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Rozhodně  největší událostí pro československou tglovýchovu 
po Hrich XXIV.olympiády 1988 v Seoulu se stal již VII.sjezd tSTV 
v Praze ve dnech 18.-20.11.1988. Konal se v Paláci kultury a bu-
de nám jej trvale připomfnat strojové razítko používané po tyto 
dny u pošt.dřadu PRAHA 49 přímo v:Paláci kultury. 
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NAvrh 0/19C8 

SmtNICE en6RSiťtan sč4F PRO nispovilif A HODNOCEN1 

TEMATICKÝCH EMONILTft 

• Tyto měrnice konkretizujf• a vysvětlují základní pOjmy 
a závažná. ustanoveni Otorového řádu SČSF pro budován1 a ht)d-
nocení'tematicch exponátů  (Mae  jen OŘ-TE) a spolu s nim.  Ar 
jsou závazné pro vystavovatele a členy 71stavnich jury.  , a 
Lioutf k sjeďhoceni hledisek a požadavků  na realizaci zásad 
ludovdni a hodnoceni soutěžních tematických exponátů. 
vějši děleni amětových exponátů  na exponáty tematické a 
exponáty motivové OŘ-TE ruší. 
K odst. 1.2 eA-TE  

ei-TE je platný pro všechny soutěžní výstavy pořádané 
SČSP. Hodnocení exponátů  se bez ohledu na kateglrii a dnh 
výstavy provádí podle stejných měřítek. Cílem optimálně  jed-
notné aplikace zásad a ustanoveni OŘ-TE a těchto směrnic je 
hodnotit obsdhově  stejný exponát na různých výstavách shodně, 
s rnax ,uá1nÍ toler,ancl jednoho hodnotícího stupně  (viz odst. 
5.3 0 -TE). ' 

Kodst. 2.1 OŘ-TE  
Tvůrčím přístupem  se vtematickám expontitu.rozuni původ-

nl a- metodicky správn4 zpr5cování zvoleného tématu s využitím 
vlastních i.převzatých tematických a filatelistických zna-
lostí, drložetých výběrem nejhodnotně jšfho mtivově  vhodné-

-‚ ho filatelistického materiálu.v optimální jakosti. Zvolené 
téma a způsob jeho zpaacovnAnf má vyjadřovat názor tvůrce a 

pohl.ed-na svět a společnost. 

K odst. 2.2 OŘ-TE  
Podstata tematické filatelie vyžaduje Vyvážené a maxi-

málně  možné využiti jak tematických, tak i filatelistických 
vlastností filatelistického materiálu. 

Exponát jako tematicky uzavřený celek  vyžaduje d3sa-
ženi dpinéhe, celistvého zpracováni zvolenho tématu;.obsahu-
ja všechny z hlediska tématu hlavni a závažné ádaje, sku-
tečnosti a jevy, dopiněné a rozvljené dalšími významnýni te-
matickými souvislostmi. Hlavni myšlenky a významné souvis-
losti , jsou přitom zpracovány v proporcích odpovIdajlcIth 
jejich tenaticképu'výtnamu a jsou co nejlépe vyjádřeny vhed-
ně  vybraným tematicky průkazným filatelistickým materidlem, 
ktaý vyjAdřené myšlenky bua ilustruje nebo dokumentuje (viz 
chile kodst. '4.5 6A-TE).. 

/lustrace  je využiti obrazových nebo textových motivů  
všech druha filatelistického materiálu  be  ohledu na dobu a 

'misto jejich původu. 
Dekumentace  je využití dotovýcbh poštou prošlých ce- 
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listvosti s věcným (obsahovým), místním a časovým vztahem k 
obsahu libreta přislušného listu exponátu. 
Filatelistický materiál bez funkčni souvislosti s libretem 
se nepoužívá 

K edst. 3.2 O-TE • 
Do tematického exponátu lze zařadit každý filatelistic-

ký materiál, který veiuje požadavky 'odst. 3.1 •a 3.2-0ft-TE 
a kteKr je motivově  vhodný. Každý vy-užitý motivový prvek nu-
si mit poštovní charakter (původ). Pro rozlišeni poštevnihs 
charakteru (původu) od soukromého platí, že známky, celiny 
a ostatní doklady musí • 
- vzniknout z popudu (rozhodnuti) poŠtowni sprévy, nelto 

- 1,1%poštovni správou povoleny a zavedeny (např.reklamni 
kupeny, okrajové texty, ilustrace na celinách, nebo 

- být vydány se souhlasen poštovní správy (např. soukromě  
objednané coliny). 

VhoWm filatelistickým materiálem  pro budování tema-
tických exponátů  jsou zejména: 
- poštovsi ceniny (známky a celiny, jimiž se rtzuměg hlav- 

ně  obálky, dopisnice, zálepnl archy, aerogramy, novinové 
telegrafní a telegramnt caliny,'přikazy, výběrky a 

poštovní formuláře s natištěnou známkou) nepoužité i pou-
žité; k doloženi tematických údajů  uvedených v libretu 3e 
možno využít všech obrazových a textových motivů  cenin, 
pokud byly vydány neb, oficiálně  povoleny a uznány oprávně-
nými poštovními institucemi - tzn. natištěných známek, 
textů  mimo známky a vyobrazení na adrexni i neadresní stra-
ně; totéž §o týká poDštou vydáianých obálek prvního dne  
(MC),  kuponů, aršiků  a zvláštních tiskových lista (ve 
rapoj,eni se znAmkou)- 

- verianty poštovních cenin, jako jsou např. chybotisky, od-
chylky v obraze, tisku, papíru, barvě  a způsobu oddělovd-
ni známtk, pokud jimi není zásadně  změněn tematický ob-
sah ceniny; 

- jiné zvláštní doklady, jako jsou eseje, zkusmé tisky, no-
votisky a specimeny (vzArce), pokud .7/-17•11ředně  vydány či 
pořízeny; 
• různé druhy poštovních razítek; 
- poštovní nálepky; 

- poštovní fcmuldře (především v použitém stavu); 
-'ndlepky poskytující poštovní výhody (např.  pre  vojenskou 

a zajateckou poštu v některých zemích); 
otisky výplatních strojů; 

• poštou prošlé celistvosti, včetně  předznámkových 
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- doklady zvláštních druha poštovní přepravy osvebozend ed 
poštovného, např. služební pošta, polní pošta (včetně  
airgrafů); 

- doklady vlakové, lodní, letecké, zajatecké, balfkové 
pošty (včetně  průvodních dokumentů); 

- zndmky, celiny a razítka pn zásilky (např. úřadů, armády)' 
osvobozené od poštovnéh0; 

- doklady poštovní peněžní služby; 
doklady různých forem poštovní automatizace; 
doklady soukromé pošty uznané nebo tolerované poštovní 
správou nebo činné v době, kdy pošta nefungovala nebo 
ještě  neexistovala. - 

Při zpracování exponátu je možno využít pouze těch 
tematických infQrmaci, které vyplývají  přímo z motivu nebo 
účelu vydáni filatelistického materidlu. Je možno využít 
i takových tematických informací, které jsou výsledkem hlub-
ši  nnalýzy materiálu 
- z hlediska účelu vydání - např. emise dokládající =any 

politických poměrů, nebo emise dokládající funkce poštov-
ního provozu s tematickou vypovídací schopnošti (vlakové, 
telegrafní, novinové známky apod.), nebo 

- z hledi..1 ,  tematických souvislosti, tj. dopliiků  k hJainim 
nebo vedlejším motivům příslušných filatelistických dokla-
dů  - např. uměleckého slohu vyobrazeného díla, materiálu, 
na němž byly vytištěny (např. hedvábí, bRokovkový papír, 
vojenské mapy apod.), průsvitky a firemní psrfiny, texty 
neb, ilustrace na okrajích, meziaršIch, ktponcch, pokud 
mají poštovní půvcd. 

Denni poštovní razYtka jsou pro tematický expenát vhod- 
ná, pouze název daného místa zvláštni výzm; v ostat-
nich případech musí vedle názvu místa a data razítka obsa-
hovat i příslušné obrazové neb, textové tematické informace. 

Razítky předznámkov,th dopisů  nelze dokládat místa na-
rozen osob, stejně  jako datem razítka nelze dokládat ně ja-
kou událost z téhož dne, pokud na nich chybí jiné motivové. 
prvky přímo související s tématem. 

Soukromé nálepky, razítka a přítisky, ale i adresy,  a obsah zpráv odesilatele a příjemce jsou pouze soukromými 
informacemi a při zpracování tematických exponátů  jich pro-
to nelze využit. Pouze výjimečně  mohou být doplžikem tema-
ticky průkazného filatelistického materiálu - nikoli však 
pro svů j bezprostřední tematický obsah, ale jen tehdy, mo-
hou-li vhodně  vyjádřit z71.4štni poštovní trasu nebo zvlášt- 
ni tematické souvislosti, odesilatel Či přf-
jemce vzhledem ke svému postaveni, stavu nebo právnímu sta-
tutu (vojenská, zajatecká, služební pošta apod.) držitelem 
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zvláštních dpoštovnich výsad (např. osvobození od.poštovné-
ho,redukované'poštovné) a tyto souvislosti cdpovidaji pova-
ze (obsahu) tématu; údaje o osvobozeni od poštovného, o re-
dukovaném poštovném, služební známky, pečetě , razítka nebo 
perovnatelné Údaje o poštovni trase mají v těchto případech 
chaakter důkazu. 

.Využití analogických pehlednic je třeba omezit a. pou-
žít je zejména ke zvz;m2něnit.3matické informace poštovní 
známky; vedle požadované shody obrazu pohlednice, razítka a 
data by tyto doklady měly navíc mit i tematicky vhodné při-
ležitostné poštovní razítko. 

Za vhodný filatelistický materiál lze považovat celist-
vosti jak poštovně , tak sběratelsky účelové. Poštovně  tiče-
lvá je celistvost, která vznikla prostou potřebou poštov-. 
niho provozu bez patrného sběratelského záměru; výšf fran-
katury proto zpravidla odpovídá poštovním tarifamplatným 
v příslušné době . Sběratelsky účelová je celistvost, jejíž 
vznik '171 motivován sběratelským zájmem, .přičemž  pr ně  
nerozhoduje, jde-li o dopis správně  ofrankovaný nebo pře-
frankovaný; rozhodující je, zda 'ryl či mohl  )%ýt  řádně  pře-
praven. Z tehoto hlediska lze za sběratelsky dčeloveu celist-
vost pevažovat i oficiální či soukromé FDO, přičemž Ze sou-
kromých FDC lze v exponátu k doložení tematických údajů  vyu-
žít pouze prvků  dředně- vydaných či pbřizených. Nehódnotně j-
ším dckladem poštovního -Použití je ryze poštovně  účelový 
doklad (viz též dále). 

Při výběru materiálu pro expmnát je nutno dávat přodnost: 
- vydáním, jejichž informativní (tematický) absah přímý 

politicky, historický, kulturní, hospodářský či jiný po-
doblV vztah k zemi vydání před spekulativními amLsemi 
v-yalivajícimi módnich trendů  námětoveho sbldai; 

- normálním erisim před nezoubkovanými souběžně  vplivanými 
emisemi známek a aršiků, zejména z posledních let; 
zninkám 8 razítky z poštovní přepravy před zrátkami .ora-
zitkovanými z ochoty; 

- skutečaě  15řepraveným celistvostem s příslušnými razítky 
před čistě  upomínkovými a podobnými diklady vydávanlýud." 
na přáni sběratelů , jako jsou ilustrované FDC (i úřední), 
analogické pohlednice ap.; 
přiležitestnýn: poštovním razítkům na skutečně  přepravených 
spAvně  ofrankovaných celistvostech před oklady orazítko-
vanými z ochoty a často nedostatečně  ofrahkovanými a ješ-
tě  víc před blanko razítky (pokud nejde o razítka pouši-
vaná na základě  osvobozeni od poštovného); 

- poštovním celistvostem s různými indiýžduálními adresani 
před celistvostmi se stejnými adresami (z předplatného 
apod.);• 

sča 626in 



- sprdvnš frankovanýiď  (tj. pcštovně  účelovým)  celistvostem 
před přefrankovanými (sběratelsky ličelovými);, 

- otiskům výplatních  strojů  scapovidajici výši poštovného 
před.otisky z ochoty (00). 

Nefilabelistickým a proto nepřípustným materiálem jsou 
např. 

výstřižky z novin.a Časopisů; 
- emise'neexistuj/cích poštovnichdzem/ a emise exilových 

vldd bez'vlastního poštovního provozu- 
- soukromá přidavnd razítka použitá odesilatelem nebo zpro-

středkovatelem. před odevzdáním zásilky k poštovni přepravě ; 
- soukromé přítisky na obálkách a dopisnicich; 

nálepky soukromého charakteru vydávané za účelem propagace 
.nebo získání finančních prostředků; nelze je ovšem ztotoi-
novat s ndepkami, které jsou spojeny 8e zvláštním druhem 
poštovní přepravy (např. leteck6 nálepky), -nebo jsou.urče-
n7 pro zvláštní' poštovní trasy, nebo potvrzaji poštovní 
výsady; takové nálepky jsou vbodným filatelistickým mato-
ridlea  air  tematických exponitech jich lze využívat. 

Fašistický filatelistický materiál propagujfel svým obra-
zem nebo textem fašismus,=rasismus a revanšismus a aině  reakční  
ideologie lze přísně  účelově   (a tedy_vIjimečně) yyuzit ouze 
v rprotifašistických tematickýc expondtech a ii-nrotifa isťEFL 
Igch Částech jiných tematických exrondtů.  V případě  porušen/ 02 
tohoto ustanoveni nařídí jury demontáž-éxponAtu (viz Článek 
32.4a Výstavního  řádu SČSF). 

K odst. 3.3 Ck-IE 
Záměr (koncepce) exponátuusje stručným, jasným, věcným 

a lo Členěným vyjádřením (osnóvou) obsahu exponátu a  cí-. 
le,  který si vystavovatel zpracováním exponátu klade. 

Záměř  umožRuje jasný a srozymitelný pohled na celé téma 
zpracovávané exponátem. Zabrnuje všechny nizdílné aspekty té-.  
matu a musí se vyvaróvat z hlediska tématu nelogických mmezoy,  
n/ či zaměření (např. na  jednu či jen několik málo znAmkových 
zemi).- 

Zdměr je výsledkem osobního výběru sběratele, který si 
jeho zvolením vymezuje nejen pole pro zyracovAni, ale též hra-
nice pro jeho konečné ocenění. Zdměr nemůle-být nikdy nahra-
zen'literdrnimúvodem. do zpracovávané problematiky. 

Nejstručn6jšira a calčasně  nejvýstižnějšlm vyjádřením zá-
měru (obsahu) exponátu je jeho ndzev: 

Závažností záměru se rozumí nejen originalita, ale pře-
devtim originální angažovaný způsob pojetí a zpracovdni zvole-
ného tématu a mira obtižnosti jeho filatelistického doloženi. 

; 
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Záměr je uveden v dvodnim listu expondtu  a pgy je po-
vinna  hodnotit euondt v pmé souvislosti  se ziměrem.  Neodp4-
Taa-li obsah dvodniho listu tzdEěřTiro-bsahu expenAtu, aniži 
jury jeho hednocenl v kritériu "zpracevdni .exlonAte. 

K odst. 3.10 OŘ-TE 
Požadavek vyvdženosti  se týkd nejen exponAtu jako celku, 

ale i jednotllvýeh listů, tzn. rozsahu a rozloženi textů, a 
pokud to výběr dovoluje - zastoupeni různých druhů  filatelistie-
kého materiálu na jednotlivých  listech exponátu. 

K odst. 4.5 OŘ-TE 
Z?racovdnf představuje dvě  stránky vzijemně  propojeného 

Procesu založeného na osbním studiu a výzkumu  ják tématu3  tak 
i filatelistického materiálu. Eltbši znalosti tématu umožnuji 
zařadit nebo uplatnit 415f filatelistický materiál. Hlubší 
znalesti mateřiálu umožnuji uplatnit další tematické ddaje. 
Hloutka zpracevdn1 tématu je prokázána vzdjemnýmpropojenim, 
edkazy,rezvětvením a popisem vzájemných vlivů  jednótlivých 
motivů  v rámci vybraného tématu stejně  tak jako vystavením 
filatelistického mate3iálu dosuď  bud málo známého nebe zcela 
neznámého ve vztahu Ié zpracovávanému tématu. 

Způsob rozvinutého tématu spočívá v tom, jak je zvolené 
'téma v záměru i libretu exponátu věcně  správně, logicky a vy-
váleně  rozčleněno do hlavních tematických celků  při zachování 
přehlednosti celého exponátu. 

Tematicky vyvážené znmacovdni  znamená, že každé myšlence 
libreta rozvfjejicf záměr expondtu je věnována pozornost od-. 
povídající jejfmu- objektivnímu významu z hlediska zvoleného 
tématu jelce celku. 

Filatelisticky'vivdžené zpracovdni znamená, že Mate-
lilicke znalosti jsou v eoondtu prokazány propercionálnim za- 
řazením všech' druhů  tematicky průkazného filatelistického ma-
teriálu. 

Tematická vh•dnost filatelistického materiálu  vyplývá 
z jeho schopnosti hlavním (výjimedně  i vgrazným vedlejšfm) 
ebrazovým nebo textovým  motive=  co nejdokonaleji dolelit kn 
krétní tematil4 prvek libreta na listě  (Aaj, skutečnost, udá-
lost, děj apod.). - . . 

Úpinost filatelistického doložení  obsc.hu  libreta na kaž 
dám jednotlivém listu exponátu vyžaduje vybraným filatelistic. 
kým materiálem ilustmovat nebo dokumentovat všecbny jeho urču-
jici prvky. 

Text libreta nemá zbytečně  opakovat ddaje, které jsou. 
dostatečně  zřejmé z filatelistického materiálu; v.zdjmu lo-
gického a srozumitelného zpracováni zvoleného tématu musí však 
libreto mit plynulou návaznost. 

SČS-Iv628"/&8 
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odst. .4.6 CŘ TE  

V:tznam tematického exppnátu je dán niročnosti zdměru 
(viz vyše k odst. 3.3  OA- drovni jeho odborného tematické-.  
he  zpracováni, filatelistického doloženi a celkového spole-
čensky pokrokové angažovaného vyzněni. 

Ideová a společenskd závažnost exponátu spočívá v tako-
vém pojetí a hlavně  způsotu zpracování zvoleného tématu, z 
nYpt'II. organicky vyplývá a přesvědčivě  vyznívá pokrokovd spo-
lečenskd angažovanast. 

Tematicki náročnost spočívá ve vlb6n přiméřeně  dzkého 
tématu, umoEnujiciho tvůrčím a oiiginálnim způsobem prokázat 
hluboké odborné tematické znalosti. 

FilOtelistická náročnost spočívá v míře nesnadnosti ob-' 
tižnosti, ale zároven reálnosti filatelistického doloženi li-
breta hodnotným a vzácným matoridlem. 

Originálnost neznamend jen zpracováni zcela nových ori-
gindlnich témat, ale i originální, osobité zpracováni rozší-
řených témat, prokazující půvoinost tvůrčího přístupu vysta-
vovatele k pojetí a způsobu zpracování tématu a jeho filate-
listickému doložení. 

Tematický význam  filateiistiekéko xateiiilu epočívá v je-
ho sAepnosti objevně  a průkazně  fiololit obsah librOa exro-
nátu. 

K  oast.  4.7 OŘ-TE 
edborně  (tematick6) znalosti  prokazuje vystavoratel věc-

mb ivným a v konkrétních údajích naprosto přesxým obsahem 
libreta. Vzhledem k charakteru filatelistických tematických 
expon4tů  se vyžaduji znalosti zpracovávané problematiky za 
úrovni m9nocrafickd odborzě  fundované popularizační litoratu-
ry, umegnujicí i poznání výzbamných vzdjemných souvislostí 
(viz odst. 4.3, 4.9 a 4.10 OŘ-). 

K odst. 4.13 OŘ-TE 
Veškerý fi1ate1istic..1.  materiál zařazený do exponátu  :us/  

být pravý.  Zaf.azovárí jakyalko i pa -lka, pokud nejsou  joke,  
jasně cwčeny, je nepřípustné, pričemž z vystavova-
telského hlediska -lze za vhodný filatelistický materiál pova-
žovat pauzo padělky ke škodě  pošty. 

Yyskytno-li se Při práci jury podezřezi na zařaženi pa-
dělků  ke Škodě  sběratelů  a nejsou-li příslušné znánky, příp. 
jiný matciál ovéřony, můža jury přistoupit  Ice  snížení hodno-
cení pouze v přfradě, že její m člemem je příslušný expert nebe 
má noIntst si takového experta ke své činnosti přizvat. Nemá-
-li jury takovou režnost, upozorní vystavovatele na nutnost 
evěřen/ zápisem v průkazu exponAtuT, nedojde-li k ovéřeni do 
následujícího vystaveni, má jury následující výstavy právo 
hodnoceni exponátu snížit, popř. exponát diskvalifikovat. 

SČO 629/C3 
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Stunně  -zécnosti filatelistického materiál= 
1. vzácný 
2. hednotný, 
3. běžný. 

Juy přitom posuzuje tyto stupně  výhradně  podle raryze-
lativni obtížnosti získání materiálu, bez zřetele k jeho ko-
merční hodnotě. Stl,ipen vzácnosti přitem musí být při hodno-
cení výrazně  ovlivnován také jakosti materiálu, pfičemž u 
běžného materiálu je požadavek bezvadné jakosti naprosto samo-
zřejmosti. 

Celkové hodnoceni jakosti a vzácnosti se opird o určení 
převažujícího materiálu v exponátu (např. převdigě  hldnotný, 
ve velmi dobré jakosti). 

Při hednoceni vzácnosti zařazeného filatelistického ma-
teriálu je nutno brát také vždy v úvahu, zda nebe do jaké 
míry spinuje požadavek průkazné přímé tematické ilustrace ne-
bo dokumentace obsahu libreta. 

Souběh stejných motivů  jednotlivých poštovních objektů  
na jedné celistvosti z ní může učinit tematicky ojedinělý či 
výjimečný nateriál, a pro tematický exponát prots žádoucí. 

K odst. 4.14 en-TE  

Při hodnocení tipav7 exPonátu se Tosuzujenvne granaticki 
správnost textů , jejich rozsah a grafická úprava, která ns-

mi zastinovat svou výraznosti filatelistický materiál jako 
hlavní slcžku tematického exponátu. 

K odst. 5.3 (t-TE 

Při hodnocenl ex,.onátu postupuje jury tak, že jedlotli- 
vých kritériích přiděluje příslušný cčet bodů  striktně  podle  
miry  napinění požadavků  daných  OR-73 a těmito smEmicerai. V 
Souladu s ustanlvenim odst. 1.2 CP.-TE připočte k součtu 10 
bodů  a podle celkového výsledku pak v tabulce vyhledá odpoví-
dající stupeií medaile. 

K získání malé až velké pestřillřené medaile rusf expolit  
solriovat:- 

základni požadavky ta úpravu, tj. jednotu čistotm, jednodu-
chest a vyváženost. Lusí  =it  úvodní a titulní list Cnebe spp.-
jený list), na kterých je vedle výstižného néavui záměr expe-
n4tu. Nemusí mít dzké téma, ani téma originálně  zpracovaxé. 
Téma může být nřevzato, mu.;/ však, být bez zásadnich edberných 
chyb a většina materiálu má mit přímý vztah k textilm libreta. 
Nesmí obsahovat nefilatelistický materiál, neznánkový filate-
listický materiál může používat ojediněle. Razítka i otisky 
výplatnIch strojů  mohou být převážně  na výstřižcíeh. Ve věte 
šin:očtu'mohou být zařazeny obálky prvního dne vidlin1  ('DC)  
a analogické .pohlednice (CM). Dobové celistvosti mchou být 
zařazeny jen ojediněle. Stav filatelistického materiálu musí 
být převážně Převažuje běžný filatelistickýmateridl. 

SČSIF 630/00 
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získání malé až velké střftné medaile musí exponát navíc 
spinovat: 

zpracovat optimálně  široké téma do hloubky, musf být vidět 
oTiginálni přístup v odborném zpracování i v.  pcužité filat
e- listické dokumentaci. Z libreta i volby filatelistického ma-
teriálu musí být vidět vysoké znalost zvoleného tématu. Pře.-
vážná většina filatelistického materiálu musí mit přímý vztah 
k textům libreta. Neznámkový filatelistický materiál musí být 
na celé ploše exponátu v rovnováze se známkami tak, jak to 
vyžaduje zviene téma. Razítka a otisky výplatnich strojů  musí 
být převážně  na celistvostech, FDC a C?!. mohou být zařazeny pou-
ze ojediněle. Celistvosti musí být v rcvnováze s ostatním ma-
teriAlem podle požadavků  zvoleného tématu. Vétšina vedlejších . 
motivů  filatelistického materiálu musí doplňovat aanzvijet 
základni motiv, kvůli němuž je do exponátu zařazen. Kvalita 
materiálu musí být převážně  velmi dobrá a vynikající a musí 
převažovat materiál hodnotný. 

K získáni malé až velké pozlacené medaile musí exponát  
navíc spinovat: 

znracovat optimálně  široké téma, na kterém jsou ukázány nejen 
hluboké zniosti zvoleného tématu, vysoká odbornost, ale zej-
měna originalita v pojetí zpracování i filatelistické doku- 
mentace. Exponát musí být výsledkem studijního zpracování . 
určité tematické ,oblasti, a to jak po stránce tematické, tak 
i po stránce materiálně  výrobní, či i poštovně  provozní. Vše-
chen materiál pcužitý k ilustraci a dokumentaci musí mit přímý 
vztah k textam libreta a musí být převážpé vynitajíci a luxus-
ni kvality. Celý exponát musí být převážně  složen z hodnotné-
ho až vzácného materiálu. 

Pro všechny naše Členy a zvláště  pak pro nage vystavovatele 
i ty,-  kteří se chystají výstavní  exponát teprve vytvořit a při-
hlásit jej na nejblišší filatelistickou výstavu 

Pozorně  si na předchozích stránkách zpravodaje iirostudujte 
"Směrnice k oborovému řádu SSF pro budováni a hodnoceni tematic-
ktch exponátů" a vezměte si k ruce také 0A713, abyste jednotlivé 
výklady u jednotlivých bodů  snáze pochopili Zvláště  Vás, upozor-
nujeme na ulořesněny výklad k tolik diskutovanému pouŠivinf fašis-
tických  FM  v našich exponátech - viz str.54. 

Jsou to závaŠné dokumenty a podle nich se nadále bude řídit 
práce Iršech - juxy na všech stupních výstav v SSR. Jsou proto zá—
van4 i pro Vis a jejich aplikací na své exponáty se vyvarujete 
zbytečně  polemice která po výstavách vznik-4. Každý tvůrce tema-
tickěho exponátu má podle nich možnost si objektivně  odhadnout s 
jakým hodnocením svého exponátu můge počítat. 
0000000000000000p00000p000pl0000000000000000p0000000000d000000000"  
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_Naposledy jste se s materiá-
ly v této rubrice setkali v č.3/ 
5V87 na str.7 - tedy zhruba 
pred rokem. Věrte, že nebylo a 
nen f jednoduché Vás s nimi sez-
námit a činfme tak pouze laska-
vostí a pomoc/ znravodaje IMOS. 
Ale i ten uvidl informace o tom-
to materiálu opožcln a připočte-
me-li si k tomu naši výrobnf lhů-
tu pro vytištěnf a napsání zpra-
vodaje, pak není divu. Přesto se 

- ale domnfvám, že vzhledem k ob-
tržnosti a dostupnosti informa-
ci a hlavně  konkrétního materiálu 
ke Krám 24.olympiády, je to přece- 
der. nro Vás, kteří ještě  tyto materiály sbfráte fjá již pomoc 
a můliete se tak lépe informovat ve vydaném materiálu pořadatelské 
a hostitelské země  Her,: 

Vpravo nahoře teťy ještě  reprodukce posledního "spekulativnf- 
hon aršfkového vydání k 6iserii tato serie má dvě  data-vydání! 

Další a v pořadí již tedy 7.serif je ětyřznámková emise vyda- 
ná 25..5.1987. Přináší netměty zapas, tenis,  modern./  pětiboj a sko-
ky.  do vody. Nominále všech známek je 80 + 50  Wont  spolu se vydávají 
i 4 obálky prvého dne vydání, 4 Maximkarty a pouívána jsou taktéž 
4 razítka prvého dne vydání. Všechny hodnoty .jsou tištěny v arších 
a také v arš/cfch po 2 kusech v nominální hodnotě.' 
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V pořadí jiš8.serií korejské pošty je 
opět čtyřkusovi ezašě-V7rang 10.10.1987 a 
obsahuje náměty - střelectví, lukostřelba, 
stolní tenis a odbíjená. Nominálnf hodnota 
kaIdé známky je opět 80-  + 50  Won.  Současně  
se vydávají i 4 FDC, 4 Maximkarty a pouí-
vajf se opět 4 razítka prvého dne vydání. 
Opět jsou všechny hodnoty tištěny v archo-
vé dpravě  a pak DO 2 kusech v Aršfcfch a v 
nominální hodno‘a známek. Zřejmě  se ji 
korejská pošta polcritice vydávání malých 
bloků  s vysokým nominále, vrátila k počá-
teční praxi a vydává arěfky v nominále vydaných známek. Pro 
maci přinášíme ofic.kurz z 08/88, kdy byl 1  US  : 790  Won.  
proto vydání v této formě  idnou lacinou 

infor - 
Nejsou- 
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Na předchozí straně  a vlevo nahoře na této stran, reproduku-
jeme celkem 4 různě  strany barevných fotodonisnic vydaných v Drůbš-
hu druhé poloviny r.1987 /přesné datum vyd61/ nám není známo/. Jsou 
určeny svým nominale 300  Won  pro leteckou zásilku do zámoří. Na ad-
resní straně  je natištěna olympijská známka a obrazová strana nese 
typické korejské a olymnijské symboly: 

V pravo nahoře jsou reprodukovány další 4 známky z,9.serie  
která má opět dva datumy vydání a sice 5.3.88 vyly známky jacfa-

- ting a Taekwondo /národní zápas ukázkovy  snort/  a dne 6.5.88 pak 
další dvě  známky a to, s olympijskou pochodní - /k přenosu olymp.ohně/ . 
a s olyMpijským stadionem. Ke všem 4 známkám  so  vydávají opět obálky 
FDC,•Maximkarty a jsou používána razítka prvého dne vydání /Viz nás-
ledující strana/. Známky jsou  opt  tištšny a arších a v malých ax-
šícfch po 2 kusech. Nominální hodnota vŠech známek je po 100  Won.  

Na další čtveřici známek pak vidíme námšty, kterých bylo pou-
žito v poslední l0.serI která byla vydána v den slavnostního zahá-
jení Her a to 17: -:1-9-E87; Nominále známek je po 80  Won  a jsou na nich 
vyobrazeni: P.de Coubertin a kruhy, Seoulská symbolická věž, panora-
matický pohled na  Seoul  a scéna ze slavnostního zahájení. Opět se 
vydávají 4 FDC, Maximkarty a používá se razítek prvého dne vydání. 
jsourli tyto známky tištěny v arš/cfch nim není zatím známo. 
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Na pl4edchoz/ stránce reprodukujeme vech 25 ks p:1--I1ežitost- 
ných razitek k jednotlivým /I ukázkovými olympijským sportům, kte-
:A byla po dobu Her XXIV.olympiidy 1988 v Seoulu pouívána. Jejich 
reprodukci přiná5/me tak, jak se nám podalr.ilo ji získat z výstavní-
ho katalogu OLYMPHILEX 1988  SEOUL.  U razítek je uvedeno o který sport 
se jedná a v které dny budou v pouíváni. V originále a na dokladech, 
které méme k dispozici jsou tato razítka ve fialové barv6. Dále pak - 
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It; : 30-18: r )0 4lV /5,' I t, . , 4?, istod 
Opening Reception fi)r fi --,-..N... A Sunday Participants k,:laf '1.:''' , t) °Hot • tirol-T- -N1V."191'.1 at KOE X 

• -4.-S--; "; FIAP Day 

20.9.19SS 

Monday 

OLYNIPIIILEX'88 Day 
19 : 00-22 :30 Al..'41'1 

Awarding Ceremony 
Banquet 
at Sheraton Walker Hill 1 lot,:1 
(Invitation) 

20.9' 1988 
4.2.(11 
Tuesday • 
•-.4,11-a"Vii12.1-7.1.&12l . 
IOC Day 

• ow •1?"\t,
,
',, 

r5611 7/
0 

CIFILL111 

rm. 9, 2fi 

21.0. MSS 

Saturday " 
'7-1PJ11P1 

• Stamp Dealers Day 

1981t 9. Z.: 
4.r.SS4 

(Invitation) 

21.9. 1938 

Wednesday 

Korean Philatelic Federation Day 

27.. 9. 1958 
•tmo,..1 

Tuesday 

Youth Day 

22.9.1955 

147.111 - 
Thursday 
-Rill • !....I244NIPI 
Olympic 8.: Sports Philatelists Day 

28.9.1988 

Wednesday 
%-1 

Seoul Olympics Day 

• 156.--4#, 

.1.1,19 9 
• k% 
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D SEOUL CP.O. 
Ná 4904 

; 

• 3-28 September 19e.'2; 

Tím, že mime k dispozici výstavní 
'katalog . OLYMPHILEX 1988, můžeme Vás se-' 
zněmiť taki se všemi příležitostnými 

.razítky korejské pošty, které při této 
"světave olympijskospartovní. výstavě  
byly. používány. Bylo jich celkem 10 a 
každý den bylo používána razítko 
Org.yýbor výstavy používal také OVS, 
který na R a letecké celistvosti zasla- iiX41 
mě  z výstavy přinášíme. Výstava se ko-
nala od 19.-!28.9.1988 a zdčastnili se--
ji svými exponáty-i tři členi naši sekce. Výsledky_uvidíme na jiném 
místě. • Vpravo pak uvidíte reprodukci•známky v hodnotě  80  Won  vyda-
nou k vystávě  OLYMPHILEX 88  SEOUL.  •,. 

Tímto.jsme.prozatím vyčerpali naše informace V: 
o znizakových.vydinfch, FDC, Maximkartich, razít-. LI  CA '  

kich prvého dne, celinách,  PR- k OH a  PR  k výstavě  tZ-L 
OLYMPHILEX. 0 OVS pořádající země  toho zatím nino- 
ho nevíme - snad příště. Zbývá  zde ještě  jedna . 
skupina  PR,  o kterých zatím nevíme vůbec nic-kam • 
patří a kam ji zařadit.•Je stejně,lako  PR  -s .pik- - 
togramy,olympijSkých.sportů,atiakovina barvě'fi- 
alově, mi v horním opise v korejštině  latinskou  
číslici 24 a zatím jsme je nalezli pouze na ma-- 
teriilech přicházejících do SeOulu v době  Her Z .. .. '4burAYD 
jiných zemí - tedy jako razítka příchozí. Znime. • 
,tato razítka zatím 4 - prvé s vyobrazením alympijskýdh'-kruhů  vidfte 
na titulní • stránce minulého čísla doklad k odletu čs.plympioniků. 
Další. je vlevo-na Italském- aerogramu á zobrazuje olympijský památník 
míru, vysoký 24 m, slavnostně  otevřený pres.MOV•J.A.Samaranchem a 
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korejským presidentem Rohem 12.9.88. Hořel v něm ve sklenné kopu-
li • rovně  olympijský ohen, viditelný ze všech stran. 'Oba představi-
telé ohen zapálili a zlIstává zde navny hořet jako trvalá památka 
a-symbol světového míru. 

Dalšlm  PR,  kterým byla orazítkována většina dokladů  k odletu 
našich olympioniků,  ma  námět lidových korejských krojů. No a DOS —

lednI nám známé razítko, které se vyskytuje také na našich 
dech k odletu a na všech podobných dokladech k dletů  olympioniků  
NSR /Viz část dokladu nížei, přináší vyobrazení dominant Seoulu, 
kterým vévodí televizní věš,,  ze které OH byly přenášeny do světa.' 
Všechna tato 4  PR  nápadně  tématem 'připomínají náměty poslední 10. 
olympijské serie. Nemáme to ale potvrzeno.  
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Tak,,  jako při minulých ZOH a OH, začfnite Část pojednávajíc 
o materialech ostatnfch zemi, které Hry připomfnajf, materiály k 
přenosu olympijské pochodně  z Olympie tedy materiály řeckými. 

Řecká ministrině  kultury M.Uercuriová oznámila, Ee "posvátný 
oheil" bude zapálen v dterý 23.8.88 tradičně  pomocf slunečních pa-
prsků  a lupy. Trasa na dzemf Řecka z Olympie do Athed měřf 380 km 
a 6tafetu s ohněm ponesou jednak běžci, jednak bude pa moři pře-
pravována lod/ antického typu poháněnou 170 veslaři. Dalšf cesta 
povede .z Athen letecky přes  Bangkok  na jihókorejský ostrov•  Cheju,  
kde: jej přivitajf 27.8.88. Odtud vede trasa lodi do přistavu  Pu-
san  /jachtařské soutěže a kaDanái. Z Pusanu do Seoulu zavítá 5ta. 
feta do každého kouta Jižní koreje. Celková trasa ařf 4.163 km a 
.přenčien bude po 22 dnů  a 2; roof;.až 17.9.88 od pochodně  vzplane 
na Olympijské= stadionu ohen. • 

-Fotud tedy zpráva o přenosu ohně  a k tomu pak 4 řecká  PR  z 
Olympie, Patrasu,,Korinthoau a Athen. 0 dalUch dokladech k pře!. 
nosu zatím nemin*informaci, lze ale předpokládat,  še  určitě  ně-
jaké budou rádi Vás s nimi pak seznámíme: 
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Dalším á jistě  pro naše sběratele zajímavým materiálem beze-
sporu bude jugoslávské  PR  k nešiastnému fotbalovému utkání olympij-
ské kvalifikace mezi Jugoslávií a čSSR dne 27.4.1988 v Petrinji, 
které mužstvo tssn prohrálo 1:0. Mimo  PR  byla k tomuto utkání vy-
dána a používána také přiležitostná dopisnice s obrázkem stadionu 
"Mladost" v Petrinji, na kterém se utkání .hrálo - na bílém křído-. 

_vám papíru a tisk modrou barvou, tvoří pěkný celek, který přivita-
jf do svých sbírek nejen naši členové, ale i sběratelé tématu Bo-
hemoslovenikai 

Když jsme se již dotkli fotbalové tématiky, tedy ještě  přiná- 
šíme dvě  SR Rumunska taktéž připomínající olympijskou fotbalovou 
kvalifikaci. Obě  SR jsou z pošty Satu-Mare a prvé je ze 7.5.1987 
k utkánf SR-PLR a druhé pak z 10.6.87 k utkání RSR-Dánsko. Jak 
obě  utkání skončila si musíte vyhledat ve svém přehledu a nebo z 
denního tisku.' No a reprodukcí rumunského'OVS s tenisovou témati-

kou bychom 
mohli zakon-
čit rubriku 
v dnešním na-
gem zpravoda-
ji. Materiál 
k OH Seoulla-
méme a pokud  
mite i  vy-rig- 

216mi o své poznatky; 
- 

co zajímavého naoište a rozdělte se s 

   



Na nivrh vedení sekcí a KNF  SF  byly uděleny "cestní odznaky 
S&'..i členům naší sekce a to: • ' 

Čestný odznak StF I.stupně  Ing.Zdenku SLOVAČKOVI 
'Čestný odznak StF II.stupně  VŠroslavu mRgican 

Obšta jmenovaným upřimně  blahdpřejeme k tomuto významnému oceněni, 
kterého‘se jim za jejich práci dostalo. ppa jsou zakládajicimi 
členy sekce. OLYMPSPORT a zasloušili se o její propagaci nejen.svý-
mi exponáty na mnoha výstavách, ale celou svojí filatelistickou 
prací. 

qr 

. _ 
• Ve dnech 19.-28.9.1988.probfha1a v Korejském výstavním centru 

v Seoulu v době  Her XXIV.olyppiridy mezinárodníyýstava olympijské 
a sportovní filatelie OLYMPHILEX 88. Z ČSSR se jí mičastnili **I 
vystavovatelé čtylmi exponáty - jsou to: . 

MUDr.Peter  MUSKS,  Bratislava 
"Pro.slivu sportu" velká pozlacená medaile- 
Ing.Jaroslav.PETRASEK, Český Brod - 
"Fastorie•čs.spOrtu a tělovýchovy«' .:!.stříbrni 
"Košíkóvi. na filatel.materiálu" -.liter:  iá•  diplom 
Jaroslay.JUST/N, Milevsko 
"Pošta-  v Olympii". - literatura .  

. Všem jmenovaným za ůspěŠnou.reprezentaci naší sekce na dvou 
vrcholných světových filatelistických přehlídkách upřimně  děkujeme 
a blahopřejeme opravdu,- ostudu nám neudělali zvláště  pak  expo-.  
nit•dr.P.Osuského dosáhl vynikajícího hodnocení vsilné mezindrod-‚  
nficonkurenci a víc jak důstojně  nás reprezentoval.- 

-:bronzovi medaile 

Tétěř.současně  se konala ve dnech 26.8.4.9.1988'v'Pltizó• 
Světbvi výstava poštovních známek PRAGA 88. Také této 'výstavy se 
zůčastnili-tři.členi naší sekce svými.  exponáty - jsou to: - 

Jaroslav, MTN, Mileysko 
"Československo a olympijské hnutí" třibrni medaile 
Vladimír KOLICE, Ostrava 
*"Tenis" stříbrná 'medaile 
Ing.Jaroslav PETRASEK, Český Brod 
"Rozvoj českOslovensket těldvýchovy" mimo soutěš 
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de Ski 1989 
Ski-Weltmeisterschaften 1989 

25.1.1989 

Zajímavou no-
vinku na 25.1.1989 
inseruje finská poš-
ta. V ten den bude 

vydána v hodnotě  1,90 FIK:k MS v se-
verských disciplinách, které se usku-
tečni v  Lahti  ve dnech 17.-26.2.1989. 
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Je neprodejným a neperiodickým zpravodajem  NS  "Olympijská a sportov-
ní filatelie v čSSR' pracující při KNF SčSF v Praze a je určen výh-
radně  pro vnitřní potřebu členů  této sekce. 
Vedoucím sekce je Ing.Jaroslav Petrések, Zborovská 1025, 

282 23 č eský Brod 

Vedoucím zpravodaje je Jaroslav Justý n, Sovětské armády 63, 
399 01 Milevsk o, 

kteří zodpovídajf za jeho obsah. Za odboTnou stránku a původnost 
odpovidajf'autoři textů. TEXT NEPROCHAZI JAZYKOVOU ÚPRAVOU. 
Toto Číslo / 6 1J 8 8 nvi 24 stran textů  a vyobrazení. Redakční 
uzávěrka 1.12.1988, vyšlo v prosinci 1988 a spolupracovali na něm : 
Ing.Jaroslav Petrések, Jaroslav Justýn a-Ing.Zd.Sloviček. 
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