepřímé filatelistické dokumentace - se vyskytuje v každéni
Snažme se .o to, aby té nepřímé dokumentace bylo co nej,zéně . U nepřímé dokumentace se jedné vidy o tematicky méně vhodný FM,
i když z hlediaire 'finančního můte jít a věci poměrně vzécné což by
svgdět k násilnému za řazování starých a,vvicnýcla FM za každou
cenu - a to každý trochu zkušený juryman lehce poznál
Zkusme si jeden takový malý problémek-vysvětlit no přikladu. V .
, textu Je uvedeno:" ... 7.-10.2.1923 se v Novém Světě-Harrachově usku.tečnil-7.lyža řaký kongres
Připojen/ FM dokumentující tuto uld'lost je -R dopis ‘Wlačený známkami eerie Hovodářstvf A vě da ve dvajpésze se spojenými typy oadresovaný na J.Rosslera-Cfovského. Dopis
je razítkován denním razítkem pošty Nový-Svět ze dne.8.2.1923. Samot-'
ný doporučený dopis v uvedené frankatuře by byl ozdobou každé sbírky
- ČSR. V našem přfpadě Oak jde pouze o nepřímou dokumentaci, kterou ne,
Mae vylepšit ani adresa lyžařského funkciondře, ani shoda v datu a
.domicilu pošty. Ce14 záletitosti chybi vzájemné tematická vazba fila
telistickdhck charakteru. Oč lepší by v tomto případě byla obyčejná pohlednice s‘přfležitostným.rszítkem t které k této události existuje!
-Ale pozarti -pokud by podobný dopis v uvedené frankatuře existoval
zaslaný do Harrachova na tutéž adresu a obdržel přIležerezítko jako
přichozi - jedné se opravdu oTerfektní přímou •dokumentaci!! Je 'tedy
nutné "znát a vědět" a dokázat rozlišit co je '.a nenf přímá či 'nepřímé dokumentace.
Jsou pochopitelně situace a přIpady, kterých si ve svých exponátech"musíme všimnout a nelze je dokumentovat jinak, nežli nepřímo. V
takovém případě bychom však mě li použít alespon vhodných ilustrují-.
cích materiálů. V uvedeném přfpadě by to byla třeba celinová dopisnice Nov.66/31 ze serie "Poznej krésy své vlasti" a vyobrazením Harrachova. Rozhodně však mě jme na paměti, že adresy na poštovních zásilketch, podpisy sportovců , data'denních razítek, domicily pošty a pod.
jich pounejsou pro tematický,exponét vhodné, zejména tehdy,
:žito vfce.
něMateridly fašistického Německa 1933-45 - fešistickd
ikterých daišfčh lizemí a období je podle výstavního řédu ,S4SF zakfizáno vystavovat na výstavách, které jsou sčsF pořádány. Tento fakt je
nyní silně zdůrazněn a řada exponátů byla v posledním obdobf na tuzemských výstavách diskvalifikována právě za použití t ěchto materiéld.
Nés,01ympijsko-sportovnich sběratelů se tato situace týká zejména pokud jde o dokumentování olympijských her 1936 v Berlíně. Buame velice
opatrní, A střídmí v používání t ěchto dokladů a je lépe se jim radě ji
✓ exponátech vyhnout. Olympijská filatelie je tak široká a existuje
tolik jiného a zajímavě jšího - materiálu v tomto oboru, že opravdu neni
gutné se jakkoliv detailně ji tímto materiálem v našem exponátu zabývat.
Cola jej přejít zfejmě nejde 'a je proto třeba volit střídmě a "a citem pro hru". Co av. jek4 •miře zařadit do exponátu nám řfloi Výstavní '
řéd stsr opsali jsme o tam již v našem zpravodaji č .2 /57/87 na str.
28-29 s doporučujeme Vám, abyste si to znovu přeč etli. Jill/A cesta není a jakékoliv polemiky a diskuze v tomto směru jsou bezpředmětné!!!
Ing.J.Petrések a J.Justýn0000000c000000
0000p00000000000000l000a00000000
N EMA VAŠ EXPONAT nčkterouznásledujících chyb ?
O 000000000000000 000000000l0000000000000000000000
Třeba si Se zájmem přeč tete nrIterei z pomocných kriterii a ot0-,
zek,,kteréaijurymani..kladou, když stojí před • Vašít exponátem : -

„

.

- název neodpovidd obsahu exponátu
- úvodnf list nebbeahuje zámnr, nerozpracoválá těmi, dpIně chybí
- tma není zpracováno eyetematioky, logicky, věcně sprivně
- jsou rezervy ve využití viznamnýcb tematickýchouvialostf
.
• exponét je jen z Usti zpracován temetion
4ednotlivé části tematu nejsousywieně zprstovány
- je zařazen temeticky nevhodný filatelistický materiál.
- k rozvíjení tematu nenf využito všech prvků FM různýnh zemf:přetiekn, přítisků, perfinů, kuponů, průsvitek, sešifků, ETC, celin, •OUS,.
celietvostf, atd.
- není ideový a společenský rýfnam ziměru neuspokojivý, ladlo náročný
- nerd ma1A nAranost na aroven-ttsatu a filatel.zpracoviinf
nedoetatek originality zpracování
- není nedostatek tematicky významnýcb PM
- odborným znalostem neodpovídA výběr FM
texty libreta nejsou filatelieticky doldfew
odborná znalosti nejsou vyjAdřeny rozmanitým rm
odborně nedostatky v-libretu
nevhodně zařazen FM e fašistionmi motivy
- běiné téma není zpracováno originálně
texty popisuji zbytečně FR
obecné filatelistické znalosti neuspokojivé
rezervy ve výběrn.temation vhodnáho FM chybí originální PM
- mall rozaab v zařazení tematicky a filatelisticky ojedinělábo FM

zařazena neoznačená felza "

zařazen nefilatelietický materiál
- některý drub FE převažuje nad ostatnim.
nadměrné využití nefilatelistických prvků celietvoet/
nedostatek (nadbytek) filatelistických popisů
jakost FM je neuspokojivá - špntná
- chybí hodnotný a vzácný materiál etarěf e přímým vztahem k libretu
• chybí hodnotu* a vzácný současný materiál
• chybí tedation hodnotný a vzácný FU
dprava není jednotně
• listy jsou přepiněny materiálem listy jsou poloprázdné
špatně využita plocha listů
- listy přepiněny textem, nedměrně rozsáhli libreta
nevhodné a opakované překrýagal celistvostí, zejména zakrývání
poštovních prvků celistvostí
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•ATLETICO ITs#AROL MONTEVIDEO
000000000000000000000000000000000000000
Dne 26.9.86 oslavil 95.výroěf svého založeof jeden
nejznámě jších světových fotbalových klubd Penarol
Montevideo, 38 nisobný mistr zee, 4x vítěz Poháru osvoboditelů (1960, 61, 66,z 62) a trojnásobný vítěz Interkontinentálnfho poháru v letech 1961, 1966 s /962. oelavě vítězství v r. 19.66 byla vydána v Uruguay známka Tv
768, oslavující tento zápas. Také na další urugusyskč
známce vydaně v 1%1411 je námětem interkofitinentálni pohár (Yv 831).
Na stadionu Centario, patřící Atletiou, b,Ylo v r.
1930 sebráno finále .I, ve kterám Uruguay porazileArgentinn 4:2: Mezi nejslavnějěí brae Peňarolu patři Oast nik MS 1950, střelec vítězná .t lově branky. proti Brazilii (2:1) - Eduardo Alcide GNIGGIA, který je vyobrazen
na známce Rovníkové U1fl5Ľ (14 39)•
-6,‘
‘poKrnt. .ne et r.
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TIRNAVIA 87

V průběhu měsíce března se konal v Trnavě tradiční
mezinárodní šachový festival Tirnavia 1987. Vlastní
soutěž se hrila v sile Domu stavbařů, ve velmi' příjem
ném a slavnostním prostředí.
K této příležitosti ředitelství turnaje požádalo
o zhotovení ručního prilezitostniho razítka. Toto F2
/
zhotovila TO'S Bratislava a bylo dodáno na poštu TrnaT,' 0MMW
va 1. PrIlezitostnim razítkem se oráželo prímo v Domě
stavbařů, kde byla zřízena filatelistická přepážka.
4Nfiv
Provozní doba a data použivání přiležitostniho razítka
byla následujíci:
13, 3.
13 - 20 hod.
10.- 20 hod.
21. 3.
26. 3. - 13 - 20 hod.
.' K '.této filatelistické přfflAice dodalo ředitelství turnaje elmi
vkusné obálky s přítiskem veze v,niž je situován znak města, s nipisera Mezinárodní šachový festival Tirnavia 1987, Trnava, 13. - 26. 3.
1987. Přítisky'na obálkách jsou ve 4 barvách /zelený, modrý, červeni
a oranžový/. Prodejní cena obálek s přitiskem byla mřepiaky_61 - Kos,
' Popravdě řečeno, nelíbila se nám kvalita otisků priležitostniho
razítka, Vzhledem k tomu, že nám pracovnice u přepážky a potom i,zástupee vedoucího pošty Trnava 1 umožnili jako kolegům razítko vyzkou;Set, můžeme zcela .odpovědně říci, že za nekvalitni otisky nezodpovidaji pracovníci v Trnavě. Přestože razítkovací barva byla dobrá, , i v .
co ntjkvalitně jším otisku je text razítka velmi špatně čitelný. Myslíme, ze vina je i tentokrát v rytecké dilně TOS Bratislava, tak jako
i v připadě přiležitostrach razítek k Zimní universiédě ve Vysokých
Tatrach.
,
Palmu vitězstvi si z turnaje Tirnavia 1987 odn@81 sovětský šachista Smagin.
"' Mauer a P. Rejzlar
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Zetia SE PST NOVI HISTORIE
Nedaleko dálnice D1 na Kývalce, kousek od Brna, vyrostl ye.velmi
krátkém období nový závodní motodrom skutečně světových parametrů.
Navazuje na tradici předcházejících okruhů, které byly v celém světě velmi populární. Mnozí sběratelé mají ve svých sbírkách doklady,
které Jim tuto skutečnost dokumentuji. Jedná se o některá nfiležitostni razítka a hlavně o překrásnOu a dnes velmi hledanou sérii
dopisnic z roku 1955.
Ale vrafme se v krátkosti k nově vybudovanému okruhu. Je umístěn v překrásném prostředí lesů v okolí Brna. Vlastně tento okruh
je umístěn ve sportovním areálu Svazarmu. Kompletně m4 být dobudován do roku 1990. Vim, že z denního tisku je většina našich členů
informována, ale pokusím se zde navodit méně známé nebo nepublikovaně skutečnosti. Není podstatné kolik okruh stál nebo bude stát,
ale návratnost vybudované, investice je za 7 let. Přitom dótace byla •pouze na základní část. Všechncl další musí Svazarmovci vybudovat z toho co vydělají.
Takže v tomto sportovním areálu bude mimo okruhu stát seamzřejmě depo, parkoviště závodních strojůi startovní a cilová věž,
hlavní tribuna, dále hotel, camping s celoročním provozem, restaurace, pošta, bazén, golf ove hřiště, stezky zdraví atd.
Takový areál nemá ve světě obdoby. Provoz V tomto areálu bude •
Po celý rok a bude sloužit r)7)...riým sportům. 0 celéroční provoz je už
nyní obrovský zájem. Hlavně cykliste zde budou mít výborné podmínky jak pro závody tak i pro trénink. Mimo jiné již v .příč ím roce
se zde ma jet jedna etapa Závodu míru. Svazarmovští střelci zde budou mít vybudovanou tzv. olympijskou střelnici. V zimě bude'slouiit trat běžkařům. V současné době je podepsaná smlouva s firmou
Porsche, která vie bude testovat svoje vozidla. Podobni smlouva je
připravena s BMW. Pochopitelně za patřičný pronájem, nebot okruh
je vybaven průmyslovou televizí, počítačem a dalším zařízením které nemá žádný jiný okruh. Velký přísun valut bude z reklam. Odhadem
se jedná o 1 mil DM pouze za reklamu k MS motocyklů,
Dne 28.5.1987 byla na okruhu provedena inspekční prověrka zástupci FIM a FIA, která dopadla ke všeobecné spokojenosti. Dnes má
okruh položen horní koberec, který je o 18% kvalitnější než nejlepší italský. Jen pro zajímavost, každý povrch se na Velkých cenách obnovuje za 2-3 roky. Dle slov chvály od zástupců mezinárodních federací se jedná o nejlepší okruh na světě. Myslím, že i o
nejbezpečnější. Jsou zde únikové z6ny, Vozovka má dostatečnou šířku, okolo celého okruhu je souběžné komunikace pro záchranný
tém. Dosažitelnost kteréhokoliv místa na trati je vlastně okamzitá.
Navíc v areálu bude poliklinika pro první případné lékařské zákroky a také bude v NSR .zakoupen vrtulník pro přepravu zraněných do
úrazové nemocnice. S výše uvedeným souvisí i mnoho dalších věcí,
jako např. zabezpečeni krevních konzerv, vybudování tribun pro diváky, zabezpečeni kiosků /výroba JZD Agrokombinát Slušovice/ atd.
Již letos v červenci se pojedou první domácí závody motocyklů, aby se zjistila prostupnost trati. Potom by se měly jet závody
ještě s mezinárodní učasti pro porovnání rychlosti. Předpokládaná
.rychlost je podle kubatur cca 180-220 km/hod. Dále se zde pak poje-

dou závody cestovních automobilů a potom v srpnu MS motocyklů. Již'
nyní jsou přihlášeni věichni přední jezdci.
Do areálu bude letos vpuštěno pouze 80 000 diváků, vzhledem k
tomu, le se jedná vlastně o provizorium. Ceny vstupenek budou na
MS motocyklů 1 den tréninku 20,- Kčs, druhy den 30,- Kčs a hlavni
závod 70,- Vs. Po dokončeni v roce 1990 budou ceny vstupenek cca..
200,- Kčs. na hlavní závod. Vzhledem k převýšeni tratě toho divák
uvidí skutečně hodně a cena vstupenek se jeví jako přiměřeni. Pracovníci podniků, kteří GP staví, mají na 3 roky zdarma tribunu v 6seku O. Tento kolos nyní qbhospodařuje 29 pracovníků Svazarmu. Po
dobudování celého areálu jich zde bude v administrativní budově eel*
kern 59, což se ani nezdá hodně. A když všechno dobře půjde, bude
vytvořen tým as. jezdců na japonských strojích /dosud neurčených/)
který obsadí všechny závody seriálu MS motocyklů. Pliny jsou velke,
ale ne nereálné. Pokud vše půjde tempem jako dosud, celá věc se může podařit.
0 to vie těší, že se rozplývají obavy některých našich lidi z
konkurence mosteckého okruhu nebo Hungaroringu. Stále vítězi ve
světě tradice a profesionální práce skutečně zapálených odborniků.,
A co filatelie? V únoru letošního roku byly vytištěny obálky
,a firemní hlavičkou a dopisní papir, cut. 3 000 ks. Na burze jsem
objevil i celinové obálky s přitištěnou známkou 0,60 Kčs a 1,- Kčs
/Dr. Husák
červený/ s tímto přitiskem a s mapkou okruhu. Jednu z
nich níže uvádím v reprodukci. Lze tedy očekávat, že se objeví i
nové přitisky na celinové obálce /1,- Kčs Dr. Husák - modrý/. Ovšem
.jedr4 se vlastně o soukromý přítisk, suvenýrové vydání • daleko'
lepši by bylo např. nějaké příležitostní nebo strojová razítko. žel,
razítko letos nebude. Zádost byla ředitelstvím GP podána, ale nakonee stažena pro velkou administrativu okolo zhotovení razítka. Nekonec my v Olmsportu dobře víme To? zkušenostech B. Poláka, co to
dá úsilí takové razítko na akci zajistit. A přitom v Brně se nejednalo o finanční problém. Náš systém žádostí, povolení, schváleni
návrhů, zhotovení a zejištění přiležitostnich razítek je asi pořádně zastaralý a neodpovidi ani zdaleka současným požadavkům organizátorů různých významných akci.
,
Takže, historie nového okruhu začíná. Mime, le se nám zaplní i naše sbírky s touto tematikou novým filatelistickým materiálem.
Ještě závěrem bych vás všechny chtěl pozvat na výstavku do
technického muzea v Brně na Josefské ulici, která se bude konat na
počest nového okruhu. Bude ve dnech 21. - 31. 8. 1987. Mimo ukázky
, z filatelistických sbírek zde budou i různé fotografie, plakáty atd.
Pro nás je zajímavé, še brněnský klub filatelistů připravuje na tu-

to výstavku do prodeje celinové obálky a celinové dopisnice s při-

tisky. A samozřejmě jste zváni do hlediště nového motodromu.
amm.Karel Mauer...mom.
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Mezi olympijskými městy má LAUSANNE zvláštní postavení: veliká

turistické středisko a lázně na jihozdpadě Švýcarska jeou už vice net
sedm desetiletí spojeny s rezinárodnim olympijským výborem a piní děležité poslání míru, spolupráce, dobré věle.
- Osudy starého města a v tu dobu úpině mladého současného olympismu . se setkaly v květnu 1913 (konal se tam Olympijeký kongres a 16.zaseddni MOV), a za dva roky spojily as: požár avětov4 vd*y donutil eau.bertine opustit Pafiž a usidlit se v Lausanne. 10.4.1915 starosta měs7
ta a president MO7 podepsali dohodu o poskytnutí možnosti zorganizovat
v L. své sidlo. Ohlédneme-li se zpět, můžeme s jietotou říci, že dlouhá, šťastná spolupráce města s řídícím centrem olympijského hnuti :je:
vzájemně proapěšné a sehrála velkou úlohu v historii olympionismu. Od
té doby v pohostinném L. bylo uskutečněno jeětč 7 zasedání MOV ( 1919,
1921, 1929, 1946, 1975, 1984 a 1986), Olympijský kongres (1921), oficielně oslavovalo 50 leté obnovení letních olympijských her (1944).
Město bylo strážcem olympijských relikvii (od r.1934 existuje Olympii
ské muzeum), místem řešení sportných otázek (ad r.1982 vytvot.ena eporg
tovni arbitráž). Umistněni sidle MO/ v L. se příznivě odrazilo na raz-'
voji a životě města: zde se konaly a plánovaly do budoucnosti MS, YM,
velké mezindr.sbutě že; Oast MOV ifispiruje obyvatele města k zdjmu
sport, stimuluje stavebnictví a kapitálové vklady.
Dva historické fakty potvrzuji správnost uvedených soudů : v r.
1937 Pierre de Coubertin se stal čestným občanem Lausanne a v r,1982
byl městu udělen název "CLYMPIJSKg".
Styky MO/ s městem zrodily nemálo zajímavého filatelistického materidlu. Je zajímavé, že ihned za první zndmkou včnovanou L. ('Yv 231)
- na níž je zobrazen starý erb města - byly vydány poštovní miniatury

a olimpijekou'WyAolikou'(Yv 392-394). Svět bojoval a fašizmem a poštovní výzva L.tabšdala vzpomenout olympijského jubilee. Malé, ozubeně
čtverečky, reprodukee sochařského portretu Apollona (detail kompotice .
,*110J .1aPita S kentaury", zdobict západní část chrómu Dia v antické
mrePii) ve spojení e pěti proPletenými kruhy, byly přijimAny jako
předzvěst vítězství nad.necumem, jako předzvěst budoucích olympijalktch festiva16 sPortu.
V jednotné kompozici se známkami byla zhotovena i speciální razí*
tka štrojově se používalo v průběhu čtyř měsíců (od 05 do 08/44), ruČní
pak
pošt přepážky od 17.6. do 3.7.44 (viz ukázka zvi.
dopi sniceu npojízdné
a předchozí str.).
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Mluvime-li o filatelistické pozvánce L., nutno zaznamenat, le na
zndmkách bylo nejvíce rozštřen° zobrazeni katedrálního chrómu - památky ranného středověku, svým způsobem architektonickou vizitkou pohledu na město. A je zákonité, že špičky věži gotické siluety chrómu s
0-pcjenými pě ta kruhy vytvořily současný emblém "LAUSANNE OLYMPLYutsro. (viz PR Olymphilex 85). kityl ale vydali stejnojmennou poštovní známku, dali přednost před pictogramet vyobrazeni malebné části
města na břehu ženevského jezera. Propleten' duha kruhů a text se vhodně vepsaly do obrazu známky' Yv 1198).
Nedévno emblém a heslo města začala aktivně využívat místní
etické kancelář a kongres(viz OS 1/57/97 str 22) 0 tom evěděl její
OVS (pošt.dřad 1000 LAUSANNE 6), k nimž se ještě vrátime. Nyní si něcO
povíme o OVS sidle MOV a jeho kancelářt. Právě tam se zrodila v r.1976
myělenka změnit
propagační část
OVS, operativně
informovat o událostech v olympijském životě .
Nyní existuje ví.ce jak 20 takocťrius•mmus
vých otisků o počincích MOL,
předchozfeh OH,
jubilejich, po(ZSZ9
raddch, zasedá2ime
Mob a sppoziich. Nazi nimi
&mine Clympkrie
velký zájem vzbuLamm
'suit otisky,kter4
propaguji oaPróstol
14 47 fivtitt 1983
jinak nezaznamena.j
ně uddlosti,jako

"Olympijský týden", "9-0.výročf
MOV", "Běh na 20
km po L.", "Cena
OLYMPIA" (soutěž
o nejlepšf olymp.
známku), "Okolo
Švýcarska (cykl.
závod) a j. Všechny vznikly z
iniciativy MOW,
konají se pod
jeho patronátem,
ukazují kladný
vliv na životněsta. Svůj OVS tad
i skupina řídící
Se programem
"Olympijská so.lidarita", i
C.
Olympijské muzeSoliciat ii Olympique
um.
Měeto má i
i. 0.
.
dávné filatelieclirmicsidoway
tické tradice,
V r.1955 se v něm •
konala národní
M LI S 4E_

HEivolt,

027.0

(7151 )
výstava majicf
6
velký dspěch u
.
Co
se
OLYMPIOUE
sběratelů
týká olympijských
témat, je pro L.
jeho priorita nespornd. Ještě těsně před prvými poválečnými OH (Cv.Mořic 1948) pošt.
přepážka nAireini poky v L. po celý měsíc orážela, korespondenci
spec.SR Vyzývajicfm ke koupi olympioakých znémek.
S postupujícím časem se v pliApijakém muzeu zřídilo oddělení, kde
jsou vystaveny i olympijské známky. V prosinci 1%1982 díky starostlivosti současného prezidenta MON? J.A.Samaranche byla v L.založena Mezinérodní federace olympijské filatelie (FIPO). Centrum olympijského
hnutí se stalo i centrem jeho poštovní historie.
Dalěfm krokem na cestě upevnění filatelistické .autority L. byla
mezindr.výstave "OLYMPHILEX 85' zaznamenaná poštovnlmi správemi mnoha
zem/.
Nacházejí" me na křižovstce olympijakých udélostf, L. dávno pomýšlelo na to hlavni - uspořádání OH. Otyřikrát •přihlisilo svojf kandidaturu a ani jednou neuspUo v konkurenci. Hry 1940, 1944,1952'a 1960
byly dány jiným a větším městům. Ale L. se nevzdávali. Styky s MOV se
neoslabovaly, naopak jeho dřadům se dévaly stéle větší možnosti pro
zlepšeni.spolupréceN r.1968 byla rezidence'MOV přestěhována z vily Mon
Repos do zdmku Chateau de Vidy; v r.1981 byl MOV přenechén atatut "vně-.
vládní organizace"; v r.1982 bylo otevřeno obnovené Olympijské muzeum
na t řídě Ruchonnet; v r.1986 ee sídlo přemístilo dc nové administrativni budovy. V předu "získané" nábřeží Duchy, kde MCW a,město za sPolečné.penfze získali dzemi lesoparku vice net 12 tie.m4 .
-
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V prosinci 1985představitelé L.navrhli mgsto za kandidáta ZOH
1996. To bylo také oznámeno používaným OVS používaným turistickou a
kongresovou kanceláří masts. Zajímavé je, že do grafiky OVS je vepsána
figurka ptáka ženoucího se na lyt/ch. To není výmysl umělce, to je
ukázka maskota ZOH -racka. Ale znovu byly narušeny plány L.- na
91 zasedaní MO' bylo rozhodnuto změnit tradiční cyklus ZOH. Nový plan
Př edpokládá uspořádáni ZOH v-r.1994 a 1998.
Neočekávaný obrat neubral statečnost nadšencam. Opět podali přihlášku ne uspořádáni XVII.ZCH 1994 v Lausanne. Uchazeče podporuje 9
horských komun zAp.gvýcarska vyjddřilo připravenost poskytnout své
tlužby při uspořádání jednotlivých sout ěží ZOB Je zpracován předb6211Ý emblem ZOH, -který se stal součástí nového OVS. V jeho textové části
je dopiněn malý detail - upozornění na to, le L. je švýcarským kandidd.tem lysvčtluje to, le Nár.olymp.výbor ze dvou kandiddta ZOH dal přednost L. před Interlakenem.
_ A tak je dosaženo prvého vítězství. Budeme doufat, le se příšt ě
-dspěch neotočí od města a "OLYMPIJSKY POLEDNÍK" roku 1994 projde přes

LAUSANNE.

Budeme doufat a podporovat!
sa
000000000
o0000000000000000000000000000000000000 Vsevolod FURMAN Odě
.Děkujeme za tento pěkný a obsáhlý článek, doloženy zajímavým FM,
0 "Olympijském mkstč"Lausanne'. Náš spolupracovnfk.Vsevolod Furman 'z
Oděsy je zhaným vystavovatelem a publicistou na poli_ olympijské filatelie a -je i zakládajícím č lenem FUG. Na poslední výstavě OLYMPFILEX 87
v Plmě obdržel za svaj exponát pozlacenou medaili a ve třídě literatury
pak velkou st říbrnou medaili a blahopřání jury.- gratulujeme!
Jeho dneant přispčvek velice pěkn.0 doplAuje ;přehledem používaných'OVS
práce Radka Jáska{viz následující strana!).

T I .8 4( 1, V' Ť PLA TN - I C
11- -j1 14
-.
.
.obOob0000uobUot000u00000poOcroUuoacooqUěo=
Svým příspěvkem navazuji nUť'.51ánik . '50 let
uveře* ěký- ve
zpravodaji CIS 1/51/84, věnující si převižrit.0VS, které používá
.různých událostech keocelěř,
(onceia • roku 1984 byl I používán OV,S pfipotelnsgoi tripUziunt vedoucích pfedstavitela spy .8 Trfit:e$111Icl ,teleViznftb a tvAřaa.:ecittlih
médií. Uskutečnil •se ve .dnech 2,--26.11.1984 1 v. Idaileann*..ppe: .nťe4Veld
SISMa 84 (Internationta Symposium of Sport, Media and Olympias).

roce 1985' byly použivnj. doldif 4100

První tsyl vnov'nVremi4rové výstavě Olynvijakě a dportdim$ filatelie - OLYMPHILEX 85 ve dnech
orgén5Iztivoná SIN). Dalai
výstavy de stejným názvem hudou putidlin; každ4 2 roky .11etOz. se us.
kuteěnila 29.8.-9.9. v Riatá, délěi je pIťuriována ha r.1989 do : áth4n):.
T e dnech 5.-6.12..85 zasedal v Lausanne ,Výkonný: výbor MO' a připomíná
něm jej druhý OVS.
nám
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RtUNBON DE LA
COhvAiSSION
EXÉCUT1VE DU C.1.0.
LAusAwsti 5-4 DECEMStif .9e5

Rok 1986 ragune dokumentován telkem šesti WS.
V anoru 1986 bylo v Lausanne znovuotevřano Olympijdk4 muzeum, nabizěgot historické památky dzce související se založeni MOV koncem minulého století expozici olympij.*.ý.ch. pochadní , medaili sportovní
literatury, knih a publikací z celého světe i filatelisti-ckou
jediným námětem OLYMPLJSid HRY. Otevřeni muzea le ridmětem prrniho OVS který použival p.kiř.LAUSAnNE 1 a názvem D'SP0t,. Číslo'. stroje 21811.- /reprodukce viz předchozí článek/
E iniciativy presidenta MDT a FIPO, pana Juana .Antoriis Sameranche by,"
lo rozhodnuto, aby FIPO a MOV zorganizoval soutěž "PRIX 0LTOPIA" o
' nejzdařilejší olympijskou známku, vydanou u příležitosti gri 1984 v
Sarajevu (ZOH) a Los Angeles (LOH). Mezinárodní; jury, složená ze 150

odbornIků, rOzhodla o následujictm pořad:
: znětka PLR hodnoty 6 Zl, zábrazujici šerm
medaile
. st
' iá medaile: zilág*a FRANCIE hodnoty 4 FF, představující různé
atletické discipliny a k 90.výročf MOT
•
hronzovi medaile: známka ‚NSR hodnoty 12040 Pt s tématem jachting:
0,0

929 FIFO

•
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Zndmky byly potom vystaveny v době duben-květen 1986 v Olympijském
muzeu, což nám připomíná další , OVS.
EXPOStTIONPHILATSLIOUE.,

PRIX OLYMOI ĎV.

0035

touste. .-cii.YmpoavE
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AVRIL•Miti 1585

Delěfsběby pro zdravfs si ziskivajf stále vě tší obliba v celém světě. Jeden 'z mnoha, v (Since 20 km, se uskutečnil dne 3.5.86 pod Wo.

nátem NOV v Lausanne./reprodukce viz předchozí čltinek/
Zontini 5.olymPijek4ho týdne od 29.9. do 5.10.1986 v Lausanne wiz připomíná dalši Cr.S
ÝSEMANE
COVAQUE
ŽIRSOMISSENI
5 OMSK 1986
1AUSANNE
A4matesmoss čomtwomrooe
sopitits,exiounort. (Drips!
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PósIední OVS dokumentuje,významn4. 91.iasedáni MOV've dnech

12-18.10.

1986 v Lautanne..Tento OVS slam dopinuje:informaci z 6.1J%/87 str.18..22, kde jsme Vás seznámili s kandidáty na pořadatelství. ZOH a OH pro
'
rok 1992, .o .kterých se na tomto zasedání rozhodovalo.

Tětčř iršechny zde uvedené OS 'byly Poutívány na p.dř.LAUSANNE 3 s oz-.
mečením v•dolnim mezikruží razítka.'Tani" a číslo strpje'11416: •
000000d000000OoóoOoó0000O00000ó00000000bOopRak J á s e k oó000000do
Ještě jednou připomíná tento kli*ruguayskd známka, které dokumentujt dčaet Peilarolu ve vítéznám finále InterkontinentAlntho iiihdru s
-Aston Villa '2:0.(1982). Známko byla vydána v hodnotě 4p50 (Yv 1150).
-Mere doufati le při Cslevich.jubilejnihnstiho výročí budou vydetrAY
.
. další filatel-materiály týkající se tohoto populárního klubu.
S Kamenick4
-000000000Coo
00000000000000000p00000O000000000000000000000po-'

24th OlyrnPic Games

SEOUL
OLYMPIC
NEWS
Domnívám se, le je již čas, abychom si povgdčli n ěco o materiálech vydávaných na počest Her XXIV.olympiddy 1988 v Seoulu. Již před
OH 1984 jsem žádal některá naše členy, kteří tyto materiály hledají
do svých sbírek a mají ně jak4 spojenl v tomto směru, aby se přihlásili a pomohli mg stouto rubrikou. Zel, moje Čekáni bylo marnd a tak
se nedá nic dělat a musím se ujmout redakce táto rubriky opět sám.
Nemám do pořadatelsk4 země žádná spojení a získat je4 je opravdu dosti obtížná i pro mé zahraniční přátele. Nemohu tedy zaruč it kompletnost zde uváděných informací a budu protó rád, když je budete se mnou
postupnč doplňovat. Jde samozřejmg hlavně o materiály vydávaná pořadatelskou zemi Her.
Povfme si tedy nejprve stručně o tom, kdy a kde bylo pořadatelstvl Her XXIV.olympitidy 1988 svěřenou korejskámu hlavnímu mč stu Seoulu. Stalo se tak na 84.zasedAnf MOV před 11.olympijským kongresem
1981 v západoněmeckém Baden-Badenu v záři t.r. Patří sem tedy také
všechny materiály k tě mto významným zasedánim, o kterých jsme Vás již
v našem zpravodaji informovali. Dnes uve řejnuji níže ještě jedena
materiálů k táto události dzce se vážící - aerogram s přídavným kašetern informujícím o kandidatuře Seoulu z 21.9.81.

Protikandidátem Seoulu bylo japonské město

Nagoya, která prohrála 27:52 hlasům. Již 6 týdně

po tomto vítě zství vydala korejská pošt.sprdve
přilež.zndmku 40 von.(30.10.81). Na známce jsou
olympijská kruhy s předbě žným znakem Her. Známka
byla vydána v malých tiskových listech o 20 ks.
Současně bylo použfvdno i razítko na FDC s těmito symboly.
Již na ja ře 1984 zač íná korejská pošta s vyddvdnim dalších propsgadnich známkových i neznámkovIch materidlě ke Hrám XXI! .olympiády 1988
a pokrač uje v nich systematicky do Etoučasnosti. Prvým materiálem v této
řadě je Aerogram se známkou 350 von s dvěma ibiškovými kvě ty a národni
vlajkou. Na zadní straně aerogramu je celostránkový barevný obraz olym-pijského areálu v Seoulu.
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Dalším materiálem je barevnd fotodopisnice vydand zřejmě Sit koncem r.1983 (viz datum) se známkou 40 von. s obrazem Jižní brány Seoulu,
Na předni straně dole je drobný korejsko anglický ndpis "Athletic Stadion for '88 Olympic Games" a celá zadní strana dopisnice nese barevný
obrázek stejný jako je na předchozím aerogramu.
Dne 22.6.84 vydala pošt správa Koreje příležitostnou známku 70 von,
věnovanou otevřeni dráhy Olympia-Express mezi Taegu a Kwangju dlouhou
175 km. Současně bylo používáno i razítko na FDC. Ilyobrazení vpravo do•
'le Vella ierogramu a- dopisnice.

Na OtloMu WI a října 1984 se v SeoUlu konaly velké mezindrodnf eportovni slavnneti při kterých byl takš

slavnostně otevřen
13'flp .jeký tedion. Tuto u4šloat
wit'připomin4 deaf příležitost razítka ze dne 29,9.84,
které vlevo reprodukujeme.

•
V lednu 1985 schvilil a publikoval orgatiztěnd výbor Her oficielní
znek (symbol) Her a .56 variací na oficielnlho metkott Her korejsk4ho tygřika, který dostal jméno "KOMI% Autorem je grafik Kit Hyun. Jedná
se o 23 symbola olympijských eporta, 7 figurek vkorejském folkloru, 9
figurek informsěnfch t 19 figurek.s písmeny 1atinek4 abecedy. tivádiat
zde tento- Výčet proto, že se ejediot1ivýa. figurkami tygříka Hodori
budete setkávat při vydiván/ znamek a ostatniho-materieSlu.
42001413RICIMEA19114

.
,0011.1.54.4.7 IIla d0106

.

'

Oficielní znak Her e maskot Hodori jsou teké ndmětem prvé- serie

znémekv hodnotách 70+30 von., která vyšla dne 20.3.1985. Obě hodnoty
jsou pak vydány ještě v ar6fkov4 dpravě (pcužili jsme je do záhlaví
neši rubriky). Dále byly vydány dvě obálky prvého dne vydán a jedna
FDC s arěftem. K oběma hodnotém pak poštovnl správa Kbree vydals dv ě
Card Maximum a byla používám dvě přilež.razitke k této terii vše
tvoří jeden harmonický celek jak graficky, tak i barevn:

Je zajímavé, že poštovní správa Koreje začala tyto známky a aršík

Prodávat o dva dny dive při zahájení mezinAr.výstavy pošt známek
()MPHIL= 85 v Lausanne dne 18.3.85 a pouilvsla k této 011etitásti
také dvě razítka . stejná jako FDC, ale s označením ouwalux 85 - tedy
o dva dny dřive, nežli je oficielní den vydáni. Originál FVC z 20.3.85
bylo možné u stánku na výstavě taktéž zakoupit t odeslat z výstavy jig
18-.3.1985.

. Stejný den (20.3.1985) vydala korejská poět.správa ještě serii dvou
celinových dopisnic s vytiětěnými známkami v hodnotě 40 von a ee stejnými
motivy jako obě známky (emblem 4- maskot). Používána byla takta
stejná razítka FLIC a obě dopisnice byly opět k dostání ve stánku korejsk4 pošt.sprAvy no výstavě oinpraux 85 v Lausanne.
Sběratelsky velice atraktivními se stela serie 5 ks Aerogramů,
kter4 byly vydány tak4 na jaře 1985 (datum vydání mě není známo) a jsou
námi sběrateli velmi oblibeny. Všech pět těchto celin m4 vtiatěnu originálni známku v hodnotč 350 von.
Prvý aerogram má vtiště nu známku a obrázkem maskota Hodori držícfho korejskou národní vlajku a druhý pak tďhož maskota běžícího s olymPijskou pochodní. Společným znakem obou těchto celin je pak obrázek v
-berevn4m provedeni na zadní straně s vyobrazením Seoulskáho sportovního komplexu.
Delší tři‘aerogram7 mají vtiátěnU leteckou známku ve třech provedenfch. U prváho je na zadní strana barevně vytištěn emblám a maskot
Her,•u druhdho pek z'flgurek maskota a pfsmen velikd SEOUL a u třetfho
pak stejným zpasobem nápis =BEA. Jde o •nApisy ze schválených 19 figurek a písmeny latinská abecedy.

;ntimka aLaerogr. :
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AEROGRAMME
StakiZi

illt11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

AEROGRAMME
M Z!

111111111111111M111111111111111111111:1111111111111111111

.Zadní strana
jě.totolnd S.
aerógramem

„ter mis Air Aar' Aar AO' Air Air
it.le.111
V semi

•

Zadnf atrana.aerógramu Č.5

**Mitt.
LIWIME .41r Air

Aar Air

AW• Aw

Air

A

2.aerie dvou znémek hodnoty 70+30 von, byla vydána 10.6.85 a jsou

na ni vyobrazeny letad atletika a veslováni. Součesně byl vydtin aršík
s oběam známkami, ke každé hodnotě pak tamostatná FDC a razítko FDC s
figurkou maskota a příslušného sportu. Pro arlik pak některá z těchto
FDC a obě razítka. Vydány byly opět Maximumkarten (MC).

Náměty 3.serie vydané dne'16.985 jsou koltfková a box, obt známky
jsou v hodnotách opět 70+30 von. nčkolikabarevné a vyšly obě v arěikové
dprově. Jsou k dim vydány'opět FDC, MC a používána dvč razítke FDC.
•

• Ve stejn4M- srafickám .a.barevnéM provedení vyšla dne 1.11;1985 i
.serie. ppět v hodnotách 70+30 von., obě známky v arěikové Opravě se
dv ma' C, .MC straiitky. FĎ.C.'.Všechny tři serie a argky (aerie č.2 mají jednotnou grafičkou'i barevnou Opravu a tvořf.jednctný celek.

Tyobrazenl-,obou.
tazítěk-FIX ke Lseril., kterd-se tém.:
jevf poněkud odlišná ad uvedených u
:přadchozIch..pajf totiž název poštaV.
niho úřadu uveden .v angličtině naffir
to,korejekého pfsma'u předchozích.
, Jsou zřejmě Určena pro zahraniěl
přesný význam mavíme.
nám někdo do přiŠtf rubriky tuto problematiku,.
vyavětlit?
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Na čtvrté straně této rubriky 'Ma informuji o tam, :že byly také
vydány dvě celinové dopisnice s vytištěnými originálními známkami 8
emblemem Her a maskotem. Na přelomu roku 1985 a 1986 došlo :v Koreji
k zvýšenf poštovních poplatků a tak •byly obě dopisnice ve stejné iipravě vydány znovu a po6tovn4 na nich zvýšeno na 50 von. Rozdíl je
pouze u známky s maskotem Hodori, kde je cena dopisnice vytišt ěna v
pravém dolním rohu namísto v pravém hornim rohu.

Jakkoliv byla Ao této doby vydání poštovní správy Koreje pro něe
filatelisty přijatelná, nelzeAoto napset již o vydáni 5.serie. Vyšla
25.3.19E6 a obsahuje 4 hodnoty opět s příplatkem 70+30 von. Jsou to
sporty jezdectvf, germ, kopená a gymnastika. Opět byly pro ka/dou znétmku vdány samostatná FDC, samostatná razítko FDC, CM a teké ale vyšla
každá hodnota semostatně.v argíkové úpravě. Dříve byly vydávány ob?
hodnoty v jednom aršfku a v nominále vydaných známek. Tentokrát ale je
každá hodnota na samostatném aršiku a celkem 4x, navím ale její nominálni hodnota je velmi podstatně zvýšena (4 x 370 + 100, 4x400+100,
4x440+100 a 4x470+100 von). Toto vydání je velice drahé a je opravdu
útokem ne kapsy nás filatelista, kteří tyto materiály sbirtime. Domnivdm se, le to tentokrát korejská poštovní správa mírně řečeno "přehne•
la" a bude no 'Ids, jak se k tomuto vydání postavíte. Podle sd ěleni zshraničníth spolupracovníků se eerie těchto erěfků pohybuje okolo 5.0DM
a je sběrateli odmítána.

Otvrté razítko FDC k 5.aerii naleznete ob jednu strAnku dopředu
na celinové dopisnici. Nahoře uvedend razitka majf opět anglický název

SEOUL CPO (Central Post Office?) a č tvrté přidáváme s názvem pošt.dřa:
du v korejětině.

Ve dnech 21.-24.4.1986 se konalo v Seoulu 5.genertilni zasedání
Asociace ndrodních o_lympijskleh !Apra. K této Oiletitosti vydala
korejskii- Piěti známku hodnoty -70 von. a námětem k•této akci. Současné
byla vyddne i FBC a používáno razítko FDC.

es.c ..1/111.1i•
c of v. sat
Vsmitielliinaimpogt .
remilismosimi.01

K 5.výrod (30.9.1986) rozhodnuti 84.
zasedání MOV v Beden-Badenu v r.1981 o tom,
že Seoul bude olympijským a hostitelským
městem Her XXIV.olympiddy 1988, vydale podtovni správa Koreje známku hodnoty 80 von.
spolu s obélkou-FDC a používala razítko FD0 1
na kttrém je stylizovaná maps Koreje, olympijská pochoden a nápis SEOUL. V pravé člist
známky vidíme i postavu pres.MOV J.A.Samaraa,
che a několika Členů MCV z Baden-Badenu.
V pořadí již 6.serie byla vydána tentokrát ve dvou termínech a
p
náměty házená s vzpírání 10.10.1986 a náměty pozemní hokej a judopřed,
až 1.11.1986. Přesto tvořf tato eerie jeden celek. Opět, jako u
a
razítka
FDC.
tev.
thozich vydání existují pro každou hodnotu FTC, MC
to serit má zvýšené nominále známek na 80+50 von. Co je ale opět zaris
žejici je to, it všechny 4 známky vycházejí v arělkovd dpravě po 4 "'r
známkách v ardiku a opě t v enormě zvýšeným nominále těchto arěíka (4
3704-100, 4x400+100, 4x4404-100 a 4%470+100 von.),
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Dnes jen velice krátce o nUterých skutečnostech, které by V43
mohly zajLmat. Kanadská poštovní správa provádí zatfm st řizlivou emisxi/ politiku a do uzá4rky tohoto čfsla zpravodaje nemáme pro Vgis víc
informaci. Zřejmt tuto rubriku uzavřeme až v příštím roce Po zk•onč eni
•
XV.Z0H. _
PROGRAM ZIMNtCH OLYMPIJSKÝCH HER

Tvoří je1.7 sportA / biatlon, boby, krasobruslenf, lední hokej,
lyžování, rychlobrusleni, saně/, což představuje 46 disciplfn 2e pro muže, 16 pro ženy a:2 dvojice. Celou skladbu dopinujf 3
ukázkov4 sporty /akrobacie na lyžích, curling, rychlobruslení
no 111 m krátkém oválu/ a lyžování pro invalidní sportovce /upravený obří slalom, běh na 5 km pro slepce/.

SLAVNOSTNf ZAHÁJENÍ
: Biatlon
'
” Boby
Krasobruslení,

Lední 11Okej:
Sjezdové lyžování
.11asické- lyžoveni
Závod sdružený

DOBA
13.2.1988
20,23,26..2.88 -20,21,27,28.2.88
14,16,18,20-23,25,
27,28.2.88
13-22,24-28.2.88

MÍSTO McMahon Stadium
Canmore Nordic Centre

Canada Olympic Park
Olympic Saddledome/
Stampede Corral
Clympic Saddledome/
Stampede Corral
Nakiska at Mount Allan

14-16,18-22,24-27.
2.88
14,15,17,19,21,22, . Canmore Nordict;,Dentre'
25,27.2.88
23,24,27,28.2.88
Canada Olympic Park.a
canmore Nordic Centre

skoky na lyžích
.

abrchlobruslenf.

. Seně

14,17,20.2.88
14,17,18,20-23,
26-28.2.88
14-17,19.2.88

Canada Olympic Park
Olympic- Ovel
Canada OlympiOs

Akrobecie na lyžích
Curling
Hyahlobrusleni /krát)0 ova/
Lyžovini pro invalidni zěvudniky
.SLAVNOSTtif ZAKOHCENf

2122,25.2.88
15-18,20,21.2.88 •
22-25.2.88
1617.2.88
: 28.2.1988

Canada Olympic' Park
Kakiska at Mount Allan
Max 'Bell Arena
Father David Bauer Olympic Arent
- Canada Olympic Park a
Canmore Nardic, Centre
McMahon: Stadium

.OLIMPEK '88
Mesinárodni výstava olympijské filatelie OLTUPEX '88 se uskuteční
•It tarn aaaaa ease jako XV. ZOH - 13.-28. enora 1988 - v Calgarské
konferenčni výstavní hale. Soutěžní -exponáty, umístěná na 200 ránech, budou rozděleny do tři
tříd :
1. třída - známky věnované zimnim olympijským hrdm
2. třída - známky věnované zimním sportem
3. třída známky věnované zimním sportem se zaměřením na jeden sport
' nebo stet
výstavní sell bude též patřit čestným exponátům pana Juana
Samsranche,
prezidenta MOV a PIP° a archívu. Xsnadské poštov'An
• tonia
ní správy.
To jistě přispěje k tomu, že se OWE= '88 stane středem pozornoa.ti, v rámci olympijského uměledkého festivalu.

ttlisrrc rvi.vrEO
fEDRUARY 13-211 air
JEUX OtYMINOUES
DU 13 AU 21.3 rLyteER V) ..
CALGARY. At Inn TA,

,
Repredukci Vlevo uvedeného
strojového propagadniho razítka
nám zaslal' náš dlouholetý apoluprecovhik p.J.M.Lacko s tím,.
- že jí Wévil náhodně ve eVé korespondenci a není mu,0 tomto
razítku . zatim nic bližšího známo.
Je přímo z Calgary a text oznamuje anglicko-francouzsky data .

a místo konáni
Naší informaci z 6.1/56/87
ze str.16 o olympijském ohni pro
Calgary chceme dnes dopinit tím, že v neděli dne 15.11.87 přesně v 9.00
.hodin byl zažehnut eben ye starořecké Olympii. Stalo se tak tradičním
způsobem za pomoci zvětšovacího skla a slunečních paprsků. Známá herečka X.Didaskalouov4 měla tentokrát ae zapálením trochu starosti, nebo'
počasí bylo pošmourné a slunečntho svitu minimum. Domáci sportovci zahájili štafetový bel do 5 km vzdáleného městečka Matches. Z letiště
Audrsvida byl oheA p?evezet do Athen kde ho na památhém o1ympijekérn
etadionu (dě jišti Her I.olympiddy. 1846) předali Rekové zástupcům Calgary. V ůterý 17.11.87 &wee do Kanady a aa 89 dní dorazí do dě jiště ZOR.

Naději nést štafetu měl každý Kansaan, štastných však bylo jen 6000 vylosovaných, mezi nimi i 101 letý mu/. Ačkoliv sponsor petrochemický koncern Petro-Canada poskytl organizaci štafety 6,5 mil.doll., je zakázána,
veškerá reklama firmy. Org.výbor ZOH přízně dbá, aby olympijský symbol
nebyl komerčně zneužit jako před OH 84 v Los Angeles, kdy si každý mohl
štafetový esek koupit.
000000p0000acc0000000000000000000n00000000000Radek Jásek 0000000000

' Dohoda o spolupráci českó6IovenskihosVazUtěIésné-:.00hovy
's7ázu českoilovenských filattlistů,.'
.českoslOVenský svaatěleaněArýchovy'a-StazisikOslóiMnOldth fI'1'té1itů na základ g dosavadaith pOziti*nich zkněenotti.uzailtajf dohodu 0-: ,
vzd3ema4 spo1uprici‚jegil 0610m ,3P 6 vytaitii ppeCifinkieh 41104i163-'
ti filatelie přispět k prOigaei -las06,011 ČeSkoslOvensWtělov10011
a k šiřeni oIympijski. MyělenkY a tak-napomocilt rozvoji 010t4 výchovy a sportu- a k realizaci jejichsapolečenskéifunkce:
Spolupráce Se uskutečii na základě následuji4ich'ilsad;

českoslovenslr.ýot. filatelistů zaiistl:
a)

•

•

sportcvnieh scUtčfich evropséo•a s*Čtiivéhl'VýzhwiUi,ořtd:.nýoh ni izet,i čSSR *e srolupr6ei s ČSTIT pronagaZni:
výstavky s'notřebným.těratickýmg:iámAřtniM;
t) v y * rfte. konáni československé Spertakiiidy s:utnni
výstavu se Sportovcimi 8- 44.ymPijskými%filateIistio-ými expopity;
i
..c)
Týcit řeby ČSTV k vÝznaMnýM udLlostem nabo výročiM.prn.:.; .
•:
.
;:aga čni.výstavy; • d) apclupttei s.nevč '-připrayclamou Čs olytvij$kou akademill:
při zajišťováni fika!,elistickě..dOkumentace:k.
významným s-ortevtim'ilf,elm;
•
Í) po konzultaei s čSTV
čs. filatelistických ezP.0040-•
se srolcvni temaWoU na. file.fJ.istické irýstavT.eořádamě .• •
při r'izinárcdni.01 akcieb,Otr,anizewItýóh Mezindifm.
rijsk.Sral výborem: ap.; . .

g)

retnee - rři:Nytv4řeni"-filateliatickeil•exTop.At.0 se .spirtevol
a:olywft-ijskou tmat,i),ou vyd6v461m vLodné literatury. pro0a7Ortu a čs. olympijské reprezentace.
&lief asPňci,y 6s.
čl, 2 -

českéshover,.sk.ý svaz tělesné výcixvy

•

a) s'eliri.ci- se SW. při !-C ři64ni Prepapčniet
výst:-vek:Š- Pi S-,ortovnit:2. s3,,..ttich•Svropského
světově!lo-význar-m fořidanýeb ra LZ8L CSS4 . •
b) spolu-Táci'rři•peřddLni Sout.č i filatelistickevýatairy:
rořiné• se appttoinSmi a .clyiTijskými-lilatelistickými.
exporulty vidy v roce kepini čee:',!cslovens11.6 spartakiády;
stoluprilei při zajišIo;g1P4..filatelistické dO.urantace:. významným .sTericvnfrIcim;'
.d) mointt"c7ilurttei.SČSF.s nov5-zaládarou čsoiyr;:pijsk0u,.
.

e) podle sv.ýeb corsti.Ciftere rn vytvářeniHedvfnek oro čs
účast na Íi.3a1.elistických výstEvteh icřidaných přimeti- •ngrodhieh akelerzf. .orginizoyznýeb.Me;in4ridnim
výborem.ap.; .

ť)6.konoickcu . spo1uúčast. navydávání literctUry propagUjisrertu 6-Čs: olympijSke rěprezentace- a
ci ilap6a1
určent. jako pomóc při vytvářeni filatelistio4oh exponitů -na arortovni: a 01ympijsk611 tertatitoU.

dol:odo bude nrzvidelnA konkretizována •na bý l'alendáfni rok zpravidla v období připravy plénů ,
do takto
dot-odnutClo piánu clWe být ro vzáje-Ind dcloe - nod.ie rotřeby'
-zn rnut 1 nčkterá delál forma konkrétri spolupráce, v do- hodě neuvedent, Fri této přfležitosti bude vždy zhodnocena
spolupréoe v uplynulém kalerdářnímroce.
Ipodpisy:vistupal zeastněnýnh stran/
:000000ocoononO0000ctoonooc000nooóciod00000b00000p000000OósiOn000óoodo
PlamPlinsx 1987 a'alistrovatvi efirěta_7 lehko ailetice,RimJ987,
italská PottoVni spriva připomenula obě zminěné udě.lošti serif dvou
snámek a řadou příležitostných raaitek,s lelichž přehledem'llAa se
znamuleme.
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Nabídia- materiálů pro Vaše sbírky.
•
V nejbližši• do' Ažete získat pro své shifty následující materiily
se sportovní te atikaul
s. přitiskem a otiskem Postalia k šachovému turnaji Bóhe- •
miens 1988,které bude používáno i lednu
,
4.-Kčs
2. dtto ,ale zaslané. doporučeně
7.-Kčs
3.0bálka s přítisktm a :otiskem Postalia k ME w krasobruslení.které se koná v lednu 1988 v Praze
•
.
4. dtto ,ale'zaeland doporučeně
'7.-Kčs
Uiedené materiály objednejte dopisem ha adrese :B.Polák,dipl.teoh.
Píseckého 11,150 00 Praha 5-3micnov.V dopise stači uvist'ěs.pološky
A počet paadovaných kusů;Cenu si vypočtete jistě snadno a .k ni nezapomečite přičíst 6.-Kčs na zpáteční poštovnépkteré bude použito na
zasliní objednaného na Vaši adresuiPřislušný obnos zašlete poštovní
poukázkou na tutéž adresu.. odesláním objednávky příliš neváhejte,
protože jak TJ BoheMians,tak ČSTV nim poskytli vidý 100 ks obálek
s přitisketizasilat tedy můžeme,pokud zásoba bude stačit.
.
Z předchozích materiálů zbývá ještě několik obálek s přítisky
a razítky k sympoziu olympizmu,k založení č s.olympijski akademie,
k výroč í založeni atletiky a k finale evropského poháru Bruno Zauliho.
PRfLEŽITOSTNÝ LET NI ZOH V CALGARY
Ve spolupráci s ČSTV a komisi aerofilatelie bude zajištěna přeprava
poštovních zásilek s Československou reprezentací na ZOB do Calgary,
Za dodržení následujících podmínek si můžete připravit své zásilky
i Vy a obohatit tak svoje sbírky pěkným filatelistickým dokladem.
Zaslány mohou být obálky /poštovné 6.--Kčs/ nebo dopisnice /poštovné 5.-Kčs/,opatřené nálepkou "Air Mail" nebo "Letadlem-Par avion",které adresujte na
Mr. /vymyšlené jméno adresáta/
Olympic Village
T2T 5R4 Calgary - Alberta
CANADA
/adresa Yaše,nebo
Na místě odesílatele uveate : Please,retour
přitele,kterému chcete zásilku zaslat/.
Levou část zásilky ponechte volnou pro letový kašet,frankujte
pokud možno jedn6u,nejvýte dvěma známkami.A nyní to nejdůležitějkaždý člen naší sekce si male neohat•odeslat noose 5 24ší'
silek.ne;asílejte jich proto více,kapacita poštovního uzávěru je
ZaTini.Ridně ofrankované zásilky odešlete na adresu:

B.Polák,dipl.tech. P.O.Box 428, 11121 Praha I do Zair.P
Pozor! Nesměšujte objednávky razítek Postalia s odesláním zásilek
pra let do.Calgary,kaidé je třeba odeslat na jinou adresu!Nežádej
te potvrzení přijmu objednávky nebo zásilek do Calgary,chcete li
mít jistotu o správném dorUčeni,odešlete vše doporučeně!
oc0000ac00000000c0000000000000000p00000000000doop000m00000p000to
Toto číslo le předáváno do tisku 4.12.87. a protože používáme jimou tiskárku,je možni,le toto č íslo 3/87 obdržíte dříve net Číslo
2/87,které bylo předána do tiskového zařízení SČSP již v záři 87
a zatím není známo-,kdy bude vytištěno.Obdržite li 3/87 dřive,neurgujte dodání 2/87,zatleme t jakmile bude vytištěno!

•--tiormpspóRT".CLEItut.čs.mirmpusit AKADEMIE
•(Na 1.2asedini es.olYmPijaké akademie,které se uskutečnilo 25.11.87
Obecnim domě v Praze pod předsednictvím prof.dr.V.Černušáka,CSc,
byla naše nimětová sekce OLYMPSPORT, při KNF SCSI? přijata za kolektivního člena.dčastnici zasedání se seznámili s návrhem jednacího
.:14du tS0A0 se zprávou o dosavadní činnosti a s plánem price na rok 1988 Závěrem -jednáni. se sešly některé komise' ČSOA.2e zajimavě jšich
bodů jednání uvidime heslovitě:

2.plenárni zasedáni se uskutečni e květnu 88 a bude věnováno pro
blematice "Sport a umění"
3.plenární zasedáni se uskutečni v listopadu 88 a bude se zabjvat:
závěry MOA z jejího červnovito zasedání

v květnu se uskuteční výstava Sport a uměni sh4p1n1 výtvarného
uměni,literatury,filatelie a oiympijských medaili a odznaků
při přiletitosti mezinárodního kongresu Sport pro všechny,tterý
se uskuteční rovněž v květnu v Praze bude ve Sjezdovém palici
filatelistická minivIstava.
• Od II.pololetí 88 se předpokládá pravidelné vydávánf'dtvrtletnihe buletinu ČSOV
v roce 1988 se předpokládá použiti příl.razitek nebo otisků Pos. talia k ME v krasobrusleni,ke 100-výroči turistiky a k pochodu
Praha-Prč ice
novým tajemníkem ČSOV se stal s.isg Pomezn;,který tak vystřídal
s.ine Hubičkut dosavadniho tajemnika CSOV, terému naše sekce vdě.e.
č ísza jeho dlouholetou přizeň.V jeho novém působišti mu přejeme
psvné zdraví a ještě mnoho let úspěšné činnosti ve prospěch našeho olympijského htuti.Současně jsme presvědč eni,že i spoluprdce
se s. ng Pomezným bude pokračovat ve stejnem duchu.
,
:v příštím roce předpokládáme spolupráci naší sekce zejména při
nahoře zminěných akcIch vistavniho aharakteru,proto bych se rid
obrátil na Vás,členové naší sekce,s prosbou o'pomoc zejména při za."
jišiováni exPonitů,na tytc,většinou nesoutěžní výstávy.Jste li 0chotni svůj exponát zapůjčit,uvědomte o tom B.Poláka.Exponity jsou
při těchto výstavách prostřednictvím SČSF řádně pojištěné,jejich
instalace je v rimech,které SdSF na tyto výstvy zapůjč uje.Nrí by- chom uvítali zejména nové exponáty se vztahem sportu k uměni a k
problematice,masové tělovýchovy.Co takhle se o nějaký podobný exponát pokusit a současně ho tak i přihlásit do naší nové soutěže??
-JP.
PřemIgleite ci tom!!
.,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY,Txxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ONV Jablonec"tude-koncem prosince pouilvat- propagačni
štoček výplatn.ího Strojku Postalia k odjezdu čs.reprezentace na ra...
llye Paris-Dakar?
. tátát instituce v říjnu 87 používala podobný štoček ke .100.výročí lyžování u nás
000000000bool000cloc00000000p000000000000000000000000p0000000000000

V Novém roce 1988.roce olympijském,přejeme
Vim pevni zdravi,mnoho osobních i pracovních
úspěchů,bohaté přirůstky do Vašich sbirek,

radost z úspěchů našich sportovců
na letnich i zimních olympijských
hrách i případný úspěch na výstavě
PRAGA 8 8
vedení sekce
OLÝMPSPORT

333AR

XX.roč nikti

0000000000000000000000

Drobné zprávy z vedení sekce a zpravodaje
Došlo na naší adresu
K zamyšlenf
Zlato, st říbro, bronz
Politicky angažovaná SpOrtovni filatelie
SportoVnf razítka Francie 1987
TID - lilaz.dunajeká plavba

Hry malých států Evropy
.
Inzeráty, ,

.

.

str.2-3, 26-23, 50, 4
3-5, 29
6 7-8
8-9
9-10, 30-34
11, 44-45

1e-13.
3, -34 .
14-16, 74-75

Calgary . 88
Panorama olympijská historie
13 kandidátů na OH 1992
Pan Americké hry 1987
90.zasedAní MOW
Ustavenl' ĚSOA
Lední hokej
Výstava 30 let ĚSTV
Letšli jzme do !1-rms
Atletico PeAarol Montevideo
Tirnavia 87
Grand Prix Brno
Lausanne - olympijský poledník
OiS MJV
Seoul Olympic News
'

16-17
18-22,49
22-23,.43-44
23-24 -'
25 a 46
35-43
46-47 .
47-48
54 a 63
55 - .
56 - 57
58-61
62-63
64-74
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EM 1987

-ilevo- pAnášime vyobrazeni návrhu štočku -nřo

OIS, který má -být používán v Jolbů konání il.
roč ,mezinár šachového turnaje BOHEMIANS ve dne
8.-21.1.1988 na pošt.Ořadš Praha 2. Kresba se
samozřejmč může v detailech lišit !
Souč asn se připravuje používání PR ke krasobruslení PRAHA 88. Bližší podrobnosti zetím nejsou
pts°
známy.
1,70
88
SUomi - FINLAND Pozor, vyobrazeni vpravo BOHEMIANS
.
•
dole!
.
Výše př intiEme ukázku známky 'Finska vydanou dne
PRAHA,
17.2.1987k mistrovství Evropy v zápase a ukázku
použivan6ho razítka prvého dne no FDC. Prvou zla.21.1.1988
tou medaili v zépase získal pro Finsko W.Weckman
Bao8WPangiEgnoggotIAAboopoopoocooP000000000000000O00000000000
0 Y PS P 0 8 T - je. neprodejným a neperiodickým zpravo'čajem NS "Olympijské, a sportovní filar,
telie v ĚSSR", pracující při KNF SĚSF v ?raze o je určen vý44
1',
nradnf, pro vnitřní potřebu č lenů této sekce.
Vedoucím sekce je : ing,J.Petrések, Zborovská 1025, 282 23 •
1.!E3EI BEM, vedoucím zpravodaje je: J.Justýn, Sovarmády 63,
399 01 miulao, kteří zodpovídaji za jeho obsah. Za odbornou stránku
'a původnost text« odpovídoji jejich autoři.
T. o t o
Č ís 1 o
3 / 5 8 /. 1 9 87
•
,mel 28 stran textů a vyobrazení. Redakčni uzelvšrka 25.11.1987,- vyšlo v
prosinci 1987. Na tomto č ísle spolupracovali: Ing.Zd.Slováček, ing.J.
Petrések, J,Justýn, R.Jěsek, J.M.Lacko, Vsev.Furman, P.Hejzlar, K.Maueř , S.Kaaenický,
'
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