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Novým a jistě  zajímavým materiálem pro naše sbírky bude Příle-
žitostný Otisk Výplatního Stroje (PO/S), který byl používán u jedné 
přepážky pct.tIřadu 110 CO PRAHA 1 v době  konání Mistrovatvi Evropy 
V krasobruslení o to ve dnech 11. - 17.1.1988. Pořadatelé připravili 
př.itiek v červené barvě  k  YE,  na. kterých byl POIS používán. Informo-
van jsme Vás o tom ve zpravodaji 6.3/58/87 na str.78, i kde si tyto 
materiály a jakým způsobem můžete objednat. 
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vedeni sekce a zpravodaje 
0000000000000000000000000000 

Noví č lenové 

2 5 0 -PELIKÁN Karel, Yaiselova 21, 110 00 PRAHA 1, sbírá 
OH všeobecnč, exponát tvoři 

2 5 1 -  0.3 U 3 K 1 Petr MUDr, Heydukova 1, 811 08 D1ÜTISLA7A, sbí-
rá OH specielně  a SPORT všeobecně. Má vynika
jící exponát  "PRE  SLÁVU :7,PORTU" (OH 1894-1945) 
oceněný v posledních letech na mnoha výstavách 
"S" a "MPZ" - na OLYOHILEX 87  Lm  obdržel "S". 
Je kandid.ltem-jurymanem pro  NF  a ved.Nř  při  
MV  Bratislava. 

2 5 2 - MARKA Stanislav, tř.SNB 4533, 760 05 G0TTALD07, sbírá  
CH  všeobecnč. Exponát tvoří 

Všechny novč  při'até členy naší sekce upřimnč  vítáme do našeho 
kolektivu a těšíme se na další plodnou spolupráci O nimi. Zvláště  ví-
táme dlouholetého spolupracovníka naší sekce Dr.Csuského a včříme, že 
i nadále bude takto Cspěšně  reprenentovat svým exponátem naší sekci 
ještě  no mnoha výstavách. Stejnč  tak v ěříme, že se s jeho poznatky set-
káme i no stránkách našeho zpravo-!aje. 

Zm ě na adresy 

7 3 - ONDRMKA Pavol - změna PSČ  na 8 5.  1 0 6 BRATISLAjA 

.1.9 - DOMLÁTIL Jaroslav změna ulice na VANčUROVA 157 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

 

Začátkem tohoto roku jste od nás obdrželi téměř  najednou dvě  Čís- 
la našeho zpravodaje 2/57 a 3/58/87. Zde jcme Vás sezndmili s tím, že 
od r.1988 bpde členský příspěvek na vydávání sekce a zpravodaje naší 
sekce činit jen 10 Kčs. Zádáme Vás, abyste jej neprodleně  vyrovnali 
a no adresu jednatele sekce Ing.Zd,Slováčka Dukla-Hakenova 2257, 
530  02 PARDUBICE obratem zaslali: 

iinšontrolnl 1.střižek o jeho zaplacení 
b) frankované obálky A5 se známkou.1 Kčs, svoji adresou 

a vlevo nahoře s poznámkou "Otevřená listovní zásilka" 

POSLt bivi  upozoR mewl ...  
Již po dva roky od Vás žádáme zasláni nového členského čísla prů-

kazky SČSF (jako doklad o tom, že jste jeho členy a máte právo být i 
Členy naší sekce) pro kontrolu ve svazové evidenci. Kdo jej po uplynu-
tí jednoho měsíce po obdržení tohoto Čísla zpravodaje nezašle na adre-
su ved.zpravodaje (viz poslední strana zpravodaje), bude automaticky 
vypsán ze seznamu členů  naši sekce. Pro informaci zde uvádíme čl.číslo 
a jména těch, kteří tak dosud přes veškeré  nee  upozornění neučinili. 
Jsou to: 

(2) 
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6 - Bardoun 80 - Pěnkava 105 - škuta 
7 - Boček 86 - Schuma 123 - Sabihard 
12 - Coufal 89 - Slonek 129 - Kobr 
14 - čenger 91 - Somr 142 - Hrabčfk 
31 - Hofrichter 92 - Sopko 144 -  Messner  
35 - Jandová 94 - Starý 155 - Gál , 
41 - Kamenický 97 - Stránský 163 - Miklóš 
44 - Kittler 99 - Strych 168 - Krejčír 
50 - Kra jmer 101 - Svoboda 174 - Habrovský 
59 - Kurám 104 - šilhan 187 - D'amek 

203 - Diviš 228 -  Bands  233 - Paršík 
208 - Domorád 229 - Vokoun 
224 - Modr 232 : švikruha 

Je nám to opeavdu nemilé rad ěji bychom uveřejilovali zajímavější 
gmteriály v našem zpravodaji, nežli opakovat stále to samé - ale ten 
počet (37), kteří jste tuto základní povinnost nespinili, nás opravdu 
zarážf. Máte tedy k tomu POSLEDNf PMLEŽITOST to napravit!!! 

V al,  

BLAHOPRANI 
ŽIVOTHWU JUMEU 

Také v letošním roce se dožijí někteři naší členové životního 
jubilea a proto nám dovolte jim co nejsr,lečn:Iji poblahopřát a popřát 
jim mnoho zdraví, pohody a spokojenosti nad naší společnou zálibou - 
b,:revnými čtverečky. 
4 0 - oslaví Luděk Kittler, Jiří Kalous, Ing.Pavel Repický, Miros-

lav rlaršik a Stanislav Měrka 
4 5 se dožije  Antonin  Zajíček, Ing.František Vokoun a Karel Zika 
50 - Abrahamovin pak Jaromír Fajgl, Bedřich Damek a Milan Heyduk 
5 5 uplynou letos Jirkovi Pazderovi 

6 0 - důchodového věku se letos dočkají Otto Kudelka, Ing.Zdeněk 
Slováček, Stanislav Strych, Ivan Krjčíre idclav Krejčík 

6 5 oslaví Oldřich Bran, František Frdně  a Jaroslav Smeťana * 
7 0 se ve zdraví dož/vd Jan Levora a 

8 8 pak náš velký příznivec, zanícený vystavovatel a neúnavný 
propagátor tčlovýchov7 i filatelie, nejstarší dlen naší sekce 
přítel František AfURA (24.5.88) - hodně ahodně  
zdraví Františku!!! 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Zajímavý OVS pro 
naše sbírky i pro 
"bohemosloveniky" 
nám zaslal pan J. 
M.Lacko z USA. 



 

Pierre  de Coubertin: 

"VEIKt JE ViTtZ3TVi - 

VETšf JE PRATELSTIf 

VŠECH ! " 

00000000000000000000000 
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Od člena vedeni KNF SCSF, KNF ZSF a našeho člena sekce Milena• 
KroMera jsme dostali přehled vystavovatelů  a ohodnoceni jejich expo-
nátů  na výstavách  is  SSR za.  rok 1987 členů  naší sekce. Zde je: 
Velká stříbrná: 
Kra jmer Ján "Beh - kráf etletických disciplín" Temafila Kroměřiž 

a kra,-!cká Senica 
Mnniaček Ján Ing.ml. 1,,,Aový hokej" - krajtk4 Ružomberok 
Sopko František "Cd Athén po Moskvu" - Tenpfils Kroměřfž a námětová 

Velký október Bratislava 

Osuský Peter MUDr  "Pre  slávu športu" - OLYMPH/LEX 37  Aim 

Mold  střibrnd:  
Bnnás Igor :"Jazdecký a dostihový šport" - krajská Sen;ca  
Kromer  Milan "Moskva olympijská" - námětová Vefký oktcber Bratislava 

"Zjednotend TV - cesta k sláve" - krajská Senica 
Sobihard Jozef JUDr.CSc "Tenis" - krajská Praha-Bratislava 

Velká postříbřená: 
Smida Igor "XXII.OH Moskva"- mezist.Kyjev-Bratislva-Krakow  

Meld  postříbřené:  
Osuský  Marian  Ing.  "Mier-záruka realizácie olympijských zariadenf" 

- 2.přehlidka nových expon.Nitra 87 

Všem vystavovatelům upřimně  blahopřejeme k dosaženým výsledkům a 
současně  děkujeme za pěknou reprezentaci naši sekce. 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

71\a 7ERÁTY1 
112 - VAĎURA František, Krameriova 440, 790 Cl Jeseník, koupí nebo 

vymění materiál pro ZM, OH a ZOH. Nabídn6te!Zv1áště  
materiál k ZM PBW je žádán! 

231 - NOVÁK Josef, Holikova 17, 586 01 Jihlava, hledá  čisté známky 
Zu 1322-4  Son  Yiprino (předs.MOV), Zu 381-3 Norsko 
(ZOH 52), Zu 964-7 Itálie (ZOH 56) Zu 577-86 San 
Marino (ZOR 56) a Zu 551 ŠvIcarsko,(Lausanne) 

39 -  JUSTIN  Jaroslav, Sov.armddy 63, 399 01 Milevsko, hledá  razítka 
vlakové pošty Tabor-Ražice a zpět od r.1889-1966 (100 
let) a současně  má dotaz: může někdo odprodat větší 
množství (i celé archy) známky 1 Kčs ze serie Znaky 
měst 1984 se znakem MILEVSKO (1988=150 let pošty!)  

fl 
 Nabizim:luxus.výst.katalog OLYMPHILEX 87 Rfm - 256 
stran,mnoho repr.nejhodnot.olymp. a sport  FM,  text 

angl. - cena 50 Kčs 



PAEMETY - KLIČKY - KOTRMELCE - PÁDY 
00000000000000000000000oclo0000000oo 

Tak lze nazvat nezodpovědné a nerozumné jedná- 
ní některých sběratelů  přfležitostnýčh razítek se 
sportovní téaatikou. Velice nerad někoho podezírám 
z nezodpovědného jednáni, ale zkušenosti získané 
při odbavováni zásilek k zvláštním letům - nyní k 
odletu našich olympioniků  na ZOH - mne k tomuto 
tvrzen/ přímo nutí. 

Každý dostal informaci: "5 obálek maximálně  
pro člena'. Zdá se mi, že tento počet je opravdu 
maximem, co mohu, nebo můžeme časově  zvládnout. 

Při minulé akci jsme některým z Vás (zatím 
nejmenuji) přespočetnd obálky vrátili neoražené. Nyní, až na pár vyji-
mek,skutečně  došlo k výraznému zlepšení. Ti nenapravitelní však začali 
používat jiných "fint". Z některých měst i ze zahraničí došly žádosti 
sběratelů, kteří nejsou členy naši sekce (a tato služba je výhradně  pro 
Členy naši  NS).  Nápadná shoda u těchto zásilek je viditelná a prokaza-
telná. Jsou např. psány strojem, který přesně  odpovídá stroji sběratele 
z ČSSR, nebo jsou odeslány z  mist,  kde máme jen jediného člena  NS.  

Našli se opět stejní jedinci, umistnuj/c/ nálepky "letadlem" v pra-
vém dolním rohu zásilky a kteří je špatně  vyplatili. Za ně  jsem zapla-
til ze své kapsy doplatné. s- těmto odborníkům se řadí další, kteří své 
obálky určené k letu vylepili známkami v nižších hodnotách, než je•d- • 
ředně  stanoveno! Vězte, že letecké psaní do zámoří o hmotnosti do 10 g 
se vyplácí 6 Kčs - došly dopisy s vylepenou neb natištěnou známkou 1 Kčs. 
Těm, kteří zaslali nedostatečně  vyplacené zásilky na mojí adresu jsem 
naposledy pomohlavyplatil je - těm dalším však již nepomohu! 

.. Podařilo se nám ve s7oluprexi s 
, rikko,NA1%.h. ČSTV zajistit razítka k dvěma yýznam- 

I ným akcím.  
BOHEMIANS  •E8 

n p.rz.,AhocNt sp 0 : a)k 11.mezinár. šachovému turnaji 
.—. 301FEMIAN3 1988 (8.-21.1.88) wv, 

...— i b)k Mistrovství Evropy v kraso- 

.,..,itir., . bruslení (11.-17.1.88 - viz na . 
----_,.. str.1 reprod.). 

Vaše zásilky zaslané k oražen/ SR k 
11.mez.šachturnoji no Poštu PRAHA 2 (kde bylo SR používána), byly odba-
veny k obapolné spokojenosti až na malé vyjImky - někteří neuvedli sprá-
vnou adresu pošty a tak jejich zásilky bloudili a nebo ještě  bloudí Pra- 
hou. Odbavováni zásilek pro druhou akci -  ME  v krasobruslení - bylo v 
poštovním provozu PRAHA 1 narušeno neukázněností a neodpovědností mno-
hých žadatelů  z různých  mist  republiky. , 

Dříve, nežli budete pokračovat ve čtení, položím Vám jednu otázku: 
Víte, jaký je rozdíl mezi strojovým razítkem (SR) s příležitostným što- 
čkem 3 propagačním otiskem výplatního stroje (PV03)?? , 

Pro získáni SR musí žadatel zásilky vyplatit známkami ve výši odpo-
vídající požadovand službě. Podmínkou pro získání WO'S je, aby zásilka 
nebyla vylepena známkami -  VS  si požadovanouapotřěbnou hodnotu 
vytiskne sám proti hotovému zaplaceni!!! 

Našlo se mnoho zájemců, kteří rozbouřili hladinu všedního dne tím, 
že toto nedodrželi. Stálo mě  to nejen 3 hodiny nepříjemného jednáni s 
náměstkyní obv.pošty PRAHA 1, ale i 148 Kčs, kterd jsem zaplatil, aby 
pošta vyšla zájemcům vstříc. 

Poučeni pro příště: pokud bude ještě  kterýkoliv pošt.dřad v Praze 
PVOS zajišiovat, pak zásilky vylepené známkami znehodnotí denním razít-
kem a vrátí bez PVCS zpět ! 



Podle provozního řádu nelze totiž požadovat, aby známky byly zne-
nodnoceny PVOS s hodnotou 00,00 Kčs. Taktéž je nepřípustné PVOS dopla- 
-.it do určité výplatní hodnotyp ř es zndmku!! Byl jsem takto 
..)oučen a s tlmto poučením  Us  seznamuji. Pokud zásilka bude vylepena 
:námkou s nižším výplatným, nežli je potřebné, bude opět znehodnocena 
zennim razítkemapak vlevo vedle známky bude dán P1OS. 
.ento způsob ale nezaručuje, že bude celý otisk na obálce form.A6 ! 

Minuli jednání o získání souhlasu využít sportovní propagaci v 
-,oštovnim provozu nebyla jednoduchá. Aídí se přesnými pravidly, která 
ie nutno respektovat nejen v době  jednáni, ale i v době  kon,'411 akce. 
1'i 0  kteří letitá a vžitá pravidla pošt.provozu nedodrtuji, vystavují 
celou naší činnost v nebezpečí,  le  olympijskosportovni propagacě  bude 
znemožněna. Na jedné straně  Vám chceme zajistit kvalitní novodobý fila-
tel.materiál a určitá výročí a podniky tak zdokumentovat - na druhé  
strand  pak nehodláme zastupovat či nahrazovat obchodní organizace Pofis, 
Artis a pod. 

Vážení přátelé, s Vaší rozvahou a ukázněnosti v duchu Fair play má-
me naději pokračovat v započatém dile. Neukáznčným a odb.nevyspělým 
sběratelům napřiště  nezajistíme služby a jejich zásilky vrátíme bez dal-
šího rozmýšlení zpŠt na jejich ťčett 

Tyto negativní jevy podrývající naší práci jsme vzali na vědomi a 
zhodnotili je. Promysleli jsme nová pravidla a podmínky, za jakých okol-
ností můžeme členům naší sekce OLYMPSPORT tyto služby poskytovat: 
a) o možnosti získat SR nebo PVOS Vás bude v potřebné době  informovat 

písemně  vedoucí sekce 
b) v případ ě  zvláštních letů  (výhledově  Seoul  68) budete taktéž včas o 

akci písemně  informováni ved.sekce a každý člen bude mít možnost ode-
slat na mojí adresu 5 zásilek a přísl.fin, obnos poštovní poukázkou! 

Vaše zásilky budou opatřeny bu3 známkou v příslušné hodnotě  a pokud mož-
no i odpovídajícímu tématu, nebo PVOS. Na toto téma probíhají ještě  jed-
nání, s jejichž výsledkem Vás seznámím na některém z příštích setkání 3 
nebo_ ve zpravodaji. 

Vy, kterých se to netýká  - promiňte - že jsem ubral v našem zpra-
vodaji místo a věnoval jej problematice, stěžující naše konání. Bylo 
však nutné si tyto věci objasnit. 
000000000000000000000000000,00000000f3 V" Beda  P°1a000000000000000000000 • • 

.Fakta ci OLYMPSPORT KoLElcrIvNh ČLENEM 
einformace 0000000000000000000 ČESKOSLOVENSKt 
O ZaiiiTiCiVOSti PRAHA 25.11.1987 OLYMPIJSKII AKADEMIE 

000000000000000000000 

Tento den bylo zahájeno dopoledne 1.plenárni zasedáni ČSOA, zalo-
žené 30.4.67, jak uvedl v dvodu její předseda a č len MOV 23 ČSSR prof. 
černuštik. Jejím hlavním cílem je aktivně  pomáhat ČSO/ při pinění jeho 
aolů  a přispívat k dalšímu rozvoji olympijských idel ' 

'V  denim  referátu pak gensekretář  ČSOV ing.Hubička vyzdvihl zájem 
olympijských představitelů  o činnost ČSOA při zasedání  MCA  v Olympii. 
Pak vystoupil šefred.nak1.01ympia K.Procházka (člen naší sekce) a nas-
tínil cíle ČSOA, Těžiště  její práce budě  spočívat ve čtyřech ustavených 
komisích: 
- vědecko - studijní v čele s doc.Jiřim Kósslem 
- propagačně  - ediční v čele s dr.štěptinem škorpilem 
- organizačně-lektorská v čele s K.Procházkou 
- dokumentační v čele s dr.Petrem Hůrským 



Po těchto I:vodnica informacichse ujImA opět slova předs.ČSOA a na-
vrhuje přijeti nových členů. Členství v ČSOX může být dle jejich stanov 
individuální a nebo kolektivní. Je přesně  11.11 hod, když předseda ČSOA 
přijímá za kolektivního člena naši sekci OLYMPSPORT zastoupenou jejím 
vedoucim'ing.J.Petraiskem. Jsme mezi prvými,třěmi kolektivy přijatými do 
ČSOA. 

V pokračující diskuzi pak každý s ved.jednotlivIdn komisí nastínil 
program a činnost na budoucí období. Předkládají také jmenné seznamy 
Členů  jednotlivých komisi. Za naší sekci bude pracovat ve Vědecko-stu-
dijní komisi ing.Petrásek, v propagačně-ediční B.Polák. Její vedoucí 
navrhuje připravovat v předstihu návrhy na používání Pa, SR a PVOS a 
na vydání zndmek pro významné akce konOné v ČSSR i ve svatě. Touto for-
mou podporovat olympijskou myšlenku v řadách námětových filatelistů  a 
věnovat jim vice prostoru na stránkách sportovního tisku. Komisi 
nizačně-lektorskou vede náš člen K.Procházka. V dokumentační komisi ne-
máme zastoupeni, ale každý člen ČSOA male pracovat podle svých zájmů  v 
několika komisích (pozn.red. - t.zn. každý člen naší sekce??, sám? a ne-
bo prostřednictvím ved.sekce?). Dohodli jsme L:stně  spolupráci s jejím 
předsedou dr.Hůrským v oblasti dokumentace filotel.materiálů. 

J průběhu diskuze vystoupil i ved.naěl sekce ing.PetrAsek. Ovodem 
poděkoval Z3 přijeti do bSOAa naznačil cestu spolupráce, která se vy-
víjela abude i v budoucnu pokračovat. Diskuzní příspěvek zaujal přítom-
né svojí reálnosti a konkrétnosti a byl přínosem pro další práci ČSOA. 

Členové zasedánl byli písemně  seznámeni s plánem činnosti ČSOA  pre,  
příští období. V květnu 1938 se uskutečni výstava "SPORT a W2N1".  MA  
zahrnovat výtvarná  díla, umělecké fotcgrafie, sportovnf litaraturu, znd-
mkovou tvorbu, medaile o odznaky. aude součástí 2.světoigho kongresu 
"Sport pro všechny", kterého se za,stni i přres.MOV J.A.Samaranch. 

L.plenťirní zasedáni ČSOA skonč ilo a nás olympijeko-sportovní fila-
telisty gůže hřát myšlenka, že naše záliba a docela všedni a obyčejná 
činnost k využití volného času byla oceněna přijetfm sekce OLYMPSPORT 
do kolektivu ČSOA.  Beds  Polák 
000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000  

CALGARY 88 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

Vzhledem k uzávěrce tohoto Čísla zpravodaje nemáme ještě  k dispo-
zici všechny potřebné LIdaje o všech vydáních známek a o tom, která  PR  
konkretně  budou kde používána. Je proto velice těžké tuto rubriku uza-
vřít a zřejmě  se tak stane až v příštím čísle zpravodaje. 

Na následující straně  přinášíme reprodukci přiležitostných razí-
tek tak, jak jsz--  ji dostal,i a uveřejnila jí informativně  kanadská poš-
tovní správa. Je zde vyobraženo celkem 19  PR,  kter4 budou používána na 
jednotlivých sportovištích, kde se jednotlivé discipliny budou konat a 
ve dnech, jejichž přehled najdete v 6.3/58/87 na str. 74 a 75 našeho 
zpravodaje. Nemůžeme to ale 100% zaručit, k vyjimkem může dojit a o 
nich Vás budeme informovat. Některé již známe a jsou to: 
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Závod sdružený-skoky 
Závod sdružený-bčhy 
Akrobncie no lyžích 
- vzdušná 
Akrobacie no lyžích 
- umlecká 
Akrobacie na lyžích 
- balet 
Lyžov. inval.sport. 
- uprav.oblq slalom 
Lyžov.inval.sport. 
- běh no 5 km slepci 17.2.88 Canmore  Nordic  Centre 
Tato dicciplina se bude konat, ale nevíme, zda k ni bude používáno  PR.  

ofic.informaci kanadské pošt.sprAvy nebylo uveřejnEno jeho repro- 
dukci (viz vlevo) nám zaslal náš spolupracovnik p. 
4.1:-Lacko .7, USA. Je stejné jako  PR  13, jen pod ob-
rázkem sportovce je "CAN=RE", kde se závod bude 
konat. 

i ...... . :_...-=:::' VP77411. =,""'"---.-7  • • 
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Ze stejného pramene mdme i informaci s vyobrazemOn OVS, který'pou-
21./6 crEaniznce  Blue  Cross  and Slue  Schild  of  New Jersey v Newarku. U 
tohoto 0':S v Červené barvě  jsou známa již tři čísla P.B.YETTER a to : 
6012904, 6025039 a 633240. 

Dále víme, že by m.,1',1c být 1 používání  PR  v míst E konání filatelis-
tické výstavy 3=PEX'88, o které jsme Vás informovali v minulém zpra-
vodaji. K dispozici by měl být i katalog a zvláštni výstavní obálky.No 
a zdvčrem zatím nepotvrzená informace, že zde by mšla  bolt  k opatřeni 
včechna olympijská  PR  těch disciplin, které se ten dem nekonají. 

Dalši - a v pořadí 3.vvdelnl.bylo dáno do oběhu  3.4ttbna 1987.  MA°  
opět serie dvou známek tištěných v soutisku jaká vydEi druhé a ve stej-
hém provedení. Hodnoty t ěchto známek )scu 36 a 42c. S nimi byln vydána 
obálka prv6ho dne s piktogremy sportů  rychlobruslenf a dvousedadlové 
boby s vy;načenlmr MIsta, kde se tyto discipliny budou konat. 

PR 5 23. a 27.2.88 Canada Olympic Park  
PR 15 24. a 28.2.88 Censore  Nordic Centre 

PR 9 21.2.88 Canada Olympic 'Park 

PR 19 22.2.88 Nakiika at Mt.Allan 

PR 10 25.2.83 Canada Caympic Pork 

PR 13 16.2.88 Canada Olympic Park  

U SA 
Sponsor 
19.36 U.S 

blymp.c Team 
C775'01,  
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CALGARY SKI JUMPING 
1988 LtSAUT A SKI 

4.vyddni přišlo ., do oběhu 13. 
listopadu 1987 a je to opět serie 
dvou známek tištěných v soutisku 
a ve stejné 6pravě  jako předchozí 
vydáni. Obě  hodnoty mají nominále 
36 c. Současnč  byla vydána obálka 

prvého dne vydáni s piktogramy sportů  skoku na lyžích a biathlonu. 
Obě  místa konáni disciplin jsou na mapce vyznačena. 

Prozatím bylo a je nám známo vydáni celkem 7 ks známek,, které 
dala kanadská pošta do oběhu. Celkem md být vydáno 11 ks známek a 
tak lze ještě  očekávat vydání 4 kusů  podle došlých informaci. Pos-
lední vydáni je hlášeno na den zahájeni XV.ZOH a to 13.2.1988. 

I
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4e švýcarském Biel/Bienne byl používán OVS, který můžeme velice 
dobře zařadit do našich exponátů  jak pro zimní, tak i letní ON. Dal-
di ukázka je razítko prvého dne k serii známek NDR. 



Dne 8.1.63 byla otevřena v Kalifornském 
Araheimu výstava známek ORCXF0 83, k  nil  
př-indillme  FR.  Vpravo ,pak je reprodukce znám- 
ky USA k XV. Z0. - 40.43 

Níže pl'inášime vyobrazeni novinek naší 
pošty se serií 3 známek "Olympijské hry" a 
aršikovou •,:pravu (archov4 obsahuje 30 známek 
V archu. Pot:Aebné tIdaje naleznete ve Filate-
lii 3/83 str.73. M Mat AM M-M  

OMNI,  IIDIRM 
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CAI.GARY CURLING 

19,i3 LE CURLING 

— .......... ..... 5MMF" 

37 CANADA 

Stává se zřejmě  již tradici, že 
naše  EMS  vydává olympijské známky v • 
olympijském roce bez určeni ke které 
olympiádě  (zda zimní či letni a kde) 
jsou vydány - to si zřejmě  musíme do-
myslet. Co je na tomto vydání však nej-
zajímavější je to, že "aršíková dprava" 
nám v novinkové službě  bude dodána až 
někdy v listopadu 88 ??!! Kdo jsté 1.2. 
88 (den vydáni) neměl možnost vystát si 
na ně  frontu (ev.ce několikrát otočit!) 
- budete mUsetpo č kst aVaši přá-
telé v zahraničí také - pokud si toto 
vydáni nekoupí od obchodníků  semi.  

Výše přinášíme reprodukci (pokud v tisku vyjde- je šedomodrá!) 
otisku kašetu k odletu našich olympicniků  dne 4.2.88 do  Calgary.  Nežli 
vyjde toto číslo zpravodaje, budete mit jistě  své zásilky v pořádku 
doma - pro evidenci však reprodukujeme. 

CALGARY FIGURE SKATING 
19ES LE PATINAGE ARTISTIOUE  

.', Py ALPINE SKIING . 
LE SKI ALPIN 

Těsně  po napsá-
ni rukopisu tohoto 
čísla zpravodaje jsme 
dostali od našeho spo 
lupracovnika p.Lacka 
prospekt s posledním 
vydáním kanadské poš- 
ty k XV.ZCH  Calgary.  

Jedná se tedy o 
5.vydáni, které se 
dostává do oběhu den 

- před zahájením ZOH, 
tedy 12.2.1983. Sestává tentokrát ze čtyř  
známek. Dvě  (sjezd a  curling)  mají hodnotu 
37c a jsou tištěny v soutisku šachovnicově. 
tprava stejná jeko předchozí vydáni a stej-
ně  jako poslední dvě  hodnoty - krasobrusle-
ní 43c a sáně  74c, které jsou tištěny samo-
statnč  pětibarevnou litogr. v nákladu po 
10 mil.ks v arších po 50 ks. Obě  předchozí 
hodnoty tištěny 6ti barev.litogr. v nákla-

du po 15 mil.ks v arších po 50 ks. Autor a 
tisk stejný jako u předchozích vydáni.Spolu 

(g)se vydává 1 FDC a všechna vydání možno za-
koupit ve speciálním albičku kanadské pošty. 
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Nedlouho po sobě  navštívil pres.MO! p.J.A.Samaranch za svého krát-
kého pobytu v Praze podruhé námětovou filatel.vý:tavu. Tentokrát k čs. 
spartakiádě. Jeho první návštěvě  no propag.výstavě  1983 bylo včnovánb 
nemálo prostoru ve zpravodaji Olympsport. 

'izácnd návštěva výsavy k 50.roč.Velké kunratick6 byla historic-
kým mezníkem v činnosti sekce 0LYM7SPORT. Byli jsme mezi prvými na syč-
tě, kteří se mohli pochlubit svou láskou a zanIcení? k olympijsko-spor-
tovni filatelii. Snad než,de ani c lásku, spíše vášen dokázat sobě  i os-
tatním "jsme tady, my českoslovenští sportovně  filatelističtí nadšenci, 
kteří věnuji svůj volný č as sportovní historii při studiu, budování 
výstavních expondtů, hrdí, že i u nás máme dostatek kvalitního filateI. 
materiálu, svědčícího o činnosti českých průkopníků  sportu nejen v Ev-
ropě, ale i ve světě." 

Druhé návštěvě  pres.:.107 v doprovodu významných činitelů  V ČSTV 
ČSOI nebyla věnována ze strany filatelistů  taková pozornost, jakou by 
si zasloužila nejen tato návštěva, ale i výstavní exponáty našich sbčra-
telů. Domnivám se, že ke škodě  nás všech. 

Mám v ruce náš zprevodaj 3/55/36. Zde byl otištčn dopis, kterým 
jsem chtěl především pozdravit 15.jubilejní setkáni nympsportu. V dopi-
se kromě  jiného lituji, že se doposud nenašel někdo, kdo by věnoval ně-
kolik řádek filatelistické výstavě  k čs.spartakiádě  85 (předs.jurv, neb 
jiný člen jim pověřený) ani ve svazovém časopise Filatelie. Přiznávám, 
že zveřejněním dopisu jsen byl vyprovokován k tomu, abych sedl a napsal 
pár vět k této výstavY. Pro osvěžení paměti jsem podstatné Ldaje čerpal 
ze závěrečné zprávy, došlých dopieů  org.výboru, zprávy o hospodařeni, 
vyatování výstavy a z vyhodnocení exponátů  jury výstavy. 

Předem, nežli se dostanu k faktogFafickym t:dajům o výstavč, vracím 
se ve vzpomínkách k 13.11.1283. V tento den se zrodila myšlenka uspořá-
dat výstavu u příležitosti Cs.spartakialdy 85. Vyslovil ji pres.MOV při 
návštěvě  prop.výatavky, spojující nejen filatelistickou, ale i fotogra-
fickou část. Organizátorům se podařilo na výstavu získat i ojedinělou 
ukázku ze sbírky .olympijských medailí a odznaků. Tento poč in soustředil 
na výstavě  zcela odlišné sběratelsk4 obory v jeden celek. Vnukl pres. 
MOV myšlenku uspořádat výstav v rámci čs.spartakiády 85, kde by se pro-
línala .umělecká dila - obrazy, sochy, fotografie, medaile s filatelisti-
ckými olympijsko-sportovnImi exponáty - dokazující kulturní bohatství 
naší země . Tak to bylo při loučeni s pres.M0/, který na závěr své návš-
těvy poděkoval všem zaastněným zn příjemný zážitek prožitý na výstavě  
a dodal, že svým expondtem budoucí výstavu podpoří. Večer téhož dne při 
přátelském setkání s významnými představiteli tělovýchovy, vynikajícími 
čs.sportovci ve svém krátkém závěrečném proslovu pres.MOV svůj návrh 
o budoucí výstavě  opakoval. Těmito slovy jsem byl potěSen a přímo nadšen. 

Nastaly všední dny olné chvatu, spěchu i zaporanf. Dostalo se mě  
instrukcí, abych z povzdálí sledoval přípravy výstavy. Celý další Čas 
byl vypiněn výměnou dopisů  mezi  FMS  a MK ČSR. Afzeni- kulturní  Usti  
CSS 85 totiž převzala kultura. Byly navázány osobni kontakty členů  ČSTV 
a SčSF směřující k průzkumu ochoty uspořádat filatelistickou výstavu. 
čas od času zájem o výstavu vzrůstal, spíše však měllaesajici tendenci. 
Nemalé starosti se zajištěním zdárného průběhu CSS 85 v centru ČSTV pře-
valovaly. Tak plynul čas r.1984. 

V listopadu 84 př ichází na ČSTV dopis pres.M07, kde žádá o infor-
mace ohledně  výstavy, které se chce osobně  zaastnit svým exponátem. 
Dqpis_dává impuls k intenzivnější Činnosti. V pnli ledna 85 jsem poz-
ván vyzván polit. vých odLČSTV abych navrhl kde by se mohla výsta- 



vs  uspořádat a připravil návrh rozpočtu. Při schůzce ochotně  slibuji 
pomoc s upozorněním, že jednaje se mnou, jednají se soukromou osobou, 
nikým nepověřenou. Noncem ledna piním svaj slib a předkládám požadova'a  
né. Jednoznačně  doporučuji Muzeum SNB, neboť  jeho vedení nabízí k uspo-
řádání výstavy veškeré dostupné sály. V Linoru 85 dochází k dohodě  mezi 
Členy předsednictev 6v SČSF a čSTV o uspořádání výstavy.  Dopisem č.j. 
58-1108-85-14k° ze dne 8.3.85 byl jmenován organizační výbor. 

,Konečně  jsme zahájili práce na příprav ě  výstavy - 3 a půl měsíce 
před jejím zahájením!!! Omezený čas vyvolal nemalé problémy spočívají-
cí v nezájmu některých členů  CV  přiložit ruku k dílu, ve finančních ná-
ležitostech výstavy a v neposlední řa36 i některé dohody nebyly dodrže-
ny. Např. výstava byla sice fin.zajištěna k5,stními dohodemi, ale otevře-
né konto u StSp v Praze zústalo dlouhý čas nenapiněno. Někteřf členové 
OV ze svých prostředků  finančně  výstavu kryli do doby, nežli došel no 
slíbený a několikrát prověřovaný obnos. 

Bylo rozhodnuto, že místo katalogu se vydá jedna textově  připra-
vend monotematická knihovnička Olympsport."Československ4 spartakiády. 
0  finančním vypořádání s autory nepadlo jediné slovo. Toto necitlivé 
opomenutí vedlo k nedobrým důsledkům v mezilidských vztazích. Své vyz-
nání k autorům knihovniček jsem veřejně  vyslovil v dopise k jubilejnf- 
mu setkánía znovu opakuji: 

"Autoři knihovniček díky Vám za předané vědomosti, za nadšenou a 
veřejně  prospZšnou práci!" 

Přes některé negativní jevy v práci na přípravě  výstavy probíhala 
tato * "kvapfkovém" tempu. Propagace výstavy byla vynikající, informo-
val o ní veškerý denní tisk, čs.rozhlas i televize. Přínosem výstavy 
bylo strojové prop.razítko získané jednáním na  FMS.  Ve sběratelských 
kruzích bylo toto SR hodnoceno jako zdařilé a s vysokou kulturní hod- 
notou. ' 
• Proběhlo mnoho jednání, změn, napětí - až nastal čas realizace. 

Námětová filatel.výstava ČSS 85 se konala v Muzeu SNB a vojsk  MV  v 
Praze 2, Ke Karlovu 1 ve dnech 24.6.-7.7.1985. Zahájena byla slavnost-
ně  už 23.6.85 odpoledne zo  Oast/  delegaci OV ČSTV, T17 SČSF, ČSCV a 
představitelů  MV.  Po kulturní vložce přednesl za ÚV čSTV zdravici Ján 
Málinka, za Ú! SČSF pak dr.František Svarc. 

Jury pracovala již před zahájením výstavy, takže první návštěvnici 
výstavy si mohli porovnat exponáty s vynikajícím hodnocením. Mezi 29 
soutěžícími byly rozděleny: 2 MPZ, 6 S, 5 MS atd. 

Denně  výstavou prochází mnoho nAvštěvnfků. 30.6.85 vftáme na výs-
tavě  pres.MOV p.J.A.Samaranche v doprovodu člena MJ za ČSSR prof.čer-
nušáka. Slavnóstnlho uvítání vzácného hosta se zdčastnil fed.min.spojů  
ing.Chalupa. Za ÚV SČSF přivítal milé hosty předseda ing.Dvořáček. 

"Jsem výstavou nadšen", prohlásil na závěr návštěvy pres.M0i. 
Téhož dne proběhlo setkání členů  naši sekce a na palmare byly vy-

hlášeny výsledky soutěžní výstavy, předaly se ceny a diplomy. Výstavní 
razítko, plakát výstavy a diplom navrhl akad.mallř  /ladimír Kovářík. 

Výstava až do jejího zkončeni probíhala za mimořádně  velkého záj-
mu návštěvníků, vzbudila velký zájem o olympijsko-sportovní filatelii. 
V pamětní knize najdeme kromě  podpisů  i pochvalná uznáni "škoda, že je 
Spartakiáda jednou za 5 let - na takovéhle krásné prohlídky nám zbývá 
Velmi mdlo času a to je škoda" - podpis Homoldčová z Ostroměře + 48 a. 
Nebo "Výstava je velice poutavá a přitažlivá. Jen tak ddle. Palce drží 
cvičenky TJ Slezan z Frýdku-Místku" 

696 bezplatných hodin odpracovali členové OV při výstavě  a její 
přípravě. Po jejím skončení na 0/ výstavy došly dopišý spolupořadatelů. 
Dovolte, abych Vás seznámil s jejich Iryvky. 

čSOV dopisem z 29.8.85 sdčluje:  



...výstava poštovnich známek "Spartakiáda 85 - rrezha" se stala 
významným kulturnim příspěvkem k LS 85. President MOV p.J.A.Samaranch 
i dalěl představitelé, kteři výstavu shlédli, hovořili o jejím uspořd-
dení s velkým uznáním. Rád bych Vás požádal, abyste tlwloČ il upřimné 
b1ahopMn. a díky všem členům 0! a dalším spolupracovnBcůra, kteří se 
na výstavě  podíleli. Vedeni ČSOV doufti, ža tato plodná spolupráce se 
bude rozvíjet v zájmu propagace sortu a olympijské wnenky. 
Podepsán Ing.V.Hubička, tajemník CSOV 
• Z obsáhlého dopisu Muzea SNB a vojsk  MV  z 22.8.85 v jímám: 
• výstava poštovních zi17377.-ě-k "Spartakiáda 19 - rana"-i)o všech 

stránkách spinila své poslání jak vůči široké veřejnosti v ČSSR, tak i 
do zahraničf. Přispěla k tomu i  Oast  pres.MOV a jim vystavený exponát. 

... za dobu od 23.6. - 7.7.85 výstavu navátívila celkem 12.881 
návštěvniků. Z toho poč tu bylo 9.580 aktivních OasInfků  spartakiády. 

... dále doporučuji, aby takovéto významné výstavy  byly ve větší 
pozornosti a lépe finančně  zabezpečeny. 
Podepsán Náčelník Muzea SNB a vojsk 14y pplk.PhDr.J.Tesmr. 

Závěrem  několik_t:ryvků  z_dopisu_CSTV: 
... v březnu t.r.byl ustaven OV výstavyt  který se postaral o její 

důstojné Uspořádání v Muzeu SNB a vojsk M7.  UV  ČSTV dotoval tuto výsta- 
vu dástkou 30.030 Kčs  
• politicko-výchovný odbor hodnotí práci  CV  jako velmi dobrou, 

neboE v krátké době  dokázal shromáždit cenné exponát, m zajistit je-
jich vystavení. C tom, že tato výstava spinila své poslání svědčí i 
nebývalý zájem o tuto tematiku z řad návštěvníků  ČSS 85. 0 výstavě  se 
pochvalně  vyjádřil i pres.M07 p.Samaranch, který ocenil vysokou Llroveil\ 
vystavených exponátů. 

... tato tematika velmi vhodně  dopinila program vyvrcholení ČSS 
85 v Praze.... 
Podepsán Ján Málinka, vedoucí  PVC  t1V ČSTV 

Rozhodnutím polit.výchov.odIěl.LIstřednlho štábu ČSS 85 byl sekci 
Olympsport udělen diplom 23 zásluhy 6-Čs.spartakiddu 

Ze zprávy o výsledku  revize hospodařenf-CV-V-iiiiy-  ;vyjímám: 
... v účetních dokladech nebyly zjištč-ni-vččn4i-Tó-FMni nedos- 

tatky. 
• vyhotoveným dokladům byla věnována náležitá pazcrnogt. 
• celková dotace v částce 33.030 Kčs ( čelová dotace  UV  ČSTV 

30.000 Kčs a SčF 3.300 Kčs) byla čerpána částkou 30.105,23 Kčs. Pláno-
vané výdaje nebyly vyčerpány a přebytek v částce 2.89.1,30 Kčs byl pře-
veden na Sčř. 
Podepsán Ing.A.Horák revizor OV a MěV Praha 

romnívám se, že jsem tímto spinil svou povinnost růči sekci Olymp-
sport. Děkuji ještě  jednou Vám všem, kteří jste přispai k vzorné re-
prezentaci československé olympijsko-sportovní filatelie. 

Další Československá spartakiáda 1990 se připraraje - plánujte a 
p ř ipravujte se i Vy -  CAS  NE.Č 3KA.! 

00000000000000000000000000000000000000000 Váš Eeda Padk oci000cl000coo 

JAK VZNIKAJÍ PAÍLE2ITOSTN EZAZÍTKA 
oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxamaxoxoxoxoxoxo 

Dostávám dopisy, ve kterých se pisatelé dotazují akým způsobem 
a kde mají uplatnovat požadavky na nová poštovní příležitostná razít- 
ka k významným sportovním událostem v Československu. 

Dotazy se množí a proto dovolte, abych na ně  odpavčděl touto ces- 
tou. 

(?) 



Někteří tazatelé přicházejf se svými nápady č i návrhy pozdě , jiní 
si pletou pojmy tím, že zaměňuji dohody uzavírané mezi SčSF a  FMS,  dal-
šf  neznají pravidla stanovená provozním řádem  FMS.  

Provozní řád pro příležitostná razítka stanovuje: 
a) ruční přfležitostné razítko (RPR) 

žádost včetně  schváleného návrhu-  RPR musí být podána minimálně  5 
měsíců  před konáním akce a má obsahovat tyto doklady - 
- přesný název akce a dobu jejího konání s p!'fp.návrhem pošt.dřadu 

nebo s označením umistněni pošt.přIlež.přepéžky. 
- přesnou adresu zadavatele, jméno zmocněného zástupce a bankovní 

spojení 
- návrh RPR musí být schválen uměleckou komisí českého a nebo Slo-

venského fondu výtvarných uměni (M). 
b) ptrojové razítko  pro strojek  Postaliá (SR)  

Postupuje se obdobným způsobem při t!voze použiti SR jako u RPR. 
Termín odeslání žádosti se zkracuje o 1 měsíc (tedy 4 měsíce). 

žádosti na oba druhy razítek je nutno adresovat v českých zemích 
na ústřední ředitelství spojů  v Praze (ing.Mykytinová) a na Slovensku 
no Ústřední ředitelství spojů  v Bratislavě  (ing.Bruder). 

1 některých krajích ČSSR je nutné žádost o zhotovení přIlež.razf-
tka předat prostřednictvím příslušných krajských řed.spojů. 

l'otud k jednotlivým paragrafům a odstavcům provozního řádu spojů. 
Někteř'í naší členové přicházejí s otázkou, proč  tuto činnost nevy--

konává SčSF. Jo na to jednoduchá odpověl: 
Každý zadavatel o zhotovení RPR či SR musí příslušné částky finan-

čně  uhradit od návrhu počínaje, přes výrobu a konče jejich používáním 
V poštovním provozu. 

SČSF si dohodou s FlOS rok předem nárokuje příslušné RPR výhradně  
pro svoje akce. Do tohoto počtu nelze začlenovat žádosti ostatních or-
ganizací. 

Nežli podáte ideový návrh na RPR či SR některé organizaci, nebo 
vstoupíte s ní v jednání, je vhodné zajistit si pro def.névrh RPR vý-
tvarníka (člene PIJU), přesnou adresu FVU a jmeno zaměstnance, kam 
příslušná organizace odešle písemnou objednávku s popisem zadání, vč. 
bankovního spojení. 

Při zadáni SR je nutné př ciem si na pošt.Cřadě  ověřit, zda mají 
pro SR vhodný strojek. Pro SR je nutný strojek tzv.znehodnocovací.  
Tim  se vyhnete omylu, kdy je nutné pak poutit zhotovený štoček ve vý-
platním strojku a dochází k neshodám - vylepit či nevylepit známky a 
pod. - viz můj předchozí článek v tomto čísle. 

Vstoupíte-li do jednání s organizací neb organizačním výborem ně-
jaké akce, pro kterou byste byli ochčtni pomoci se zajištěním RPR či 
SR, nesmí Vás nic překvapit. Mají sice pro V65 návrh propagace akce 
pochopení, souhlasí, ale v danou chvíli nemohou pro tuto prospěšnou 
věc již nic udělat, neboť  chybí v jejich rozpočtu příslušná finanční 
částka na takovou záležitost a nikdo s ni nepočítal. i opačných pří-
padech mají zcela jiné problémy, které do zahájení je nutné vyřešit. 
• Jedna z organizaci mě  předložila harmonogram zajištěni akce. Je 

toho opravdu hodně, hlava mi šla kolem. Cd ubytování počínaje, stra-
vování, návrhu programu, společenských akci, zajišť.tlumočniků, opat-
řovatelů, rozhodčích a t.d. Se zájmem jsem pak sledoval propagaci té-
to akce. Kromě  zajímavých činnosti vešlo se do podv:domf různých orga-
nizaci zajištění výroby upomínkových předmětů, t.j. různých vlaječek, 
klíčenek, odznaků, vázanek, šátečků, igelit.tašek, nálepek a pqd., ves-
měs kýčovitého  charakteru. 

Dospěl jsem k názoru, že propagace vedená tímto směrem je finanč-
ně  značne náročné a pomíjivá. Za několik roků  a možná měsíců  se i na 
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dobř'e uspodanou akci zapomíná . 
• Nejlě pe se naše podnčty uplatňují tam, kde organizace je na po-

čátku pr6ce. Tam ovšem chtčj1 znát př.edook16dané finanční náklady spo-
jen se za.jištěním RPR Či S , p141p.požaují pl4ed1ožit k posouzení 'ideo- 
v:, návrh. Nettývá, neč li se opět začIt zajlmnt rop ay  je symbol  td  
akce (Maskot) či  emblem,  nebo co by stedni část•razitka měla obsaho-
vat. 

íýšC  viz ukázka ideových návrhů  na RPR k Svč tově  zimml aniversigdě  
1967 3 definitivní podecci RPR. 

• opracovali-li jste se Už do tohoto stádia, že j rn i organi- 
ztorůt vše jasné, neztrácejte odvahu a zmužilost. NaZedmou jsou k 
Vám všichni milí a laskaví-, Vaše původní iniciativa je nesmírně  užite-
čná. Ened bččite tam, telefonujete nebo píšete onam,.vyavZtlujete 0 , 
je nutné zachovat si důstojnost. '26ichni Vám včřl, Alše návrhy se 
staly nepostradatelné,•problLy s tím spojeně  nezajimaV*ť  -'prostč  
jste se upsal.... 

I p:,',es tyto těžkosti, Děkterá RIR n SR i C:S 3 oly=pijsko7 cporto-
vslm námě tem používaná v lonskěm i letošním roce jsou dakladern užiteč-
ná spolupráce několika členů  Olympsportu s různými organizacemi. 

161-Aím, že jsem odpovčdě l vyčerpávajícím způsobem, tla všechny dota-
zy a př.eji Vém hodně  Ospěchu. Nezapcmeňte nám ale tak 4 mapsat, jak se 
to povedlo  Am  a kde laše iniciativa padla na plodnou 

• Váš Be.do .Polák 
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-.., bola  Svetová zimná univerziádo vo lysdkých  74 ta.;-• m 4 c Tatrách, nepodnietila F::.3 k vydániu známe,' 
alebo celin a tak len prIležitostné pečiatky bud v 
exponátoch filatelistov - športovcov xipcminai  tote  , 

V:15. športově  zápolenie. 
Zhotoveně boli dva druhy  oeč iatok: 

1) tvaru štítu s textem "Svetová zimná univerzidda",'náz-vom počty a 
dátumom. Na pečiatke je kresba maskote SZU sovy a dve vločky sne 
hu, no pe čiatke Poprad 1 štyri vločky. 
Pečiatka  as  peuživala no štrbskom Plese /tu bálo mlawnostné otvo-
renie a ukončenie SZU, saože v klasickom lyžovani a pred hotelem 
Patria vyhlasovanie viťazov SZU/, v Demnovskej %line /zjiin10-,4 
lyžovanie/ a 7 Poprade /krasokorcul6vanie, hokejowý turnaj ok-pine 
A a finálová skupino/. 



2) okrdhla s textom ako u 1), na pcčintke je kresba maskota SZU sovy 
3 hokejovou bn-inkárskou vystrojou - rukavicou a hokejkou. 
Peč iatko S3 peužívala v Liptovskom Mikuláši iskupina 3 a findlová 
skupina/ a v Spišskej Novej tsi /skupina A a skupina o 5.-9.miesto/. 

r 
Miesto  3 doba pouilivanin pečistok: 
t'TIIDZKIf.  r=33 - rozlišovacia číslica "1" 

Peč istka sa používala na pošta l'iřSské Pleso v zvláštnejpriehra- 
dp v dňoch 21. a 28.2. od 7 do 20 hod., 22.2. od 7 do 18 hod. a v 
dnoch 23.-27.2. od 7. do 22 hodiny. 

šTRB3K1! PLESC - rozlnovacia čislica "2" 
Pečinka sa použivala len v atiťiS čigtě, umiestnenej za tribdnou 

bcŽeckého aredlu, v dňoch 21.-28.2. od 8 do 20 hodiny. 
POPRAD 1 

Pečiatko so,pou5Ivo1a  lea  v autopošte, umfstnenej na parkovisku 
pri zimnom štodione v drioch 21.-28.2. od 8 do 22 hodiny. 

g•ria;KFIES0 
, 

r POPRAD 1 $ . E,:n:1".4v.:; XV:il  .0 ',--Z•0 !--. SVC:  F1ESO -..." • --- 
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LIPTOVSKÝ MIKULAŠ 1 

Pečiatko  so  používala len v outopošte v dňoch 21.-28.2 takto: 
21., 23.-25., 27. a 28.2 - od 3 do 9 hod pri  pc-Ate  Liptovský Mikuláš 1 

od 9 do 14 hod.na parkovisku pri námesti 
od 14 do 23,33 hod. na  parkovisku pri ZŠ 

22.2.-od 10 do 15 hod v Demgnovskej Doline na parkovisku laky 
od 15,30 do 20,30 hod  nn  parkovisku pri ZŠ 

26.2.-od 8 do -9 hodiny, pri pošte Liptovský Mikuláš 1 
od 9,30 do 14 hod. v Demgnovskej Doline na parkovisku Ldčky 
od 14,30 do 18 hod, no parkovisku pri ndmestl 

SPIŠSKÁ NOVA VES 1 
Peč iatka sa používala v listovej priehradke v čase jej činnosti 

21. a 28.2. od 7 do 12 hod. 
23. - 27.2. od 7 do 20,30 hod 
22.2. ťa priležitostnou pečiatkou pečiatkovali v špedicii sl:kromnd 

zásielky z poštovej schránky a zdsielky filatelistov, ktorí 
žiadali peč iatIci zo všetkých dni jej pcu2lvania. 
Informácie a dobe použlvania prIlelitostných peČiatok boli zís-

kaně  po skončeni SZU od pracovnikov pnt, ktorl s prfle2itostnými 
peč- jatkami pracovali. 

Zvláštnou kapitolou by mohla byt informdcia o kvalito, olebo 
skór nekvalite otlačkov týchto peč iatok. Bohužiol zdá sa, že k pra-
covnikom našich póšt sa ešte nedostali uznesenia stronIckych i štát-
nych orgánov k prijatiu opatren/ na zvýšenie kvality práce 

rr.Nlkodém00000000000 000000000c0000000c00000c0000000000 000000000000- • 

DEMXNOVSKA DOLINA • 
Peč iatka 33 poulivala v zvldštnej priehradke c------------------1 

no pošte Demgnovská Dolina v dňoch 22.-27.2. od 
7 do 17 hodiny. '.ni 
U 

• ; 
U pošty Demanovskel dolina se v době  konánl SZU i 
potívaly pro doporučená zásilky tzv.nouzová R 
nálepky - ukázka vpravo (pozn. redakce). 
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V dneinim vydání 4ravodaje vás ěznámíme s hokejovýmmateriálem 
roku 1986 a navíc s několika dodatky z let minulých. 

Nejyýznamnější hokejovou soutěží roku 1986 bylo moskevské MS a E 
skuRiny A, které se konalo 12.-29.4. v Lužnikách. Rozhodně  nebude 
patrit k těm, na která budeme rádi vzp,omínat. - 

Pořadí: 1. SSSR, 2. Svédsko, 3. Kanada, 4. Finsko, 
5. ČSSR, 6. USA, 7. NSR, 8. Polsko  

FM:  1 známka 15 kop. - 
1 PDC se zn. 15 kop. 
1 razítko prvního dne 
1 celinova obálka 
1 CM 
1 obálka organizačního výboru  NS  
•  
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MS skupiny B se konalo 21.-29.3. 1986 v nizozemském městě  Eidho- 
venu. 

Pořadí: 1. švýcarsko, 2. Itálie 3. NDR, 4. Rakousko, 5. Francie, 
6, Nizozemí, 7. Jugoslávie, 8. Japonsko  

FM:  1 obálka organizačního výboru 
1 OVS nizozemského hokejového svazu z místa konání. 

Jak vidíme z níže uvedené Ukázky, OVS používá nizozemský.ůhokejo- 
vý svaz i nadále, ovŠem ze svého pusobiště. OVS je v barvě  cervené,  
PR:  15398. 

4EDWAN 
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MS skupiny C se konalo 23.3.-1.4. 1986 ve španělském městě  Pucer- 
da. 

Pořadí a  FM  nám není dosud znám. 
V roce 1986 se poprvé v historii konalo  MA  /Yistrov- 

stIrí Asie/. Hokejová klání probíhala v japonském stře- 
disku zimních sportů  v  Sapporo  ve dnech 4.-8.3. 

Pářadí: 1. Japonsko  
FM:  1  PR Sapporo  v barvě  hnědočervené, zobrazu- 

jící maskota  MA  - veverku s hokejkou. 

ESJ skupiny A se hrálo 26. 12. 1985 - 4. 1. 136 v kanadském 
Hamiltonu. Pořadí: 1. SSSR, 2. Kaada, 3. USA, 4. Svédsko, 5. ČSSR, 

6. Finsko, 7. Svýcarsko, 8. :SR. 
není 

W.SJ skupiny C se hrálo ve Francii. Pořadí: 1. Francie, 2. Dán-
sko, 3.V. 3ritánie, 4. ČLR, 5. Eaaarsko, 6. Belgie. 2:: není. 

LEJ skupiny A se konalo 4.-10.4. 1986 v rsa, pořadí neznáme, 
21,1: není. 

V roce 1986 se konal ve ěvýcarském Davosu tradiční SpenElerův 
pohár. Jako obvykle byl Používán otisk výplatního stroje 7270  Davos  
Plat z 1 a 2 strojová razítka -  Davos  Platz 1 a  Davos  3 -  Dorf.  
Vzhledem k tomu, Ze OVS i SR jsou jako v předcházejícím roce, ukáz-
ku nepřiniěíme. 

Před 40. lety, přesně  22. 12. 1946, se začalo hrát 1. mistrovs-
tvi ssJa. -auto událost nám Připomíná celinová obálka s přitiětěnou 
známkou 5 kop., vlevo s obrázkem hokejisty v dresu SSSR v jízdš's 
textem: 40 let sovětského hokeje, 1946 - 1986. Prodejní cena 6 kop., 
návrh A. Sjoma. 

oilAUZATORA  Sp  
c§' 

NszAwA 4 1911i)51  

V Polsku si připomněli vkusným příležitost-
ním razítkem 30. výročí založení sportovního si-
zeti, což je obdoba naěí Sazky, Přiležitostní 
razítko je v barvě  černé, používalo se na poětě  
Warszawa  4 začátkem roku 1986. Jedním z pěti 
d ruhů  vyobrazených sportů  je i lední hokej. 
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,Sockholin 

1956 

Druho- u ukzkou z Polska je příležitostní ra-
zítko v barvě  černé používané na potě atowice 1 

a připorinající 60výročí polského svazu ledniho 
hokeje, Lze si jenom př t a doufat, aby podobné 

razítko se-  objevilo letos i u nElz k 80'ném LH. --/ 0 
4  KAVNICE1A * 

"903715. . 
Daní uk,izloix z roku 1986 
je příležitostnI razítko 
z JaPonského města  Kawagu-
chi  - Ko k 41. nirodním 
ziri:i  h:š22.  "Pa je v t-a-
diční hnědočezn.ené barvě. 

,?ěkné. př'íležitostni 
razítko v ba-zvě  černé .o-
užívali konce=roku IttS 

ve Švédsku k otevření  haly ve 
něstě. Hjurunda. V tétotale hraje sou-
též-místni hokejový klub Ujurunda  SK  a 
oouHval k této příležitosti i soukro-

177.6 dopisnice. • 

S ukElzkou ledního 
hokeje V. 3ritrinie se ne-
setkvlme každý rok. Jis- 
tě  pro n.?'..s je zagmavel, 
že zde byl pouHvsin otisk 
vplatníno stroje v :e-
portu. Jednd se o finsae 
hokejového poh,lru, .kterg 

sb hrdlo v :Tational =:,:hibition Centre ,7 3irmingh'a=u. Skore  
Fife :Flyers  - 'Zottinsnam  Panthers  bylo 4:5.  

utkinl 
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No. Yea City 
ParSc. 
ipating 
Rations 

ParticOants Sports 

1 1896 Athens 13 295 10 

2 1989 Paris 21 . 1,077 14 

3 1904 St. Louis 12 534 12 

4 1938 London 22 2,034 13 

5 1911 Stockholm 28 UN 14 

6 1916 Berlin World Wan 1 

7 in Arrow; , 29 I 1,591 1 19 

8 1924 Paris 44 2.075 19 

9 1918 Amsterdam 46 2,971 16 

10 1932 Los Angeles 38 1,366 16 

11 1916 Berlin 49 3.980 21 

I' 1940 Helsinki 
World War 11 

13 1944 London . 

14 1948 London 38 4,062 18 

15 1952 Helsinki 69 5,867 II - 

SPECIMEN  
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21 

5,872 1980 

17  

19  

18 ,  

21 

21 -.-

21 

21 

*scow 81 

.1954 13 140 7,078 Ise Aka% 

16 67 3,184 87,4 

24 1988 Send 161 23 • 

17 

18 

19 

20 

lame- 

litticoCry 

*nick. 

ilatortal  

1960 

1961 

.1961 

1972*  

1976 

5396  
'5,568 

6.026 

10,063 

6.189 

$t 

94 

113 

123 
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NORWICH UNION 
ICE HOCKEY CUP FINAL 

NEC BIRMINGHAM 
15th NOVEMBER 

'TEL 021 780 4133 



GAMES OF THE XXIVTH OLYMPIAD SERUM 

ČHKOSIOVENSX0 

1?? fl toPArPnct 1 

Tabulka na předcházející straně  nás seznamuje s množstvím účastníků  
na jednotlivých letních olympijských hrách.Letošní  Seoul  zdá se,pře-
koná všechny rěkordy,protože do termínu se ze 167 členských zemi MOV 
přihlásilo 161.Chybět bude KLDRtCuba,Ethiopia,Seychelly,Nicaragua a 
Albanie.V  Calgary  podle posledních zpráv 1755 sportovců  z 59 zemi. 
bo000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Výbor her 24.olympiády v Seoulu rOze-
sílá informační a propagační.materiály 
v obálkách se znakem her a hlavičkou 
organizačního vlboru,na kterých je již 
předem vytištěn jakýsi "precancel",ne-
bo chcete li,snad poštovní razítko s 
propagačním dotiskem,který je potvrze-
nim o zaplacení poštovného ve výši 
tiskoviny. -jp- 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Poslední zpráva jednatele sekce,Zdeňka Slováčka,hovoří a tom,že tři 
členové doposud neuhradili příspěvek za rok 1 9 8 7  a 31 členů  přís-
pěvek za rok 1988.Všichni byli ;Ještě  jednou upomenuti při rozeslání 
posledního zoravodaje.Slova jdnatele,kterými.vše komentoval bohu-
žel nejsou reprodukovatelná na tomto místě,ale věřte,že bych je řekl 
s chutí každému přímo d6 oči!Krucinál,kdo Vás má pořád uhánět  
000000000000000dl000p0000c000000000000000000000000c00000000l00000000000 
V současné době  zajištujeme pro naše členy následující služby: 
- novinky čsl.přiležitostných sportovních razítek Petrásek 
- dodání čf.l.sportovních razítek na obálkách s přítisky,které 

většinou zařizuje pro své akce CSTV,či jiná složka Polák 
- kolování filatelistického materiálu členů  sekce 
- písemné kolování fil.materiálů  z přebytků  členů  sekce 
- sportovní razítka /novinky/ z NDR Šlechta 
- sportovní razítka /novinky/ z Francie,Rakouska a USA Petrásek 

detaily ,k objednání byly zveřejněny v posledním setnamu písemného 
kolováni,který obdrželi všichni Clenové sekce. 
ocl00000000000p00000cl000000000000000000000000000000000000000cl00000000 
Setkání členů  naší sekce se setkávají vždy se značným ohlasem a pro-
to i v letošním roce se jistě  budeme chtít všichni setkat,vymnit si 
zkušenosti,přebytky,navázat nová a upevnit stará přátelství nebo jen 
společně  posedět a popovídat.Protože předpokládáme,že všichni budou 
chtít navštívit výstavu PRAGA 88,oznamujemejiž nyni,že setkání se 
uskuteční a to v sobotu 3.9.v Praze.S detaily budete pochopitelně  
seznámeni,ale plánovat můžete již nyní.Někteří členové se dotazují, 
zda nebude setkáni i v jarním obdobl.Jedna z možností je v době  ko-
nání květnového kongresu Sport pro všechny,kterA bude v polovině  květ-
na v Praze.Současně  bude používáno  PR  nebo OVS a možná by byl větši 
zájem.Před časem se nabízeli i přátelé z Brna se zajištěním setkání. 
Možnosti jsou,měl by však být i zájem.Co si o tom myslíte Vy,napište!' 
op00000000000000ci00000000000000000000000000000000000l0000000000000000 

RALLYE  PARIS  -  DAKAR  se v letošním ‚vlastně  loňském a letošním roce 
konala již po desáté a opět s 
Československou účastI.Dva má-
kladní vozy LIAZ a dvě  TATRY, 
tavíc jeden motocykl zazname-
nala startovní listing na startu' 
V kategorii nákladních vozů  nám 
"vyšla" první dvě  mista.Tento 
úspěch lze připomenout dvěma 
OVS,používanými v Jablonci a v Kopřivnici., (22 )  
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PAPAL VISIT 1966 

THE MCG HAS AtilAis 
BEEN CATHOLIC! 

Současně  tím pMpoměla 
1.12.1986 v Austrálii. 
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() Austratia Post 
1  

lehce zajimavOu no, 
viku vydala  austral.  
skd pošta 10.10.86 - 
celinovou obálku ke 
30.vtroči konáni OH 
"35.5 Melbourne.  

návštěvu papeže Jana Pavla II ve dnech 24.11.- 

MR SHERWIN POOOLSKY 
16035 TUPPER STREET, 
SEPULVEDA 
CA 91343 
USA 
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Na výše vyobrezené celině  k 75.výročl založeni holendského NOV (1912-
1937) je fotoz6běr ze startu běhu na SOO mpi  CB  1923 v Amsterodamu. 
Doplňuje jí vhodn:', 07.3 NJV holandska se sídlem v Haagu. Na dalšf stra-
ně  reprodukuje= ty7,o celiny se SR k olympicidě  mládeže v Geleenu ód 
16.-19.6.87 a druhou oraženou 07S z Amsterodamu.s obrazem olympijské-
ho stadionu, fotbalista a c:/klisťy.Zajímavé  je sděleni Odesilatele na 
zadní straně, kde uvádí že Olympijský stadion v Amsterodamu je určen 
k demolici a musí ustoupit nové výstavbě  v městě. S  aim  nenAvratně  mi-
zi i kus olympijské historie. 
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Je neprodejným 
a neperiodickým zpro 
vodajem  NS.  "Olyrpij- 

a sportovnl fi-
latelie v ČSSR" pra-
cujícI při KNP SCSF 
v Praze a je určen 
výhradnč  pro vnitřní 
potřebu člena•táto 
sekce. 

Vedoucím sekce  je Ing.Jaroslav Petráse k, 
ZborovskA 1025, 282 23 ČESKÝ  SRO  

Jedoucím zpravodaje  je Jaroslav Justý n, 
Sov.armddy 63, 399 01 L:ILEVSKO, 

1:teř1 zodpovídají za jeho obsah. Za odbornou strnku a pů7olnost odpo-
vídají autoři textů. TEXT NEPROCH4ZI: JAZYK3VP :JPEA/CU. 
Toto číslo 

1 /5 9 / 8 8   md 24 stran textů  a vyobr:.zeni. Redakční uzeť  
v črka 13.2.1983, výn.o v březnu 1983. 
Na tomto čísle spolupracovali: J.Justýn, Ing.J.PetrEťIsek, Ing.Zd.Slovel-
ček, Karel  Mauer,  dipl.techn.Bedřich  Polak,  J.Y..Lacko, M.Kromer, R.J6-
sek a Frant.Nikod4m. 
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