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0 tom, Is;.e se ve dnech 21.-28.9.1991 bude v aeskérm Brodě  v 
prostorách 7Alipanského muzea konat Mezinár.filatel.výstava 
OLYMPSPORT/91, jsme Vás již předběžně  informovali ve znravodaji. 

Dnes přinášíme ukázky návrh a příležitostného a strojového 
razítka a návrh štočku výplatního stroje k výstavě. Autorem všech 
n ávrha je předseda naši společnosti ing.Jarda Petrásek.Jak 
se tento záměr podaří realizovat zjistíte všichni ač  na výstava, 
na kterou jste samozřejmě  všichni srde č n ě  zváni. 
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283 - 1TKI Jan inq, Hudečkova 2, 140 00 PRAHA 4, sbírá celiny a 
sportovní razítka, basseball,  softball  a kriket 

284- FIKAR Otakar. PhMr, Sov.armády 1236, 093 01 VRANOV nad Top., 
sbírá OH,  PEW,  MS kopaná a historie čs.tělovýchovy 

285 - CALENDA  Luciano,  P.0.2ox 119, 840 14 NOCERA INFERIORE, Italy 
sbírá letní a zimní Universiády,  ME  kopaná,  basketball  
a bridž - ke všemu všechny druhy existujícího materiálu 

286 - KELLNER Zdeněk, B.Němcové 665, 357 35 CHODOV u K.Vara sbírá 
OH a SPORT všeobecně, kopaná, celiny a razítka 

287 - NOVOTNY:.  Miroslav, Daskabát 1034, 379 01 TKEBON sbírá OH a 
kopanou 

288- LEDECKf Petr, Sokolovská 145, 323 19 PLZEg sbírá OH 

289 - BASL Jiří, J.Fučíka 150, 281 23  STAR  1 KOLfN sbirá OH a kopanou 
250 - ,TANDA Vratislav JUDr,PhDr, Na valích 1281, 440 01 LOT...TY sbírá 

brann4 sporty, specielně  SEEM  

Všechny nové členy vítáme upřimně  mezi haA společnost a chce-
me vě it, ,.se jim mezi naii bude líbit a že budou jejími platn,-;:mi 
st,olupracevn-IkY. 

Zm ě na adresy: 

173 - KOLICH Vladimír, změna názvu ulice ze Zépotockého na Francouz-
ská 1100 

223 - KOBERA Pavel InE.„změna bydliště  z Malovarská 537 na 
Oeel:ova 490 

000O00000000000000000p000000000000000l0000000000000000000000b00000000 

100 YEARS OF BASKETBALL 
EUROPEAN CELEBRATION 

nEmamisn.5 

u , 
• 

100 LET BASKETBALLU letos osla-
vuje FIBA v prftčhu května. 
Oslavy proběhnou v Athénách, 
kde je  oil  hvězdicové driblin-
aovel štafety, která proběhne i 
ČSFR. 19.5.91. bude 'v Praze při 
této události čs. oslava a při-
pravend je i vloiika do wriplat-
niho strojku podle naši ukázky. 

-jp- 



Iský den  
Ve dnech 8. a q. července 1944 

„,f 
atave Lint. 
FRO6RAW• 

,sobotu dne S. ervence  

hoe.:  odpol, Tenisový: tuznaj Sokol Toronto proti 
Sokol Batawa. 

7 hod, odpol. Pout, bulet, atrakce. 
iL hod. večer:: Tanec v  Recreation  Ha.. 

Lediii dne 9, července — 
•.._ 

10 had, clop.: Terris-tog; Finals. 
2 hod. odp.:  Průvod  Batawou, 
2.30' Vítání a projevy hostů. 
2,45: PTostnit  Leek  — Sokol Batawa 

:Prost.nj Liků. — Sokol Ezt.P.,wa  
Bra-dia ženy 4::levelaldskch jecinrYt 
Skoky žáků  — Sokol Batawa 
Kužele ženy 7' clevelandských jednot 
Hry zivodivé žiků.a žákyfi — Sokol Batawa 
Hrazda clevelandských jednot 

• Prostná — muži a ženy  Sakai  Batawa 
Amsterdamská osma — .muži doveL jednot 

445: Hážená —Sokol Toronto proti Sokol Batawa 
6 hod. Náadní hymny. 

R. C. A. F: BAND ' 

0:147  výtěžek - prespěc4 fondu: Ča.  'Mein&  _Pomoc 
Zvěnte srdeihtě  ku h.ojně  návštivě  neé krajany a 

. přáťele. 

Nirodni Sdruženi 
TěL Jednota Sokol.. 

UPOZORNĚNÍ - 
FILATELISTM! 

. POštallt4  aria  v." Batawě, 
Ont. obdrki povaiení,  z Otta-

Lwy- raziticovatt všechny 
toval.zisiky..podani...ve dnech 
Sokoiskélici.sletu:iiifižtorni za 
zitkem a sicč: Sokol  DV,  
Batawa Ont.  July 9th  1914." 
Takto orazítkované dopisy. a 
lístky  beau  !nit možnou sbě-
ratelskou cenrt, poněvadž to-
hoto razítka smí býti použito 
jen v dnech solmIskěho sletu. 
— Mime  Oho  vydala Jel- 
nota Sokol Batawa. 12.5 kusů  
očíslovaných slavnostních obá-
lek, filatelisticky vybavených 
a miněrtým razítkem opatře-
ných, Tyto eziálky  ma'am  ob-
držeti jen v udaném omeze-
aim  ryktu  pc  25 cent. kus a. 
jeví se o ně  velký zájem sbě-
ratelů  z USA. 

Doku rlepr‘iii do 
Nady 3atovc1, v žád- :-7. ne csokolonii v Kanadě  
nebyla noř-ádána sokol- 

veřejná cvičení v 
tak velfm rozcahu - 
jako v Batawě . =řesvě-
ťlčili jsme se, že Ba-
tovci . v r.1939 nepři-
nesli sebou do Kanady 
jen svoje odborné vě-
domosti, kterými vyni-
kli v teto zemi. Při-
nesli -Obou též kousek 
lásky k-nitiodní práci-
a-sve staré vlasti.Za-
Pojili se všichni do 
odbojově  práce a děla-
jí ji znmnenitě . Jsme• - 
na ně  hrdi, že vždy 
tak krásne reprezentu-
jí i ostatní "českoslo-
Venskons Kanadu před 
tisíci anglickými náv-
štěvníky. Je t. "čisté 

okénko", jak si zvykl hovořit senátor  Vojta  Beneš, přes ktt,:é se 
na nás dívá celý s-*. Takto začíná iniciála N.D. svIl příspěvek v 
:časopise "Nová vlast" na str.8 z 13.6.1944, který vycházel v Mon-
trealu ve slovenštině, a pókračuje: 

Rozvoj. 3atawy je výsledkem  známého tisili -,;Čechoslováka, která 
se ukázali být za 20 let své samostatnosti v  CSR  nejpodmikavě jšími 
ve střední Evropě . Není proto divu, že za pouhých 5 let na holých 



místech pokrytých jen houštinami, vznikla p6kná osada s rodinými 
domky, která  ma  už i svůj poštovní úřad, obchod smíšeným zbožím, 
prodejem obuvi, společensky,  dam, dva kostely, dále sportovní a te-
nisové hřiště. Tento tvůrčí duch se projevuje i při každém jiném 
podnikání. Sokolský den v neděli 9.6.1944 nám to znovu potvrdil. 
K této národní sokolské manifestaci se sjízdeli účastníci již v 
sobotu, kdy od 5 hod, byl zahájen sokolský tenisový zápas Sokol 
Batawa proti Sokolu Toronto. Večer pak se konala sokolská veseli-
ce. V neděli začal sokolský průvod o 2 hod.odpoledne. V čele byly 
neseny vlajky anglická, československá a americká. Průvodu , se zú-
častnilo té z americké sokolstvo z clevelandské župy v čele se svým 
župním starostou a za doprovodu hudby kanadského letectva. Cleve-
landská župa se v Batawe zúčastnila již 3.sokolského dne (prvý byl 
v r.1941 a druhý 'v r.1942). Z Kanady se Dne zúčastnili sokolské 
jednoty z Montrealu, Toronta, Oshawyt  Kingstonu, Kitcheneru a ji-
ných okolních míst. Program Dne přinášíme na předchozí stránce a 
byl na cvičišti zakončen československou a britskou státní hymnou. 

Závěrem autor článku doslova oíše:"Kieš by po tejto zokola-
kej manifesticii v Batawe skoro vlály sokolské prapory v Ceskos/o-
vensku ktoré boly.nemeckými banditmi zneuctené a pošliapané." 

Pro nás je zajímavý výstřižek "Upozornění filatelistŮm!",kde 
se říká, že pošta v Batawe obdržela povolení k oráženi všech poš-
tovních zásilek zvláštním razitkem. Jednu takovou zásilku Vám dnes 
výše reprodukujeme díky laskavosti našeho spolupracovníka a příte-
le p.josefa M.Lacka z USA. Za další informace pak náš dík patři 
starostovi kanadské župy Ustředí čs.sokolstva v zahraničí p.Janu 
Waldaufovi. 

Tento příspěvek dnes otiskujeme jako ukázku z připravované 
publikace "SOKOL  -  PILATELIE", kterou naše společnost chystá nej-
později na začátek r.1992, kdy si připomeneme 130.výr.založení 
Sokola, 160.výr.narození dr.M.Tyrše a 170 výr.úmrtí J.Pugnera. 
Bude  ít  41fi samostatné časti a to: 
I. Z UZEMI CESKOSLOVENSKA, která obsahuje podstatně  rozšířené 

dopiněné vydání knihovničky 5.9 zisk, ni slávu" od J.Nekva- 
sila a 

28 



Některá slova a vity se  'Jai  
hrozně  moc těžko a i kdyi 
člověk  vi,  ejsou praVdivd, 
nechce ji a věřit. 
4.24.91. zeafel ve věku 52 let 
'jeden a nejahtivnějěich člen.
OLYUSPOTU, úspěšný vystavo- 
vatel, kamarád a dobrý člověk 

LitA K Y,S E L A 
Čest jeho památce 

PETRA  S Mc 4ADS4211 

ZeolLOviKA 4025 

.L8 215 CESio,  8102 

471 
At IttliTVil /2 1111BINIPP12 

°4A9 

Tc.ticcostav44,.;c • 

_ 
g 

-to rawfN 

-6 , ; • $?,, 
474,„ _  

1-. kn'hovp'ce č ,c2- a 
cro nacrosty nezájem dřiv3jiiho SCSF a vydána. 

2de ;:cou z7racován:y vi3echny dosud známé filatelistické materiá- 
ly a památi-cy na Sokoly, vydané no celém svě tě. • - Rozsah publikace je odhadovan ocť,  no 150-160 stran tet a a  77- 

 Cena se oclhal..lje n.a cca do 30 Kčs za vydini. Vzhledem k 
scu6asnym cotížím tiskem a papírem, je to cena vice neli pl.:.ija- 
telná a shilEíme se, aby nebyla nekročena. Přssto 31 MYSlinle, že 
tato základní práce z historie čs.tělovchovy by neT,51.2chyb'ét v 
žádné knihovné olyr.pijsko-sportovaího filatelisty  at  v GPskoslo-
vensku, tak i v zahrani1: (myslete na své p-Htele a pa=tnery). 

Abychom mohli uržit přibližný náklad pdblikace, '6ádáme Vás, 
abyste escťélením na koregn.lístku přihlásili u autor ia-  a ved.zPra-
vodaje o její závazny od-or  kazresa ria konci zpravoctaae). 
000000000000000000000000000OCC0000000000000000000000000000
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0000 
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Rakouská pošta vydává každý rok přehled strojových a propagačních 
razítek, která jsou v uvedeném období na jednotlivých pOtáct pou-
žívána. Seznam i s vyobraZením je sestavován ábecedně. K dispozici 
jej máme z r.1986 a 1988. 
Na dalších stránkách Vám z něj ořinášíme výběr těch témat, která by 
mohla být zajímavá pro Vaše sbirkz. Každá pošta, která  ma  k dispo- 
zici vhodný orážecí skroj, se snazí aby právě  u ní takové razítko
vjropagaci okolních kras a toho, co je v daném regionu nejzajíma- 
vě jší, bylo. orážet podané zásilky nic neříkajícími linkami či vl-
novkami je zde považováno za veliký přepych. Vhodná propagace touto 
formou přináší další hodnoty v jiné podobě  celému regionu. No, pou-
čovat nehodláme .6 to si musí zvážit jiní. Některá z těchto razítek 
jsou používána delší dobu a i několik let. Je proto možhě  je získat 
třeba ještě  nýní a obohatit i zpestřit si o ně  své sbírky. 
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Závěrem ještě  informaci o dvou nových  PR  Rakou- 
ska: 1) k výstavě  známek při MS ve vzpírání 1990 

v Mattersburgu,+ další inf.o 2 nových  PR  
2) k 3.MS v metané ve Vídni ve známé  Donau  - 

parkhalle od 21.-25.11.1990 
- Der --abgebildete Sonděr: 

'titt‘'  ees.7: • stempel kommt  am  20.  Sep- 
tember  zur Senioren-WM mi 
Gewichtheben in Mattersburg 
zum Einsatz.  Ehnen  .weiteren 
Sportsonderstempel gibt es  
am  22. und 23.  September  in 
Vócklabrunn zur Faustball- 

.„ Zur Wasserwoche wird  

MATT'  ERSSURG neben den beiden bereits in 
7210 •der vergangenen Wochenen- 

'S. 99(3 decke gemeldeten Stempeld.  
8ridner es kamidrbcnau - . 

..... . em dritter  am  21 9. beim Post- 1  
amt  Wildalven eingesett,  -  

3. Eisstock-WM•in Wien 
Žu den 3. Weltineisterschaiten 
im EisstockschieBen gibt es in 
Wien in 'der. Donauparkhalle, 
den abgebildeten Sonderstern:  
pel  vom 21.  bis  25. November. 
Motive sind Eisstock und Dau-
be  vor  der Silhouette der Do-
naurnetropole. 

.• - 
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TURNEUL FINAL AL 
CAMRIONATULUI MONDIAL DE  FOTBAL  

iTALIA '90 
ROMANIA-CAMERUN 

Bari 14  lunic  1990 

A m 

Po pfečteni naSeho posledniho článku, .věnovaného ital-
skYm filatelistichYm materiálqm k poslednimu MS v kopemé, by sp. 
mohlo zdat, Ze vše již, tylo řečeno, ale zřejmě  zdaleka tanu tak 
nent,.prbtote se objevily materialy dali a zdá se, te  and  nyní 
nemEleme tvrdit, te vi  dntul konec. Objevila se dalí 
přiležitostná razítka,  take  mflžeme evidovat : . 
Roma..Torp18nattara 1.12.90. taRNANIA CAMPIONE M.. =IDOL 
ROka Torpi8nattara 5.12.90. EUPPHILA 90 
Roma Torpignattara 14.12.90. VERSO  USA '94 

• (i
.,*4  .1.2.% '4

1a 
 

EuRPHILA  '90   

OfiEF3 o 7, 
* •ou.4 /4.4•••••0 ,v. 

4''1‚  

(‘"?.:0 LISP' • ,, • 4" 1. '1,*
u 

:1-4- 7 4 ,• 4. 4, 7, Vsechna ražitka tyla použivana v pr,ue.i 
v7:Fstavy, která se uskutečnila vPre ia sklonku. tinulěha roku. 
Za zmínku zde stoji žejmena to, • že. se zde poprve objevuje 
filatelisticky doložiteln, fakt, že přiští.  MS v kopan6uvridí USA 
a to v  race  1994. 

Diky peči př ítele F. Uccellarihó mf.lžene zaznamenat 
některe novinky u používarcílch otizki vyplatnch StrojY1 (OVS), 
Protofe 'rukopis OS 1/91 je jet š v tiakárně  a nemám přehled?  
které OVS tam jsou popsány, uvedu všechny : 
Roma, ALITALIA -  Official Carrier letecká společnost 
Roma, FIFA•Comitato Org.  Locale  ITALIA '90. ors.vYbor.v Inj.mě  

CONI CALCIOFIL fil.výstavz. 
Rona, CONI Vizita Paolo II vizita .11 Mlovo Stadia Olimplco 

Navštěva,papee na olympljsRen stadionu v Pimě. =I je 
zkratka itelakeho olympijskeno 
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II t IQ 

V naSich člancich, vě1ovaných.ITALIA-'90'jsme se věnova- 
li materiáltla WAdajici země. Učifime dnes  dye.  vyjinky, 
Firma  FIJI  FILM. pouivala pěkný OVS v Barceloně  a velmi dobře • 
ptsobi rumunske celinové obálky a přiletitostná razítka,  oboe  
vydavane jednotlivYm zápasa riumunska v Ital.. . •Kromě  techto 
razítek poutívaly rumunské posty jeité celou řadu jiných, 
vétiinou k raznýn filatelistickýa výstaven a pod. Ty ui nejsdu 
zdaleka tak zajímavé. Zaznamenejme tedy : 

utkání Rumunsko - SSSR 7  Bari.  
14.6.90., utkáni Rununsko - Kamerun v EWi 
18.6.90. utkáni Rumunsko - Argentina v  Napoli  
Poslpdni obálka je trochu záhadou.  Ma  přitiLtěnou jinou L  známku  
net  tři prvně  uvedené a na ní nápis EXPOFOTBAL 90 a vyobrazeny 
zde jsou vlajky vSech druistev skupiny B. To by samo o sobé 
nebylo mic divného, nápis  Romania  in optimile de finala snad 
vyjadřuje optimismus.výdavatele k postupu Rumunska do  finale  a 
korunu vSemu nasazuje  PR,  jehot text zni : "Mtlt succes 
fotl5alistilor trioolore in optimile de finala ale C.N.  Romania  - 
Irlanda,.25.5.90." K tomu vSemu jsou rumunské celinove obálky na 
zadni straně  číslcvane a  milli  publikovame mají čísla 52,_64, 55, 
Sb. Zda se tedy, ze existuje jeStě  jedna obálka, má ji nekdo ? 
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25- 5-38 ALSERMLLE 

VOLA, ALBERTVILLE 92, 

dnešnim pokračováni 'naieho - povídání o nortnkách, z  
Albertville  si poviinněne- nejdříve zvyku francouzské poštovní 
sprévy, týkajícího  se vydávání zkuszých tisků  "proofs'''.  Určitý 
počet těchto zkusmých tlaků  jde do Prodeje a občas je lze získat 
nebo alespofi vidět v některýcliezponátech. Jsou, to kartičky • z 
kvalitního papíru 130 x '100 22, na kterých  je znimka z, původní 
rytiny vytištěna v originálních barvách. Vpravo • dole je černě  
poznárika "IMPRINERIE'des TIUBRE-POSTE, FRANCe% • 

Francouzská pošta, která je oficielnim spowarem LOH 
rozpoutala skutečně  mohutnau. propagační kampaň, čeho i je 
dokladem i to, B od Ownich:dvou vydaných\ známek se jiťi-prodalo 
po 190 tisioich kusech KDO 'a 33 tisic je od. via= . pfedem' 
subsktibováno. Coubertinav vlak, o kterém se dočtete v jiné 
části dneLniro zpravodajt nebo akce "Děti olympiádě  a. crimp:Lida 
dětem", to vše vzbudilo zřejmě činnost posty na 
toato poli. 

Všechny itočky strojovych razitek . s aympijskou 
tematikou'mohoU být postupně, sti1davě  a opakované tottiavány do 
razných strojků, takte se .s nimi maeme vidy setat i  'VF  Ilpravě  
P.P. ,(PORT  PAYE).  %%a,  

PriEmIERELIA;si.',u:e_ • t 
*i .  Piť:11S.ALSES7VIL1E. 

PÁR ' " fg 

:• ÍrfiT • 

ALOERTVUE.. 

Znémkove sešitky se objevily v dalšich - dvon mptacich,' 
Jednak je to aesitek. v úpravě  jiz pouite, tedy 2z .5 zmémek 
výplatni hodnoty 2,30 Frs, s tarify poštovní přepravy a známým-
nápisem, propagujicím Z0.1-1 92. Novinkou tentokrét jeZe pfebal 
znamkoveho sešitku je z jednoho kusu 
coZ' tvoří destičky sešitku. U předchozího vydáni byty* destičky 
tvořeny ze dvou kartonka, spojených dohromady,- Prodejni cena je 
zde 23 Frs. 

Druhý sešitek obsahuje rovněi výplatni znánky hodnoty 2,3   Frs, 
jenom:ie v provedení samolepíoím, co: je novinka ve francouzské 
známkové tvorbě. 

Pfehledně  tedy mačeme registrovat zatim tyto sešitky: 
- Sešitek 10 Frs obsahuje známky raznýchhodnat) 

Sešitek 20 Frs .obsahuje celkem 9 známek 4 2,30 Yrs) 
SRšitek 23 Frs (10z2,3 Frs, vzadu pošt. poplatky, obal 

ze dvou  cast)  
SešitPk 23 Frs (jako. předchozi,ale obal z jednoho kusu) 
• Sešitek 23 Frs (lOx2,3 Frs, vzadu  FAIT  ES  DELL  1USIQUE) 
sešitek 23 Frs (1o7:2,3 Frs, samolepici známky) 
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, XVle IEUX OLYM PIQUES 
1 D'HIVER ALBERTVILLE 1992 

EPUBUOUE 
FRANCAISE 

Otisk výplatniho strojku, . opagujici ,rn w 7 m, t,.1. puc4vmj. 
úřadovny francouzské poji ovaci spoletnosti AGF, ktera je 
oficielni pojištovaci společhosti těchto her. Zatim jsou známé 
.tyto otisky z  Auxerre,  Bordeaux, Lyonu, Marseille, Paris S, 
Paris 9(Druot),  Reims, Rennes,  Strasbourg,  Tours  (dva strojky s 
rozl. čísly F 4180 a F 41811 Vzhledem k- tomu, že ve Francii je 
používání OVS velice rozšiřenou záležitcsti, da se očekávat 
objeveni cele řady dalSich. 

Olympijský ohefi pro  Albertville  bude zapálen v Olympii 
14.prosinoe 1991 a z Pecka přegravea do Francie letecky. •Jeho 
trasa z Paříže do déjišté her bude delší než 5000 km, navštivi 
22 větších mést, 60 okrestt a vice než 2000 obcí. Celou trasu 
olympijského ohné zajištuje francouzská poštovní správa, která 
připravuje celinovou dopisnici k této příleitosti. Mnmistvi a 
počet  PR  není zatím známý. Pochodefi bude nesena mladými 
sportovci ve věku 15 - 20 let, jednotlivé úseky budou 
kilometrové,  take  na své si tedy přijde přes 5000 sportovních 
nadéji. 

Protoie kompletní známkovY program francouzské poštovní 
správy k ZOH j5Ble ji .3 přinesli,.. latiete si na . přiložených 
ukázkách prohlédnout celistvosti nebo jednotlivé příležitostné 
razítka, -,1P- 
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84- VAUCLUSE 
AVIGNON RP 

du 17.12 au 21.0/.1991 

.u21 JANWER 1991 
AVIGNON R.P. 

33 - GIRONDE 
BORDEAUX DOCKS 

du 19.12.90 au 9.02.1991 

9 From 91 

BORDEAUX DOCKS 

MOISSAC 
MORZINEJAVORIAZ 

COUPE 011 MONDE 
DE SKI 1112IN 

90-91 . 

SPORTOViif Rkzfm 'RCIE RO aoK 1590 (zivSr r.90 a poč. 
000000000000000000coococ000000000000000000000000 r.ti91) 

Dnes opět pokračujeme v přehledu těchto razítek v návaznosti 
na inf.v 6.3/67/90. :.idže se Vám zdát, že inf.o t6chto razítkách je 
✓ našem zpravodaji asi "až moc".  Take  T.P:s ssi pravdu, _ale infár-
mace, které nám od francouzké pošty chodí, jsou poftumany tím, že 
o novinkách razítek budeme ve zpravodaji informovat a tento zpra-
vodaj francouzské poště  vč.informací o razítkách zašleme!!! Chyt-
ré, ze? No a jelikož se již za rok v  Albertville  budou. konat ZOE, 
těmito informacemi jsme nepohrdli. Uažeme- si jen. poizdechnout při 
nomy,šlení, že bychom podobné informace dostávali i od čs.pošty!! 
Neni to příjemné pomyšlení? 

Razítka ruční nříležitostná  

24-27-28-29 octobre 
et 3 novembre 1990 

du 23 au 25 novembre 1990 " du 26 au 28 octobre 1990  

Razítka strojová  nříležitostná  

sv.COMPIChiej. 
‚ERj0  

711,/ 

410A * • otamard e990 v 

COURCIA 

12:f7N .9- ,p.- • . er, ..s. 
m x . 

it 40 29(gdwawse 

.?.?  LES  A '.  1  

33- GIRONDE. 
GUITRES 

du 01.02 au 30.04.1991 
82-TARN ET GARONNE 

MCISSAC  
děs  réception au 9.02.91 

74- HAUTE SAVOIE 
MOR2INE 

du 20.12.90 au 19.03.1991 

31- HAUTE GARONNE 
TOULOUSE 

Pcnt des Demoiselles 
du 16.11.90 au 16.02.1991 

G UITR ES 1" MA I 
AO-CROSS 

CHAM PI ON NAT DE FRANCE 

GUITRES 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
-IX SPORT 

% 

EN 
%pig, VAN 7./00- 

\jib TOULOUSE 
15-16 Ftivnw 1991 

TC1.!alSER,4zDaSELES  MORZINE 



Coubertin-Eisenbahn 
Zur Werbung fur die Olympi-
schen Winterspiele in Albert-
ville ist gegenwdrtig in Frank-
reich em n Coubertin-Zug der 
Eisenbahn• unterwegs. Die 
Post Wirt mit und bietet in  
jedem  der 23 Orte. an denen 
der Zug Aufenthalt hat.einen 
Sonderstempel. 

aazítka strojová dlouhodobá — permanentni 

09 - AFtlEGE 
LA BASTIDE DE  SEROU  , 

LA BASTIDE DE  SEROU  

LA STATION DES LOISIRS 
4 . GOLF- TENNIS • PISCINE 

. • ...w...... 
• 

4 

, . VIUAGE DE VACMCES 

60 - OISE 
CREIL CT 

(C-Ikeinr+ 
LAVIRON CRE1L J'Y CRO1S 

   

 

LA BASTE DE  SEROU  

 

CREll C.T. 

mercredi 23 janvier 
jeudi 24 janvier 
vendredi 25 janvier 
samedi 26 janvier 
dimanche 27 janvier 

lundi 23 janvier 
mardi 29 janvier 
mercredi 30 janvier 
jeudi 31 janvier 
vendredi I fčvrier 
samedi 2 février 
dimanche 3 Wrier 

• 
lunch 4 Wrier 
mardi 5 février 
mercredi 6 février 

• jeudi 7 février 
vendredi 8 février 
samedi 9 février 
dimanche 10 février 

lundi 11 fivrier 
mardi 12 février 
mercredi 13 Wrier 
jeudi 14 février 
vendredi 15 février 
samedi 16 février . 
dimanche 17 février 

lundi 18 fčvrier 
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RENNES 12 h - 19 h 
TUN - 

NANTES 12 h - 19 h COLIBerniu 
CAEN 12 h - 19 h * FEY. or* 
BORDEAUX 12h - 19 h 
LIMOGES 12 h - 19 h 
TOULOUSE 12 h - 19 h 
MONTPELLIER 11 h - 17 h 

MARSEILLE 12 h - 19 h 
(arrět technique NICE) 
NICE 12 h - 19 h 
ALBERTVILLE 12h - 19 h 
ALBERTVILLE 10 h - 19 h 
GRENOBLE 12 h -19 h 
CHAMBERY 12 h - 19 h 

CLERMONT-FERRAND 12 h - 19 h 
LYON-PERRACHE 12 h - 19 h 
DIJON 12 h - 19 h 
STRASBOURG 12h - 19 h 
REIMS 12 h - 19 h 
NANCY 12 h - 19 h 
LILLE 12 h - 19 h 

AMIENS 12 h - 19 h 

..JEUX  OLYMPIQUES -TRAIN CLUB COUBERTIN  - 

FLA/6
4f
ti uz PARIS (inauguration) 

PARIS 9 h - 22 h 
PARIS 9 h - 12 h 
ORLEANS 12 h - 19 h 
TOURS 12h - 19 h O 

.50 

v., FL44,741  

c.,#  osG4N444i, '('0 
0 ,01  -• 

a , ... 
0. CLUB COUBERTIN io)  

*23 JANV 1991* 

R % 5  

Organizační výbor XVI.Z0H v  Albertville,  francouzské pošty a  
Train  Club Coubertin se podílejí na jedné zajímavé akci, která pro 
nás — olympijské filatelisty — znamená opět jedno milé prekvapeni 
v„podobě  23 nových qlympijsk*ch  PR.  Vypravili totiZ ve dnech 23.1. 
az 18.2.1991 na trat mezi PariZí a Amiensem zvláštní vlak, mající 
na své 27 denní cestě  23 zastávek. 

Vlak Cou—rtin byl iejvětším'vlakem světa (informuje francouzs—
ká pošta), souprava měla 20 vozů  v délce 500 m. Skládala se ze 7 va—
gonů  s pojízdnou výstavou propagující 'ZOH, ze 7 vagonů  určených pro 
ubytováni a občerstvení doprovodu, sklady apod. a 6 vagona pro účely
pošty. Tato pojízdná výstava byla ve 23 místech svých zastávek otev—
rena vidy od 12 do 19 hod, pro návštěvníky. Ve vagonech určených 

40) 
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potřeby pošty byla k lispozici všechna známkovi olymoijski vy-
d,Iní ?ranoie k ZOH a v kadém městě  zastávky vlaku bylo pro ten i-
čel k dispozici  PR.  Všechna  PR  maji stejné provedení a liši se jen 
datem a místem. Na předchozí s:raně  přinišime přehled tragy a zasti-
vek Coubertinova vlaku s časovým rozvrhem na všech 27 &mi. Také u-
kázky  PR  a celistvosti.  

ST2T0VII, JAZDECKI! ERE STOCKHOLM 1 9 9 0 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

V dr:och 24.7.- 5.8.1990 sa ve Stockholme uskutočnili prvé  
"WORLD EQUESTRIAN GAMES"  (Světové jazdacké hry)'.  Bolo  to najvgč-
šie jazdeckťě  podujatie posledných desatroči. Sdtailfa sa o tituly 
majstrov sveta v siestých oficialných iisciplínach  dim  pravidiel 
FEI-(Medzinárodne4,jazdeckej federacie): drezúra,  military,  Voltíž, 
dialková jazda, sutai'š štvorzim-ahov a p,,,rkúrové akákqnie. Otvore-
nia-hier a záverečného ceremoilialus  ktoré sa konali na Olympijskom 
štadione, sa zúčastnil švédský král Karol,KYI.Gustiv a predsednič-
ka  PEI  princezna Anna. Toto nákladné a velkolepé podkljatie sa vy-
darilo po všetkých stránlzach a jazdecký svet bude mat ešte diho 
na čo nomínPt. Už dva roky pred konanim hier začali organizátori 
posielat do zlého sveta množ'stvo nropagačných materialov a hla-
vne razných brož'úr. Org.výbor mal k disT3ozicii výplatný stroj  so  
stočkom v ktorom bol okrem ostatnýc;1 náležitostí oficialný emblém 
WEG. ZaradeniP, VO do zbierky a najma do ex.71c,nátu je trocha proble-
matické, nakolko je prevážne na obálkach velkých  rozmerov, ktoré 
slúžili na zasielanie propa'mčných materialo7. 

L.4 
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Dry;  15.5.1(:50 vydala -‘7éciské notoví spriva zošitok zo šies-
tM, znémkami v celkovej hodnote22,FO 3T-.K.,(nom. je 6 x 3,80  SK).  
Velmi pekné inémky mazu niimet všetkych šest disciplin-v ktorých sa 
sdtažilo. Obal zošitku predstavuje dvoch jazdcov radujúcich sa z 
vítazstva. Spolu  zó  známkami  bola  vydaná jedna obálka a rasitko 
PDC. Na obálke je_zama veža- Olympijského štadiona na ktorom sa 
usl;utočnili v r.1912 po prvý raz v historii olympijsk4 jazdecté 
• sútaže. Razitko predstavuje stužku ktorou býva dekorovaný vitaz 
a umistnený jazdci. 

GAMES . 

24.7 1999 
Tid: 24 1uti-5  augusti  

Arr,,ngemang: Ryttar-VM. Stockholm. 
Arr.mgar: Swedish Equestrian Federation. 
mow: Ryttar-VM:s logotype  med  ett hasthuvud 
oct tre kronor. 
Admss: Postkontoret. Minnespoststampet 
"Ryttac-VM", 102 50 STOCKHOLM. 
(Sth C 1989:924) 

Organizačn:i výbor v snolunr:Ici z noi3tesprdvou vydal donisnicu 
s natlačenou známkou bez hodnoty a pseado razítIrom POSTE! Adresa a 
text  sú  taktiež natlačenée Adresa znie "Všetkým fandšikom jazdec-
kého šporťun a tete je upozornenie že  sú  ešte v Dredaji listky 
na všetkých šest disciplim, aby nenremeškali udalost storočia v 
jazdeckom športee Obraz donisnice tvorí detail zo známky parkúro-
vé skákanie 
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Je to.pkutočne originálw doklad vhod4 aj do zbieaty a expo-
nátu, nakolko táto oropagačná akcia  bola  pripravovaná v spolupráci 
s požtovou správou a dopisnice boli roznášané poštármi po celom• 
Stockbolme. Počas konania WEG  bola  použivani len jedna priležitost-
ná pečiatka s námetom oficialného znaku WEG. Pečiatk7  sa lišia len 
dátumom a všetky čo vlastnim sa svojou kvalitou približujd k abso-
litnej kvalite. 

V mojom prispevku som sa snažil zachytit všetty filatelistic-
ké materiáli vydané k tejto šoortovej uaalosti. Velmi rád privi-
tam,prioomienky a dopine;ie mojích ooznatkov, aby som tito uda-
lost mohol skompletizovat čo najlipinejžie po filatelistickej strá-
nke. 
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- - 



011PGarriia.,A 
ypev 

1E 1 E 

kTbe 'Gambia 
iiiřgh. 7 

e. Di.z 
wilmArw 

OIKAArAa„A 
401,- - 

(,;ombia 
WNW 

• ,. 
_ 

D3 4) 

rj- AtAii 

10 10 

ť;ambie 
choz í r3tran ja i:.serie, v níž je na  al—ku D 15 r)l'ipomenuto ami 
násc:bné 7ítězst7í:::.artiny a-tot4:4, i na hodnotě  1]: 
známky. .Níže pe.k ukázky ze 1-7.serie (vlevo) a_V.serie. 

Dne--a krátký pohled do novinek z tohoto oblíbeného tematu 
zakončím aršíkeťri z Dominiky k serii známek s  Mickey  Mousem z r. 
1989, kde vidíme tuto oblíbenou figurku jako hráče tenisu. 

Závěrem bych chtěl apelovat na některého z mladších členů  
naší společnosti, který toto téma sbírá, zda by chtěl pokračovat 
s vedením této rubriky v našem zpravodaji. Pro stáří musím pomalu 
končit a bylo by škoda v této práci přestat. Děkuji Vám. 

Vl.Kolich 
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WORLD ICE HOCKEY CHAMPIONSHIPS AND THE CENTENARY OF DOMESTIC SCIENCE 
TEACHER EDUCATION ON THE FIRST SPECIAL STAMPS OF FINLAND IN 1991 

The World Ice Hockey Championships will be held in Finland next 
year. The matches will be played in three cities: Turku, Tampere  
and Helsinki, the main place being Turku. The Post of Finland will 
commemorate the event by the issue of a special stamp on  1 March  
1991' A player in full action is captioned by Heikki Nuutinen on 
the stamp, with medieval Turku Castle in the background. 

The value of the stamp, FIM 2.10 corresponds to the 1st weight 
step of 1st class letters for Finland and the Nordic countries. 
The issue is 5 million copies. The stamp has been printed by Bank 
of Finland Security Printing House (from 1 Jan 1991 SETEC OY ) in 
four-colour offset. 

0.799 

LS v LI pro r.1991 se bude 
konat ve dnech 19.4. - 4.5.1991 
ve tf:.ech finských městech. 26 
zápasa se bude hrit v Turku, 8 
v Helsinkách a 6 v  Tampere.  

pultu.P2a-,H.WIA51.,p,---1m: Tunisia released a single stamp on 27 
May 1990 to commemorate Tunisia's 
participation in the Olympic Movement. 
The stamp was designed by Hatim El 
Mekki and printed an phosphorescent 
paper by Heraclio Fournier in Spain. 

50, WJ When Tunisia gained independence from 

r-4fte.lig4 ...!<4.
!,id)11 France. a national Federation of Sport 

was founded, which became the National 
Olympic Committee on 20 May 1957. 

'During , the Session of the IOC held in Sofia, Bulgaria later that 
year, the Tunisian Olympic Committee was recognised and admitted 
as a member of the IOC. The first participation of Tunisian 
athletes at an Olympic Panes was in Rome in 1960. 

• 

Eeufees van die SA Ru2byraad • Centenary of the SA Rugby Board  
(informace na  de1.51  straně )  
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CENTENARY OF THE SOUTH AFRICAN RUGBY BOARD 
Evolution of the rugby union game in South Africa 

Rugby football, as a game in South Africa, probably originated with the matches ' 
played between regiments of the British Army engaged in the early Zulu ware. 
As tar as can be ascertained, however, the  hrst  Organized game played was that 
between military and civilian players on Me Green Point Common in Cape Town in 
August 1862. 
The year .1875 saw the formation of the first dab in South Africa, that of the now 
famous Hamilton Rugby Football Club, followed a year later by the Villager RFC. 
Soon afterwards came the formation of the Stellenbosch Club. a name which has 
become synonymous with rugby the world over. It has been the nursery of South 
African rugby, with no.  fewer than 126 of South AfrIca'S 551 international players 
having attended the University of Stellenbosch. 
About the time the game began in Cape Town it was also introduced at King 
William's Town and other Border and Eastern Province towns. Thence it quickly 
reached Kimberley, from where it spread to the Transvaal and on to Natal, and final•  
tyto  the Orange Free State. 
With the popularity of the game spreading as it did, and with the increase in the 
number of clubs, provincial unions were formed — Western Province was the first 
in 1883. The need tor an umbrella body soon became apparent and the South 
African Rugby Board was constituted in 1889. 
During the past century the SARB had seven presidents, of whom Percival Ross 
Frames was the first. Andries Jacobus (Sport) Pienaar was president for 26 years 
from 1927 to 1953, and the current president, Or Daniel Hartman Craven. has hela 
.this office for 34 years, since 1956. 
The year 1891 saw the visit of the first overseas touring team to South Africa This 
was by a f3rItish side who 'hrought with them a gold coo bearing the inscription 
South African Football Challenge Coo — a gift from Sir Donald Currie, with the in. 
struction that it be competed  torby  all representative rugby centres in South Africa 
The following year. 1802. saw the beginning of the series or Currie Cup tournaments 
which have contmuKI to this day as South Africa's premier rugby competition. 
Since the first to, In 1691, South Africa r as exchange:, international tours with 
teams horn the British Isles, France, New Lealand. Australia and South America. 
The Springbok test match record reaas as loilows: matches played 172, wan 110: 
lost 47, and drew 15. 
The 50e stamp refers to the tour by a British isles team to Scala Africa in 1966. The 
visitors won the first three test matches (SO, 17-8 and 9.31 tot as beaten in the 
fourth by South Africa 5-0. It was South Africa s first test victcri .o the first match 
in which the well-known green !ersey was warn. 
In 1937 the Springboks raured Australia and New Zealand (40c stamp,. This team is 
considered one of the *Jest Springbok team, over. They won 16 of their 17 matches 
in New Zealand and far the first time the All čaicks were beaten in  atest  series 
when South Africa won two of trte three le, a:atches. 
In 1963 the Wallabies visited South Africa 1.30c  staniol.  The test series against time 
Springboks ended in a draw, two test matches having been won oy each side. The 
Australians won 15 of their 24 matches. 
In 1980 a Frencn team toured South Africa aria Played ono test n.fon against Ma 
Springboks 118a Stamp). France was defeated 37•15. 

38c-- National Sports Stadium 
Depicted on this stamp is the giant 
National Sports Stadium. 

This magnificient 60 000 seater complex 
was designed with' great architectural 
finesse by the Chinese Gansu Institute of 
Architectural Design and Survey. The 
complex is a ifloss modern facility 
equipped with the latest electrical timing 
devices. 

The main feature of the stadium is the 
 Sports field which can withstand any 

tropical storm. The centre portion is a grassed football pitch designed for 
both national and international matches. Other important features of the 
stadium are the colour boards fed by the computer. V.I.P's reception etc. 

Etionie bř5.nomně  a "zázračného bělce" Abebe Bikilu. 

V dubnu 1990 vydala etiopská pOšta,zvldětni vydd-
ňi pěti známek na-počest legendárního-běžce, 
dvojnásobného Olympijského vitěze v maratonu 
Abebe Bikily. (7.8.1932 - 25.10.1973). 
Jeho skvělá karidra začala.10. září 1960, kdy 
v Evropě  a ve světě  nezndmý bělec při svém vůbec 
třetím maratonském startu získal b o s ý. na tra-
ti 42,195 km zlatou olympijskou medaili. Ve Stej-.  

ném roce se vítězně  zúčastnil maratonů  v 
Athénách, Osace a u nás v Košicích na Mezi-
národni maratonu  míru. Olympijské vítězství 
si zopakoval v Tokiu na OH 1964. 0 Čtyři  ro-
ky později na OH 1968 v Mexiku musel pro 
zraněnf nohy na 17. km vzdát. V březnu 1969 
měl autonehodu, kdy po pddu ze Čtyřmetrového 
svahu zůstal 13 hodin v bezvědomí se zlome-
ným krčnfm7obratlem. Na ndsledky této těžké 
nehody ochrnul a v říjnu 1973 také zemřel. 
Tímto zvldětnim vydáním připomněla a uctila 
Etiopie A.Bikilu jako svého národniho hrdi- 
nu. Ssnamenicxy. _ 



Lerenča polského boxu - Feliks  Stamm  ( 1901-1976 

VI ROM POLSKIEC BOXERSKLO SVAZU 

Polsko je zemí i kde box patří spolu z myklistikou a kopanou mezi 
nejoblíbeně jší sporty . Box mi v Polsku dlouhou, zajímavou a bohatou bis.. 
torii. Již v roce 1920 zde uspořádali boxerské střetnutí. A v roce 1923, 
tady už před 65 lety, založili v zemi Polský boxerský svaz, který se též 
stal aenes Mezinárodni boxerské amatérzkó asociace .7 době  semi  první a 
druhou světovou válkou naznačili sice polští boxeři několik mezinárodních 
mistrovství , m.j. r. 1934 startovali cv 1:SA v Chicagu. První triumf na 
evropoki padě  zaregistrovali Poláci na  YE  1937 7 Miláně , kde dva  ;anti  
boxeři - Polus 7 pérové a Chielewski ve střední sáze získali první tituly 
mistrů  Evropy. Dalším mistrem starého kontinentu byl v r. 1939 v Dublinu 
Kolozynski ve welteru. 

• 
Po druhé světové válce bylo Polsko velice zpustošeno. Proto i sport 

zde rostl pomalu. Polští činovníci začali s proparaci boxu mezi mládeži. 
První povojnové mistrovství Polska se konalo.? Lodži r.1945. V témže rine 
49510 i k mezistátnímu utkiní Polsko-Nskoslovensko 10:6 a r. 1947 i k 
prvnímu měřeni sil Polsko - Sovětský svaz 6:10 . A pak už přišly první 
mezinárodní úspěchy. Chychla se stal nejlepším polským boxeres, stal se - 
několikrát mistrom Evropy a vyhrál i na olympijských hrách v Belsinkich . 
Další olympijské medaile získali v  Melbourne  Niedzviedski a Piatrzykowski 
v  lame,  stejně  jako Adamski a další. 

V té době  Polsko disponovalo širokým štábem odborníka-funkcioniřa. 
trenér dalšich dobrovolných i placených pracovníků  i boxera . Nejslav-
ně jší postavou polskoho boxu byl trenér legenda - otec polského boxu - 

'Feliks  .Stamm  , který je vyobrazen i na zhěmce na-  polské celimě  k 60. vý-
ročí polského boxerského svazu z roku 1983. 

- F.  Stamm  v •25 letech zanechal vlastní boxerskou závodní kariéru a 
aktivní činnost v ringu a stal 30 trenérem  Warty Poznan  . Ve evých . 30 letec 
působil jako sekundant na  ME  v Budapešti, naposledy sekundoval 'polským re-
prseu;,ant,Im v roce 1971. Vycoval celou řadu slavných boxerů  a zasioužil 
se o slavné jméno polského boxu v ti době Vítězslav n.echta 
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001 - ADOLP Andělln - Na pláni 1285, 562 06 IsTf nad Orlicí hledá 

Por5tou prošlě  dopiznice, nohlednice či obil-
kv z 18.setkání OLYLPSPORT v Brně  (3.12.88) 
• 19.setkánl OLYMPSPORT v Boskovicích (24. 
9.Q9), dále pak z Valné hromady OLT.12SPORT 
✓ Ceském Brodě  (23.6.90). Materiály budou  
sloužit k naší "malé kronice", kterou zpra- _ covivám, 

038 - JÍLEK Jiří - Rovečinská 8, 679 74 OLEŠNICE na Mor, hledá 
dopisnici CDV 31e (zelený přítisk) s  PR  a 
neb čistou. 

066 - KOBERA Josef - Malovarski 537, 273 24 VELVARY koupí bezvadné 
čisté známky of.150-2.  Tyto známky i jedno- 

• tlivě  na dokladech prošlých poštou, dopisni-
ce CDV 31a-e s  PR,  dále posun červeného pří-
tisku. Dále hledá a koupi dopisnici "Ve pros-
pěch jezdeckého olympijského fondu" a OVS 
"Výstava tělesné výchovy  a sportu Pardubice 
1931". Velmi nutně  potřebuji SR "Kongres 1925" 
na dopise. Za tento doklad a posun červeného 
přittsku na CDV je možná,č4t.tihrada v Dn. 

097 - STRÁNSK1 Franti5ek, Zižkov 675, 562 01 USTI nad Orlicí nabízí: 
a) ptisky čs.PR sportovní tak, jaje dodávala 

TGS Praha. Jedni se asi o 100 ks z let 
1960-1972, kus a 1 Kčs 

b) zpravodaje OLYMPSPORT č.1-66 kus a,• 2 Kčs a 
knihovni6ky OLYMPSPORT č.1-17 14us a 5 Kčs. 
udběr nejraději v celku. Rozpouštím pro 
stáří (zakládající člen společnosti) vhod-
né Pro nové členy!! 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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Je neprodejným a neperiodickým zpravodajem spo-
lenosti pro Olympijskou a sportovní filatelii 
v CSPR. 

Předsedou společnosti Ing.Jaroslav PETRÁSEK, Zboro7ská,1024, 
282 23 CESKY BROD 

Vedoucím zpravodaje je, Jaroslav  JUSTIN,  Čs.legií 63, 
399 01 MILEVSKO 

Toto číslo 2 i 7 0 / 91 má 24 stran textů  a - vyobrazení, redakčni 
uzávěrka byla 15.3.91. Vyšlo v dubnu 1991. 
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