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Vážení přátelé sběratelé ! 

- Pozvolna se naplfiuje  °slid  roku 1991. Vkritké době d on - 
přesné po vzoru svých piedchůdoů  - doběhne do sveho cile DO 
pohár4 našich života namichal roztodivný kohtail prožitků  a • 
zkugenosti: které někdy chutnaly sladce a jindy hořkly, 

Chci využit této oh vile, abych podékoval viem, kdo se o.  
čintost -a práci pro OLaPSPORT pod4 lcoi, af již. jakýmkoliv • 
zpasobem. 

Pok 1991 zvolna ,dožívá.  Nei  viak dosmějeme k onomu 
mezmiku, kdy předa otěže viady svému nistupci, dovolte mi, abych 
vám. všem i Vd5ilt rodinám vyjádřil 5Vé upřímné přání. Předeviím 
ke dnam, které klepou na -dveře našich srdci :  At:  vás viedhny 
zastihnou v pokoji a míru, bohaté na lásku a lidství, jejichž 
nedostatkem tolik choří současný svět. A za druhé : Kéž tyto 
•vzécné hodnoty nikdy nechybí ve Vašich životech ani v novém. čase • 
olympijského roku, nadepsaného prostě  - 1992. 

Vám přátelsky oddaný - 

Jarda Petrések VR.Bušek 

Přítel Buiek by mi jistě  prominul, že jsem použil jeho test 
roku 1968 a snolupodepsal jej v roce 1991. Stačilo • jenom 

upravit ten letopočet. On tenkrát  yid  napsat nemohl, já 
nyní zase víc napsat nechci... 

_ 

.K našemu všeobecnému ůžazu nim doručila pošta dvě  bedny s 
obsahem 10q)0  Rs  obáleh, přepraven7"Ich př41P4.4tostn7:7m letem, hter7:7 
zorani=ovali rum,rnšti iilatelisté na počest OLYIPSPORTT91. 
Zásilky byly odeslány zpět_ z pfchozim razítkem, malá část, 
kterou nim rumun3tí peié noskzytli, byla za!'al.....5.na do  =Ice.  
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Vážený čtenáři, 
skončil týden /21.-28.9./,k němuž směřoval Tvůj pohled, neboi 

něm vyvrcholily oslavy „stříbrného" jubilea Tkré společnosti. 
Ty, jenž jsi byl přímím dčastnikem, jsi jistě  s odstupem času  
vie  viděné a prožité posoudil a zhodnotil a tak se nyní můžeš 
pustit do konfrontace s následujícími řádky.  
TT,  jenž jsi se a různých aůvodů  nezúčastnil, můžeš po přečte-
ní posledního řádka- takd posuadVat-a- hodhotit,"zda  Cayce  Tvá 
neúčasti . byl tak závažný,  le  jsi opravdu nemohl přijet do měs-
ta nad šemberou - českého Brodu a spoludčastnit se oslav. 
Pojme a pftpomeňme si nyní společně  vše podstatné, co tento 
týden zaznamenal  do historie naštspolečnosti. 
V sobotu 21. záři v 10,00 hodin před budovou Podlipanškáho mu-
zea,slavnostně  zahájil předseda společnosti, ing. Jaroslav Pet-
rdsek, Mezinárodní filatelistickou výstavu, která se 'zde usku-
tečnila s názvem OLYMPSPORT 91. Zahájeni se dále zúčastnili a 
výstavu pozdravili :  pi.  Helena Procházková - .zAstupce staros-
ty' města Český Brod, D. Jaroslqv Maleček - tajemník Sčř, p. dr.  
Vladimir  Viklický p-ředseda L -aětová společnosti, p.  Karl  Heinz 
Kbller - člen vedení MOS. Přítomno bylo i několik členů  °LIMP-
SPORTu, německé skupiny IMOS, náhodných  diváků  a též i  sponsor  
výstavy, známá firma RICOH, jenž zapůjčila po dobu konání výs-
tavy, kopírku.- 

Uprostřed týdhe přijela výprava členů  skupiny IMOS, jež podobně  
jako naše společnost, oslavila i ona v letošním roce také 25. • 
Ict ;76 tohatd dinmsti. 
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V- pátek se spolu s jejich dčasti uskutečnilo prátelské poseze—
ni ve vinárně  hotelu Slavoj. Setkáni přispěla k upevněni dáv-
ných přAtelstvi a navázáni nových srdečných kontaktů. 
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A již nadešla sObota,.28. 
den z celého týdne'asi.ne&čéká, 
Vanější. Od 8,00 hod. prablhala 
v hotelu Slavoj Po celé dopoled 
ne výměna 
bytka členů  i nečlenů aumPspoR,' 
Tu. ayla-poměrně  slušně rtavšti  
vend  a z tohoto • důvodu se mohla. 
uskutečnit prostorn4kIbth mis- -  
tech  vedléjši Sokolovny.. . 
Odpoledne, vé 13,3o hoď. byli 
zahraniční účastníci při4ati na 
českobrodské radnici, zás=pky-
ni.starosty městateskf  Elrod,  
paní Helenou Prochdzkowni., 

Ve 14,00 hodin potom začala v jfdelně  hotelu Slavoj Viaand 
hromada OLYMPSPORTu za dčasti 32 členů  společnosti CT:P/TSPORT, 
21 'členů  IMOSu a 6 hostů  /dle prezenční listiny/ s rAnledUji-
cim programem : 

1. Zahájeni,. přivittini hostů  
2. Zpráva předsedy 
3.,Zprivapokladnika. 

4. Zpráva jednatele 

5. Zprdva-revizorů . 

6. 25, let OLYMPSPORTu 

7. Pozdravy hostů • 
8. Výstava OLYMPSPORT '91 

9. Nbvinková služba 

10. Kolování OLTOSPORTu 

- ing. Jaroslav  =Ism  
- ing. Jaroslav PETAKSEK 

- a. t. Bedřich  POLL' .  
- ing!..Zdeněk SLOV  

- Josef SMETANA 
- Andělín ADOLF 

-.1ng. Jaroslav'PETRitsEC. 
- ing. Jaroslav PTMLESEK 
- ing. Václav DIV1g 



11. Aukce OLYMPSPORTu 

12. Knihovna OLYMPSPORTu 

13. CLYMPHILEX '92 Barcelona 

14. Přišti setkání OLYMPSPORTu 
15. Diskuse, různe 
16. Závěr 

- ing. Jaroslav PETRASEK 

Radek JIISEK • 

- ing. Jaroslav PETRASEK 

Připomeňme si nékteré hlavní myšlenky, jimiž Se Ire svém vystou-
pení zabýval, ing. J. Petrásek : 

dvodu přivítal předseda společnusti všechny účastníky slavno-
stního zasedání členy OLYMPSPORTu a IMOSu čele s jejich 
předsedou, D. ainterem NUYKENEM,  dale  čléna vedení americké SPI 
o. Josepha LACKA,  D. JACKA KOSMALU, jenž zastupoval polský Klub 
Olympijczyka. Mezi účastníky byl i doc. -Jiří KeSSL, nový předse-
da CSOA a MUDr. Peter OSUSK1, předseda ZSF. 
uScházíme se po orce od ustavení samostatné Společnosti pro olym-
pijskou a sportovní filatelii v ČSFR - OLYMPSPORT. Ustavující 
Valná hromada 26.6.1990 v českém Brodě  rozhodla o- novem způsobu 
organizováni olympijské a sportovní filatelie a dala nám nová 
možnosti k naší práci. Dovolte mi nyní, abych se věnoval alespoň  
některým faktům uplynulého období. 
dvodni část nebude radostná, nebot jak všichni víte, utrpěl OLYMP-
SPORT v tomto obdob i značně  ztráty. S hlubokým zármutkem a boles-
ti jsme postupné zaregistrovali ůmrti Ládi KYSELY, sběratele, vy-
stavovatele a fotografa Olymnsportu. Dále odešel přítel HEYDUK z 
Domažlic a 30. srpna i nejstarší člen, František VAtURA, z Jese-
níku,ve věku 93 let. Nejbolestivější ztráta  /Ids  však postihla o 
to krutěji, oč  byla neočekávanější - 22.7.1991 zemřel ve věku 57 
let jeden ze zakladatelů, pozdější předseda a redaktor společnTš-
ti - Jarda JUSTtN. Prosím, abyste všem věnovali na úvod 
našeho shromáždění tichou vzpomínku. 
členská základna se za poslední dobu zvýšila, příliv- nových čle-
nů  je žádoucí a věřme, že trvalý. Výše členských přispěvků  byla 
30.- Kčs ročně, respektive DM 15.- Stávajíci situace nás přinu-
tí se- zamyslet- nad výší'těchto příspěvků  'abudeme-je-muset zvý-
šit. 

Nejdůležitějším pojítkem.je zoravodaj. Jeho ůroven byla vždy dob-
rá, hlavně  díky jeho šéfredaktorovi. Stávající situace byla 
zatím vyřešena vyřešena tím., že se tohoto dkolu, ujal Radek Jásek. články 
db zpravodaje posílejte tedy na-adreauT-Havličkova 271-,- 281 21  
červand'Pečky. 
Letos jste dostali knihovničku Mistrovství světa v lyžování, au-
torů  Svobody a Mračka, v tisku je další - Hvězdy světově  konaně, 
autorů  Šlechty a Kamenického. Přioravuji se další : 

Petrásek,  Polak  - čs. sportovni razítka do roku 1945  
Bands  - Jezdecký a do3tihový sport  
Mauer.  - Lední hokej 
Justýn - Sokolstvo - 
.0susicý - Kapitoly olympijskd historie a filatelie 

Vítáni jsou pochopitelně  i další autoři. 
Aktivita č1ensk4 základny je značně  ro=dilná, ikdyž počet členů  
je velký. členy dělím na vystavovatele, přispěvatele, pomocniky, 
zakladače /zpravodaja, knih-o7ni#k/ a ostatní /nepiní základní 
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oovinnosti, neplatí! pfsísoěvky a jscu vyloučeni!. 
Postavení CLYMPSPOPTu -- samostatné stolečnost rezistrovang :od-
le  zakona o shromažatvéní občanů. Ne oroto, abychom se odtrhli 
od Svazu /velmi dobrá soolutréce!/,  ale zmíněná registrsce umož-
ni mj. mírné pcdnikáni, chceme nabídnout své služby sportovním 
svazům i dalšIM zéjemcům  pi  zajištovéni různýcn filatelistic-
kých suvenirů. 
PoEl na vytvéření emisníhc olénu  

6.1.1992 - mn. k ZOH v  Albertville  
31.3.1992 - MS v ledním hokeji 
21.5.1992 - OH v 3arceloně  
30.6.1992 - ME  juniorů  ve stolním tenise 

Soolupréce  s ČSOV, ČSOA, firmou RICOH /snaha o navázáni span- 
morske smiouvy/. Styky .s IMOS, CIFT SOC /Anglie/, SPI, 
Klubem Olympioczyka, Olymo'nilem /Rumunsko/,  FIFO,  Olympijským 
muzeem v  Lausanne.  

VIStava OLYMPSPORT '91 - nechci výstava hodnotit, necht. to  udělá 
-každý sám. Chtěl bych poděkovat všem, kdo pomohli: Polák, 8ureš, 
Karlovaráci, Koberové, Kamenický, Janů, SMažák, Mauer, ,Adolf, Za-
jíček, Smetana, JAsek". 

Založením a průřezem činnosti společnosti OLYMPSPORT se zabýval 
Andělin ADOLF  
„Dvacet nět let žije a pracuje námětová snolečnost OLYMPSPORT. • 
Vyhlásil ji na památném semináři v Choceradech ušlechtilý člo-
věk, ptitel a o:ganizAtór - Václav Robin Bušek. Srdce a zdraví 
dal ao rozvoje sportovní a olympijske filatelie. Budoucnost 
zřejmě  pině  docení jeho ptinos v oblasti némětové filatelie. 
Kdy to bylo ? Ve dnech 1.-2. dUbna 1966 na prvním semintiři ná-
métcvé filatelie v již zmínéných Choceradech.  Zde byly podrobně  
prodiskutovány a posléze vytyčeny zásady a směr jejího rozvoje 
v naší -republice. Smyslem založení sekce  OLYMPIAN  a. SPORT bylo 



dobrovolné sdruženi všech zájemců  z.celé republiky o olympijs-
kou a.  sportovní filatelii. 
Existence- sekce nebyla samozřejmostí. Prodělala pernou, často 
trnitou cestu, nikým nevyzkoušenou, zejména po roce 1968. Přes 
mnoho různých potíží to bylo v.převážné míře nadšení a vira je-
jihn zakladatele a prvého předsedy, pana Václava Robina Buška 
a několika stejně  zapálených člena kolem něho, kteří tehdy u-
vedli sekci v život, např. pánové štrincl, Justýn, Kudelka, 
Svoboda,- Mraček, ing. Slováček, ing. Petrasek, pplk. .Kříž a 
dalši.- 

Po krátkém čase přišla na pořad otázka zpravodaje, který by.; 
byl určitým informátorem a pronagátorem sekce. Stal se jím ča-
sopis OLYMPSPOBT jehož první číslo vyšlo v červnu 1968. Je 
nutno říci, přestože byl často doslova psán na koleně, byl 
přijat tehdejším vedením. {F velmi příznivě. Největší užitek 
a radost z toho Měli však samotni sběratelé. Ntzev OLYMPSPORT 
pak převzala celá sekce. Samotm'r zpravodaj byl a  le  ouravdu  
přehlídkou a studnicí vědění v oblasti olympijske a sportov-
ní' filatelie. Jen pro osvěžení paměti: dosud vyšlo v kxri. 
.ročnItich na 70 člsel s nesčetným množstvím vyobrazení a tex-
t 5' všech druhů  filatelistických materiálů. Byly reedice a co 
více - bylo vydáno již na 20 svazků  našich stále oblIbených 
knihovniček. Zpravodaj i knihovničky dosáhly i mezinárodního 
uznání, o čemž svědčí jejich hodnocení na filatelistických 
výstavách-v zahraničí a ohlas u našich zahraničních filate-
listických přátel. 
Dovolte mi v této souvislosti i připomenout, že téměř  ve stedt-
né dbhě  jako byla dubnu 1966 založena naše sekce OLYMPSPORT,. 
byla 1r ivětnu založena T SRN obďobnd společnost - Internationa-
le MotivOruppen Olympiaden und Sport  /IMOS/ - u ejihot zrodu. 
stáli přátelé V.R. 3uška, p4inové Nuyken, Winternheimer,  Huber,  
Keller-a další. Početná delegace IMOS navštívila i naši mezi-
národní výstavu a_přáteld jsou zde mezi námi. Blahopřejeme jim  
upřimně _též 1c25. výročí Vzniku!  
Vzácná jsou též setkáni našich členů. Konáme je nejméně  jednou 
ročně. Dosud jich bylo uskutečněno, včetně  první valné hroMady,  
devatenáct. Na nich se Členové společnosti osobně  poznávají, 
sdělují si poznatky, problémy, seznamijí se s výsledky práce. 
Nezřídka se diskutuje o obsahu i fOrmě  přinesených'  listů  expo-
nátů  a sbírek. Poznatky- se pak využívají ve své tvorbě  exponá-
tů. K setkáním-  i našim výstavám, počínaje tou první v r. 1970 

Ceských.  Budějovicích, jsou vydávány unomínkově  materiam, jež 
jtbd-ttV-tral připomínkou našeho .ušlechtilého, počínáni. CAst z 
nicitje použita i.na našem propagačním exponátu zde na výstavě, 
Čehož jste si jistě  všimli. 
-V' r. 1975 jsme utrpěli vážnou ztrátu dmrtim zakladatele a prvé-
ho vedoucího sekce V.R. Buška. Vedení sekce se ochotně  ujal Ja-
roslav Justýn, jeho dlouholetý spolupracovník.. Sekci vedl do r. 
1985, xdy se stal novým vedoucím ing. Jaroslav PetrAsek.. Vedou-
cím zpravodafe byl nadále pověřen Jaroslav Justýn. Mělo tak být 

'využito jeho velkých shěratelských a vystavovatelských zkušeno-
stí právě  prostřednictvimzpravpdaje a knihovniček. -Letos v lě-
-tš- nás opět postihla velká 2-Ana -'Jaroslav- JUstýn již není mezi 
Mimi! V.R. Bušek i_J.-Justýn odvedli obrovský kus' prAce.liloži-
li do ní své dsilí, srdce a žel, 'i své zdraví. S  act=  dnes vz-
póminAme na jejich dIlo, kterým -  odttatně  přispěli k Aiřeni.67.7 
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lympijské myšlenky a nejet v oblasti filatelie'  Mali  své dob:4 
pokračovatele  7 ing. Petráskovi, ing. Slováčkovi, Svobodovi, 
Kolichovi, Slechtovi, Mračkovi, Krajmerovi,-Polákovi;- Kbbero-
vi, Andělovi, Dr. Osuském a řadě  dalších. Svědči o tom i je-
jich dosavadní nezanedbatelné výsledky na našičh a zahranič-
ních filatelistických výstavách. 

Naše společnost se spolUtodílela,ale také byla iniciátorem  
usoořádáni tří velkiCt ceiostatních vstav našich témat - v r. 
1970 a -1.980 v óeských Budělovicích a nyní zde v Českém Brodě. 
Výstavy pod názvem WAMPSPORT byly- velmi zdařilé. Svědčily o 
dsili desítek našich Členů  -o postupnou modernizaci exponátů  s 
využitím vzácného, ikdyž vesměs těžce dostupného materiálu. • 
Velmi zdařilými akcemi Pyly prOpapční výstavy našich exponá-
tů  při 011ežitosti návštěvy prezidenta MOV,. pana' Juana  Anto- 
nia  Samaranche V.deskoslovensku 1983 a 1985. 

Dalšími. zdařilými  akcemi naši společnosti se stalo vnitřní-ko-
lovánl přebytků   našich členů  a oísemnd kolováni, které zadina- • 
jí mit-tradici. 

Pokud se týká mezinárodní spolupráce  a prezentace naěich členů  
s exponáty v zahraniči, je též slušná. Jde zejména o dčasz na-
šich členů, kteří získali vysoká ocenění na'světových nebo me-
zinárodních výstavách, včetně  PRAGA 1968, 1978, 1988 i stale 
populárnějěfc výstav OLYMPHILEX. Seznam oceněných najdeme v 
našem zpravodaji, který je jakousi xronikou těchto úspěchů. 
Naše společnost má dobré styky se zástupci německé, americké, 
polske, anglicke námětové filatelie a v tomto smyslu navazuje 
spolupráci i s dalšími obdobnými skupinami. 

Činnost naši sboléčnosti  le  přecestri. Vyžaduje to však tvrdou, 
trpělivou, dlouholetou, obětavou práci. Co tíci závěrem  



- přejeme si stále dělnější partu, její optimismus a zdraví 
- přejeme si stále dostatek materiálu, který nám bude slolAit• 

k potěše i'věděni . 
- přejeme OLYMPSPORTu další dobrou H25" své ěinnosti 
- přejeme našim zahraničním kolegům a přétellIm dalši rozvoj 

této ušlechtilé zibavY a poučení 
• děkujeme všem, -kteří se byt malou hřivnou podíleli a pcidile- 
• i na dobrých« výsledcích naši společnosti". 

Soudástf odpoledni valné hromady bylo též oceněni a poděkováni  
těm členům- kteří se:v- uplynulém období zasloužili o rozvod-
OLYMPSPORTII. 

Československé olympijské- vitěze, Danu a Emila Zátopkovi,  ne-
tteba příliš •představovat. A právě  oni byli další součásti od-
poledního programu, který pokračoval v 16,00 hod, jejich auto-. 
gramiAdou když si již předtím oba prohlédli výstavu. Všichni 
mičastneni si mohli nechat podepsat přiležitostné materidly a 

. po té naslouchat mistrnému líčeni vzpomínek a historek z živo-
ta obou reprezentantů  a obdivovat jimi vybojovand-olympiiské 
medaile a též stříbrný řád, udělený 31.5.1989 zms. 
7-Eiražžátopkovi, předsedou MOV, panem Juanem Antoniem Samaran- 

. chem. - gia 

:# - 
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užijeme ve století scor-
tu a novodobých Olym-
pijských her. Vaše ex-
pozice mne ujistila, že 
k modernímu sportu pat-
ři i sportovni filate-
lie.  At  žie sport a 
nech i vzkvétá i s-cr-
tovnl filatelie".. 

/Emil Zátopek, Dana Zet-
topková - Kniha návš- 

těv/ 

Autogram pro Dietra Germanna, mí-
stopředsedu IMOS /vpravo/ a celou 
řadu dalších zájemců. 

V 17,co hod. byla v Pod-
_lipanském muzeu zakonče-
na -výstava, kterou nav-
štívilo okolo 360 platí-
cích návštěvníků  a na 
které bylo možno co celý 
týden zakoupit již dřive 
zveřejněné filatelistic-
ké materiály a'obstarat 
si u dočasně  zřIzené po-
štovní přepAžky  PR,  SR, 
OVS, R-nálepku. 

Slavnostní pallare výsta- 
vy OLYMPSPORT začalo 
krátce po 19. hodině  v 
jídelně  Hotelu Slavoj 
/kompletni přehled oce-
něných exponátů  uvádíme 
na jiném místě!. 
Součástí slavnostního ve-
6pra byly zdravice členů  



IMOSu a redánl pohéru a drobných upomínkových předmětů  naši 
. společno'sti OLYMPSPORT. 

Zleva: ing. J. Petrések Dieter Germann, 
MUDr. Peter Osusiý, Günter Nuyken 

Zleva: ing. Petrásek s pohéremod IMOSu, Die-
ter GerMann, G. Nuyen, Dr. Osuský, 
Otta Sureš /předseda org. výboru/.  

Po přední cen a společné večeři následoval kulturní program 
ve vedlejši Sokolovně.. Nejprve zaujal zůčastněnd svým vystou- 
penímženský .pěvecký sbor místního Sokola a nejvíce ovací se 



dostalo cvičenkám-dorostenkát Sokola Český Brod, kter4 zacviči-
ly ve dvou hromadných skiadbách na  modern::  .hudbu. 

Zleva: ing. Petrasek, G. Nuyken, Dr. Osuský, 
D. Germann a O. Bureš 

Po té začal vlastni kulturní program s hudbou a  tanner:-  Při ně= 
jsme požádali několik děastnika o krátké odpovědi na následují-
cí otázky : 

1. Jak se vám výstava líbila ? 
2. Co byste popřál OLYMPSPORTu do dalších 25-ti let ? 

Herbert HUBER  /SFr  - IMS/: „Výstava se mi moc líbil, ikdyž 
jsem zde nenašel své tr;..txty. Ško-

da, že nerozumí= text'am v exponátech. _ 
Přeji si, aby se i naddle rozvljela dobrá spolupráce -rsEOS - 
OLYMPSPORT". 

Bedřich POLÁK /OLYM:.:SPORT/: „Byla to výstava dvou Jarohl - Pe- 
trAska a Justýna 

OLYMPSPORTu přeji, aby vše šlo alesPoň  tak, jako-nyni'. 

Josenh  LACK°  /USA - SPI/: „Výstava se mi líbila, bylo možno 
shlédnout kvalitní exponáty s dob- 

rým materiálea. 
OLYMPSPnTu přeji dále hodně  úspěchů, které nepřijdou  be  orá- 
ce všech jeho členů". 

Vítězslav ŠLECHTA /OLYMPSPORT/: „Výstava byla dobře pliprave- 
na, poděkování patři organi- 

začnímu výboru. Výstava s takovými exponáty by měla'být každý 
rok. 

společnosti, aby exponát .ejich členů  se  Me  zlepšova-
ly a přibývaly nové". 



A. KASSOWITZ AV/CARSKO - IMOS, OLYMPSPORT/: ,Výstava byla něk- 
• ná,  poděkováni 

natři předsedovi společnosti. 
Jo dalěich let přeji mnoho dspěchů. Postrádám větší dčast čle-
n na zdejším setkáni". 

Vlaďimír KOLICH /OLYMPSPORT/: „Myslím, že výstava nebyla jen 
událostí filatelistickou, ale i 

společenskou, která prohloubila styky se zahraničím /IMOS/, což 
je k oboustrannému prospěchu. 
Přeji hodně  sil, dspěchů  v práci a získání nových, mladých čle-
nů, kteří by přiložili ruku k dílu". 

Karel MAUER /OLYMPSPORT/: „Výstava se mi líbila, poskytla hod- 
ně  dojmů. Ti, co se nezúčastnili, 

mohou litovat. 
Naší společnosti přeji hodhě  zdaru _a úspěchů  v další práci". 

Den, v kterém vyvrcholily oslavy, se začal pomalu připravovat 
k předání štafety tomu následujícímu 
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PALMARE VISTAVY OLYMPSPORT '91 - ČESKÝ 3R0 21. - 26.9.91  

Výstavní jury pracovala ve složení :  

předseda ,- ing. Lumír BRENDL 
.tajemnIk: Zdeněk HENčfik 
členové -  Jiff  ŠULC 

Miroslav  ANGER  
František,SCPKO . 

omluveni MUDr. Peter OSUSKÝ 
RNDr. Zdeněk TOPFER 

a rozhodla takto :  

A. 

čSOV 
OLYMPSPORT 

. LYMPSPORT 

IMOS 
. SOC 
.can . 
'OLYMPHIL 
CLYMPSPORT 

2 Olympijské a sportovní organizace 

VYBRANt UKÁZKY LITERATURY 
STARTE SE ČLENY OLYMPSPORTU 
KATALOG VISTAVY OLYMPSPORT '91 
•F.I.P.O.  DOCUMENT  
IMOS  MAGAZINE 
TORCH BEARER MAGAZINE  
GRUPO SPORT'  MAGAZINE  
OLYMPHIL  MAGAZINE  
ZPRAVODAJ OLYMPSPORT  

mimo soutěž.+.ce-
na.Slovenské 0-
lympijské společc 

mimo soutěž 
mimo soutěž  

VS  
MPZ 
MRZ  
VS 
VS  
MS  
NS  

SKUPINA A 

A,1 Exponáty jurymanů  
František Sopko OLYMPIA  A JEJ HRY 



SKUPINA B 

Olympijská a sportovní hnutí. 

Peter Osuský PRE  SLÁVU ŠPORTU 

OLYMPIJSKĚ  HRY 1696 
ZIMNÍ. OLYMPIJSKĚ  HRY 
OLVAPIJSKĚ  LETY 
LUFTPOST-  ZU OLYMPISCHEN SPIELEN 

OD ATHĚN PO  MELBOURNE  
OLYMPIJSKĚ  HNUTÍ 
POD OLYMPIJSKOU VLAJKOU 
ATLETICKĚ  SOUTĚŽE OK _ 
PANORAMA OLYMPIJSKĚ  HISTORIE.  
NAPRfč  JUGOSLÁVIÍ S OL. OHNĚU  

Adalbert Broil 
Josef  Novák  
Josef Kobera 
Karl Heinz Keller 

Pavel Kbbera 
Zdeněk. Slováček 
Zdeněk7Slováček7 
Ivo Petr 
Václav Slavík'  
Vůjko Libn ě  

• 

VPZ +  cena  
fir v RICOH 
mix=  soutěži'  
MPS 
‚FS 
VS +  cena  

2SF 
VS 
‚FS 
+ 

VPS 
IS 4 

-Aka  

- :Adalbert'Broll z Drálaan přebírá cenu z rukou 
. předsedy organizačního výboru pana Otty Bureše 

9.2 Sporty, sportovní soutěže a sportovní hnutí 

František Vacura  
Marian  Jobek 
Otto Piszton 
Stanislav Kamenický 
Igor  Bands  
Vojtěch Jankovič  
Adolf Černý 
Jaroslav Petrásek 

Zbyněk Loučný 
•Vítězslav Šlechta 
Ladislav Kysela 
Josef Schepf  

OD ZSTV K METÁM NEJVYŠŠ±W 
TOXIKOMANIA - CESTA K ZAHUBE 
VZŤAH ČLOVEK KOg 
SVĚT FOTBALU 
JAZDECKI A DOSTIHOVÝ ŠPORT 
CYKLISTIKA 
ČESKOSLOVENSKO A TURISTIKA 
HISTORIE  CS.  TĚLESNĚ  VÝCHOVY 

ATLETIKA - REKORDY 
FOTBALOVĚ  szporfyLNÍ 
RAKETOVĚ  SPORTY 
DAS FAHRRAD  

ZPS 
VS 

VPS - 
XS 

MPS + 
1E3Z + cena 

SČSP 



FrantiŽek Musil POHY.BEM KE ZDRA7-1. 

3.3  Literatura  

G.E. BASKETBALL PHILATELY 
Svoboda-Mraček MISTROVSTVÍ  SVItTA V LY2OVANÍ 
Mani". Winternheim(Jr OLYMPISCHEN SPIELEN 1984 

řrantišek  Anděl  
George E. Killian 
Vladimir Kolich 
DOMFIL 
Peter Osuský 
Heiko Volk 
Jaroslav, Justýn 
Luciano Calenda 
Joseph Lacko 
Ervin Smažák 
Mauro Gilardi 
Vsevolod Furman 
PetrAsek-Polák 
Roman Babut  
Kamenický-Šlechta  

POŠTA'V'OLYMPII  
BASKETBALL PHILATELIC NEWS  
TENIS VE FILATELII 
DEPORTES - CATALOGO DE SELLOS 
HIST6RIA OLYMPIZMU  VC  17;LAT:tLII 
SOUBOR AUKČNÍCH KATALOGU 
SOKOL A FILATELIE 
PALLACANESTRO FILATELIA 
SPORT  PHILATELIST INTERNATIONAL  
MISTROVSTV1 SVitTA V KOPATP,  
LA  PALLAVOLQ NELLA YILATELIA 
VfatR ČLANKU 
Čs. SPORTOVNÍ RAZÍTKA DO ROKU 1945  
THE ROWING  SPORT . 
HV2ZDY SVÉTOVt KORANt  

MRZ  +  
MRZ 
MRZ vel-
kA  cena  

ČSOV 
VS. 
VS 
VS 
VPS 
VS 
VPS  
MRZ 
MRZ  
VS + 
VPS 
VS + 
VPS 
VS  
MRZ  + 
MS 

.,,,...,, ...„ 
L -Yrtei* .1.4. __ •-•0-4-,- ___, 

Dlouholetému spolupracovníkovi Olympsportu, panu 
Jbsephu Lackovi, blahopřeje k oceněni Dr. Osuský 

3.4 Prvovystavovateld 

František Anděl POŠTA V OLYMPII V3 
Radek JAsek TENIS OČIMA FILATELIE VB 
Luděk Jana SPORTOVNÍ OVS mimo soutčž  
Ervin  ScipžAk HAZENA A ZNAMKY V3 
Jan Řezník JÍZDNÍ KOLO - SPORTOVNÍ NÁŘADÍ MPS  

C) 3.5 TP4da ml6d2žz 
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VPZ 
MPZ. 

1 

1 

1 -  

. 7 

- 

- 

- 

- 

VS 2 3 11 . _, - 
MS 3 3 2 - - 

VPS 3 1 . 4 - 1 

MPS 1 5 .1. • 1 4 

- 3 1 

.CELICEE 

ťš.5.a 
Michal Farský 
Jan Mraček 
Markéta Mračková 

B. 5. b 

Veronika Wiesnerová 
Kateřina Illatouškóvá  

Věková skupina 1976-77 
. 30,S - 

SPORTOVNf SLA3IKA va 
PREHLÍDKY ZDRAVÍ, KRÁSY A SELY VPS+ 

věková skupina 1974-7:' 
VOD MfRU 
- HISTORIE A PAÍTOMNOST 

MPS 4' 
MPS 

Petr Štika 

B..5.c věková skupina 1972-73 
ATLETIKA - KRÁLOVNA SPORTU 142S 

TABULKA MEDATLf  

0000000000000000090000000000000000000000000000000000c000000000  

.Hodnocením výstavy CLYMPSPORT''91 se zabýval v následujícím 
přispěvka předseda výstavní jury, pan ing. Lumír BRENOL : 

Po 11 letech se, ve dnech 21.-28.9.1991, konala v českém Bro- 
v působivých prostorách Podlipanského muzea, v 'pořadi již 

třetí velká výstava tematické filatelie - OLYMPSPORT 91.  Sy-
la.  to výstava celostátní s•mezinárodní účastí a s tezindrodní. 
třídou filatelistické sportovní literatury. Připomněla zároven 
25 let činnosti námětové skupiny.OLYMPSPORT, nyní Společnosti 
pro olympijskou a sportovní filatelii v. ČSFR. Cinnosti.nadmi-
ru úspěšné. Z téměř  200 členů  je vice než 90% vystavovateld: ,  
.Periodické výstavy OLYMPSPORT osou mezníky systematické a obě-
tavé činnosti. Zdroveil stmeluji početnou obec olympijských a 
sportovních tematických sběratelů  a vystavovatelů  v Ceské i 
Slovenské republice. To není běžným jevem. Proto je to však 
jev žádoucí - pro další rozvoj československé olympijsk4 fi-
latelie a filatelie vůbec. 
Jaký byl OLYMPSPORT '91, kterého se však jeden ze ze7.adatelů, 
obětavý filatelista i úspěšný mezinárodní vystavovatel., Jaros-
lay Jilstýn, nedočkal ? 
Matematický výčet medailí praví, že byl vice než hodnotný, ba, 
řečeno sportovní terminologií, - byl filatelisticky vrcholový - 
z 58 soutěžních expondtů'v 5 soutěžních třídách a skupinách, 
pětičlenné jury udělila 2 velké pozlacené /VPZ/, 8 nalých•po_. 



zlecených /MPZ/, 16 velkÝch stříbrnol;  /VS/;  8 malých střibrných 
/MS/, 9 velkIch postříbřených /VPS7-,---1-1---:taV-ch-r,ostřibřených /1TPS/ 
a 4 velké bronzová /VB/ medaile. A k tomu šest čestných a věcných 
cen. 

Vělkou pozlacenou získal MUDr. Peter Osuský, CSc. z Bratislavy 
za mezindrodně  známý a uznávaný exponát  Pre  slávu športu.  MA  dot-
ře formulovaný název, promyšlený plán rozvíjeni tématu, používá 
velmi hodnotný dž vzácný filatelistický materiál s jasně  prokáza-
nImi znalostmi filatelistickými i tematickými. Proto po zásluze 
obdržel i čestnou cenu sponsora výstavy fy RICOH - fotoaparát. 
Podobně  je možno hodnotit .i exponát ing. Jaroslava Petréska z 
Českého Brodu, Historie československé tělesné výchovy, který 
získal malou pozlacenou a čestnou cenu Svazu českých filatelis-
tů. Rozvíjení tématu de originální, zasazuje tělovýchovné hnutí 
do historických etap, počínaje obdobím 1E4E-167'1, se završením 
v roce 1939, v roce definitivního rozpadu ČSR pod náporem sepa-
ratistů  a nacistického Němeca, bohatost filatelistických mate-
riálů  - a. jejich přímá vazba na tematický text.každého listu - 
je příkladná. Zaujaly i stříbrné exponáty Němce K.H. Kčillera a 
Pavla Kobery. ť  
•Mizinárodhl třída filatelistické sportovní literatury byla boha-
tá počtem titulů, jejich obsahem i počtem zastoupených zemí Ev-
ropy a Ameriky. Dvacet pět soutěžnich titulů. Nejlepším byl pod-
le rozhodnut: jury vyhlášen titul Olympijské, hry 19:84 Manfreda 
Winterheimera ze SRN - získal nejen VP.Z, ale i krásnou cenu ČSOV, 
věnovanou paní Věrou Čáslavskou. Další medaile, MPZ, obdržely 
publikace Mistrovství' světa v lyžováni J. Svobody a V. Mračka, 
Sokol a filatelie J. Justýna in memoriam, Košíková ve filatelii 
člena CIFT',.Itala L. Calendy,  Basketball  ve filatelii Američana 
G. Killiana, Veslařský sport R. Babuta z Polska, dála organiza- 
ce a IMOS ze SRN. Z velkých stříbrných pro nás předsta-
vují velký přínos svazky ing. J. Petráska a d.t. B. Poláka Čs. 
sportovní razítka v pOtovním styku I., již 20. svazek knihov-
ničky Wympsoortu /byt ztim ještě  v rukopisu!, a soubor článků  
Dr. Petera Osuského Historia olympizmu vo filatélii. • 

Na této celostátní výstavě  byla také konečně  realizována i sou-
těžní podskupina prvovvtavovatelů. To je další přínos a průkop-
nický čin OLYMPSPORTu 91, za který • mu patři poděkováni nejen 
jurymanů, ale jistě  i všech těch začínajících vystavovatelů, 
kteří vykročili na vystavovatelskou dráhu. . 
Jaké hlavni poznatky si alesporl v hrubých rysech možno z výsta-
vy odnést pro poučení i hlubší další poznávání? Jak exponáty za 
skly výstavních rámů  napinily kritéria zejména filatelistických 
a tematických znalosti, obsažená jen nedpině  v dosud platném 
Oborovém řádu SČSF pro budování a hodnocení tematických exponá-
tů, zatímco jasně  a dpině  v Oborovém řádu FIPu? Protože Oborový 
řád SČSF i Směrnice k němu jistě  každý zná, dopiníme jej ještě  
r tomto směru - pro porovnání - s piným zněním  OR  FIPu. V něm 
se totiž' praví, - že filatelistické znalosti se hodnotí s přihléd-
nutím k 
- přítomnosti tozmanitých typů  filatelistického matériélu 
- dodržení obecně  platných zásad filatelie 
- filatelistickému významu 
- poštovním charakteristikám-  použitých dokumentů  
- správným filatelistickým popisům a komentářům, pokud jsou 

žádoucí 
- hodhotným filatelistickým ctudilm, pOkud jsou v souladu s 



plánem rozvíjeni -t-ámatu-. 

Z tohoto pohledu, samozřejmě, že při piném respektování stále ješ-
tě  platného Q SCSF, nejlépe vyhověly současným požadavkům  expand-
ty oceněné velkou stříbrnou až velkou pozlacenou medaili a'Aniterd 
ze 6 malých stříbrných. Bylo by dobr.4, kdyby ostatní vvstavovatelé 
a nAmětáři si je dobře prohlédli. A s co možná největší mírou od-
vahy a oďpovědnosti vůči sobě  i svému dílu je posoudili a"porovna-
li je se svými koncepcemi a vIsledky tvůrči činnusti. Cesta ke,wrý-
šeni úrovně  dalších tematických exponátů  pak již nebude tak nesnad-
ná, protože.mj některý filatelistický materiál některých známko,-
vých zemi již není zakazován a je stále ‚ještě  relativně  dpstupný 
fyzicky i finančně. 
Jako východisko i  oil  snaženi mohou Všem, kteří jsou ochdtni vidět 
slyšet "a vnímat, sloužit bez větších výhrad na OLYMPSPORTU-'91 ex-
ponáty P. Osuského, J. Petrdska, P. Sopka, P: Kobery, M. .Jobeka, 

K811era, L. Kysely, J. Schapfa a V. Libriče. A nyní oo,lze 
zevšeobecnit? 

1. N6v4 a staré Do-jet): témat včetně  plénu exponátu.  
Velmi často se OH,  at  LOH či ZOH, MS a  ME,  pojimajf tradičně, 

chronologicky, od nejstaršich.ročniků  k nejnovějším, tj pohodl- 
• nicky a jednoduše, bez snahy o- hlubší promýšleni temata, o jeho 
originálnější pojetí i rozvíjení. Bylo by proto dobře si povšim-
nout vtipně,a chytře zvoléného názvu a tím i tématu  Pre  slávu 
športu, Historie čs tělesné výcho7 do roku 1939, nebo Troxikam64. 
nia - cesta k zdhdbe, či  Olympia  a jej hry. 
a/ Proto se pak můžeme obdivovdt třeba takovdmu listu,  rte  němž P. 

Osuský'fiiatelisticky fokládá zajimavou a málo znénam myšien-
*km /=téma/, kterou zatím v exponátu nikdo nikdy nesdělil.Jde o OH 
1904 v.  St. Louis../likti, že olympijské hry v roce 1904 měly.být 
vodně  za• prezidentství McKinleye pořádány v Chicagu. Ale po jeho 
zavražděni nový prezident, uvedený do dřadu v roce 1901, Theodor 
Roosevelt, rozhodlo jejich přemístění do. St.,Louis ve státě  Mis-
souri.  Tam měla být totiž kontina světová výstava  /World's  Fair/ na 
počest 100. výročí odkoupeni teritoria Louisiana. Ičast sportovců  
z- Evropy byla však:nevelká, protože vzdálenost a tím i finančni--
náklady byly pro ně  obrovské. Tyto myšlenky filatelistic:5y mj. do-

. kládají známky USA Soott'A 130-134 ke stoleti koupě  Lauisiany--4 -
roce 18-03, včetně  portrétu prezidenta MOKinleye na celistvosti s 
propagačními razítky z výstavy v St. Louis a další, známka USA Scott 
A 16'0 s portrétem Th. Roosevelta. Výsledek sděleni nov-4 myšlen- 

zjevná vysoká filatelistická hodnota materiáld,ikdyž přitom 
vůbec nebyly použity olympijské motivy. To je jeden příklad. Na 
jiném místě  Osuského exponátu pak ve vztahu pojetí a členěni táma-' 
tu v širších tematických souvislostech je proto zcela legitimní a 
zajímavé využiti výstřižku s balíkovou připouštěcí známkou do •kon-
centračního tábora Terezín, atd.  
hl  Proto můle- jaroslav Petrrisek zařazením kapitoly o vývoji názorů  

na tělesnou výchovu v letech 1848-1871 jít až ke kořenům Tyršo-
va šokolství: 
O/ Proto se od  Mariana  jobeka v originálním temáťu Toxikománia 

vlastně  poorvé a souborně  dozvídáme o drogách, tak často použí-
vaných a zněužívaných i v olympijských disciplínách a to mj. i 
prostředniotilm plejáidy poštovnich razítek a otisků  výplatnich - 
strojA. 
/‚ Proto se ve vtipně  pojaté Olympii cd Františka-Sopka dozviddme, 

' tematicky i filatelisticky, mnohem vice o souvislostech, pod-
stat, historii antické Olympie a jejích her. 



Dosud 6asté uklasick-  prostý, chronologicky 
řazený výčet, anebo v jiném případě  řazení celistvostí /navid po 
jednot kusu na listu/ s poštovními razítky  Olympia,  dopiněnými 
ještě  zvětšenými kopiemi těchto razítek na albových listech - te-
dy při viditelném nevyužití vzácné plochy listů  - dluž-
no považovat za zastaralé a tematicky i filatelisticky za neuspo-
kojivé. Ikdyl i takový exponát svůj určitý přínos má. Není to te-
dy pojetí bezvýchodné.  Naopak. Nové, původnější či vtipnější po-
jeti témat, může skoro beze zbytku využít všechen již nashromáž-
děný a dosudpostaruTrezentovaný materiál a Zužitkovat jej mno-
hem zajímavěji a lépe. 
Co však- bYlo u velké většiny exponátů  zarážející, to'byly dvodni 
listy, na nichž chyběly .jasné. a logické p 1.4 n y rozvíjeni té-
matu-toho kterého exponátu. V dvodhim listu přece jury i návštěv-
ník hledá pojetí a'članěni myšlenky, tématu, posuzuje serioznOst 
a - hloubku jeho pojetí a. rozvíjení. 

2. Filatelistický výzkum a znalosti filatelistické i tematické.  
Prokázaly je i výše  zmíněné exponáty coby příklady. Zejména 

opět P. Osuský, mj.-využíváním řeckých celinovIch fotonohlednic 
6 vytištěnou reliefni výplatní známkou, připadné s jejím doplňu-
jící m _dotiskem na opačné straně  adresní plochy; využitím na růz-
ných listech, podle tematu, francouzských-obrazových celin k OH 
1924, atd. Měrou vrchovatou de však prezentuje i M. Jobek škálou 
málo známých,  ba neznémých motivů  známek mnoha známek světa, a 
stejně  tak i poštovnIch razítek QVS 7 jeho .Toxikománii". 
3. Filatelistický  Donis.  

Slouží k prokázáni MatclistickýCh znalostí a k upřesnéni 
výsledků  vlastního či přeneseného filatelistického a tematické-
ho výzkutu použitého filatelistického materiálu. Slouží i k os-
.větě; k poučení ostatních némětéřů, návštěvníků  a vlastně  i  du-  . 
rymanů. Ne každý přece zná všechno! A právě  filatelistické 

elespon.v některých případech /i tady musí vládnout uváž-
livost/, v exponátech ch y b ě  1 y , nebot ani použití šipek 
nemusí být vždy výmluvné a hlavně  srozumitelné a pochopitelné; 
jen dva příklady.- V řadě  exponétů  byly.  k dokumentaci OH 1904 v 
St. Louis použity celistvosti s výstavním  strojovým razítkem 

. „Worles Fair St. Louis 1904", s rozlišovacími číslicemi. Jsou - 
to razítka propagační, používaná zřejmě  již od roku 1902. Kro-
mě  těchto razítek však existuje ještě  jiné výstavní propagační 
razítko, používané jen v roce 1904, s rozlišovacími písmeny v 
linkách s textem  „EXPOSITION  Sta." /Vistavnl poštovní 
žádný z Vystavovatelů  však tato razítka neobjasnil, nerozlišil, 
nepopsal. Přitom by to mohla být. výborné, zajímavá filatelistic-
ká studie na 1 či 2 listech, která by přitom vůbec nenarušila 
souvislé rozvijení tématu- na listech. Nebo - skoro v žádném o-

- lytpijském exponátu 'nechybělo jednokruhové britské přfležitostné. 
razítko z roku 1908 "Franco-British Exhibition  London". Bylo po-
užíváno na korespondenci z olympijských sportovišt při konáni 
OH 1908 v Londýně. Razítko má řadu rozlišovacích písmen, z nichI 
údajně  'nejvýznamnější  a nejhodňotnějši, jak  tidal  sdělil přítel 

SOpko, má být písmeno „M". I v tomto případě  by byl fila-
telistický popis zajímavou informaci a poučením pro všechny, mož-
ná i pro tradiční sběratele. A takové hlubši zpracování razítka 
s rozlišovacími písmeny by mohlo mít podobu další zařazené stu- 
die. 

92. 
4. Filatelistický a nefilatelisticklí materiál.  

Potěšila zřídka ‚vídaná razítka příležitostná, strojová, den- 
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Ozdobou jednoho z expondtů  je německý Zná=kový sešitek k OH 
3irr1in.1936, který snad ještě  žádný névšiěvnik výstav v ČSFR ne- 
viděl a,dVoupáska z tohoto sešitku. Zarazilo však poněkud, že 
navzdory poznatků= z PRAGA-1988,,  kde různorodé znémkové sešitky 
by-1y v mnoha tématech hojně  a výmluvně  využívány, ne-li zrovna 
v olympjAskch,  oak  pi;edevšim ve sportovn-Ich tenatech, na OLYMP-
SPOR Tu 91 k viděni nebyly. A jistě  mnohý z nich na spráyném 
místě  by 14pe a výstižně ji doložil t4ma, než použitá máló vhod-
ná známka či razítko. Potěšila mj. i mezinárodní cdpovědka, IRC 
s olympijsk7,=m razítkem ze Sarajeva 19E4. Sohužel, na druhá stra-
ně  prekvapovalo dost časté r.ouditl néfilatelistických 
jmenovitě  pohlednic a to v zahraničních i čs. exponátech tyto 



filatelistické neznalosti snižují medailovou  hodnotu exponátu. 

5. Filatelistické studie. • 
V čs. tematické filatelii jde o novinka, která byla v  OA  SČSF 

i ve Směrnicích k němu zamlčena. Proto v tomto směru nebylo hod-
noceni vystavených exponátů  vůbec dotčeno. To, že naši vystavo-
vatelé o filatelistických studiích nic nevědí, není přece jejich 
vina. Je to vine dokumentů  SČSF, které budováni a hodnocení tema-
tických exponátů  usměrnuji. 0 tom však budou naši námětéři pos-
tupně  informováni a co nejdříve budou v tomto směru učiněny kro-
ky k nápravě. Problematika bude totiž v blízké budoucnosti pro-
jednávána v jurymanské námětové sekci. Proto potěšilo,  Is  předev-
ším exponát MUDr. Osuského tyto filatelistické studie naznačil a 
předvedl. Mj. i na listu s olympijskými vinětami. Ani další vys-
tavovatelé a olympijští filatelisté však se zařazováním účel-
ným, promyšleným a uměřeným - filatelistických studii k dopiněni 
a hlubšímu filatelistickému rozvinuti tématu nebudou mít jistě  

velkých problémů. Stačí připomenout již zmíněná razítka ze St. 
Louis 1904 a Londýna 1908! Umožnují•je, ba je přímo nabízejí, ně-
které olympijské emise; nejen ta řecká 1896 /včetně  ukázky falz/, 
ale -v některých  exponátech již použité přetiskové olymnijské emi-
se - francouzské pro Grand Liban a Sýrii, britské z roku 1948 s 
přetisky Tangieru, Muscatu,.atd. s p=f-Hpadnými ukázkami poštovní-
ho použití. A to vůbec nemluvíme o čs. známkových emisích a emi-
sích celinových - olympijský koftgres v Praze, všesokolský. slet... 

Jen jako námět či podnět pro lepší představu, by bylo možné uvést 
československé studijní filatelistické možnosti. Po zrodu 

ČSR v roce 1918 přece vznikl i-  Československý olympijský výbor. 
Bylo by možno jeho -vznik podpořit filatelistickou studií motivu.  
známky či celiny, která vznik republiky symbolizuje ? Např. krát-

, kou.7 studií 'Hradčan či Osvobozené republiky, kterd ztělesnuji na-
bytou svobodu a nezávislost. Snad k získáni představy napomůže 
ukázka albového listu, se skromnou filatelistickou studil právě  
Osvobozené republiky, která láme okovy rakouko-uherské p o - 
r•o b•y nad českým Rípem i slovenským Krivánom. /Ukázka - -viz 
předchozí strana./ . 

0000000dooó000000000000000000000000000cood00000000000000cocooc000 

A jak nviděli" výstavu OLYMPSPORT '91 někteří z jejich návštěvní-
ků  ? /Vybráno z Knihy návštěv./ 

.čest a sláva a prvni místo s vavřínovým věncem na piedestalu or-
ganizátorům tďto výstavy. A pak, že se námětová filatelie nemůže 
rovnat výstavám klasickým. Gratuluji!" /Jan Moučka, Pardubice/ 

S diky za OH. /tri.fl  Masi,  předseda ČSOA/ 

“Začínám sbírat olympiády, i když už je asi pozdě, ale proč  to 
nezkusit, moc se mi to líb-:1" /jan Vaněk, Příbor/ 

• nčeskobrodšti Sokolové děkuji všem pracovníkům, kteří obětavě  v 
krátkém čase dokázali připravit překrásnou filatelistickou výs-
tavu OLYMPSPORT 91, na které, mimo jiné sportovní historické 
udAlpsti, byla také zastoupena činnost Sokolstva, čímž byla vz-
ďAna úcta sokolské myšlence." /ing. Josef Kapička, Český Brod/ 



JAR_OSLA- V Sir I E 

Roziděkové suomienka na kamaráta.  
V živote človek prežíva radostné i smut-
ně  obdobia. Po narodení človeka ho rodi-
čia s láskou ukazujd ako plod svojej lá-
sky. Ťažšie je opfsať  okamžiky smdtku, 
smdtku nielen v očiach, ale predovšetkým 
v hfbke srdce. Dnes s hlbokým žialom v 
srdci spomínam na človeka, ku ktorému 
prechovávam hlbokd dctu. Oboch nás spd-
jala spoločná vášeň-čaro malých obrázkov 
celého sveta. Sám som začal zbierat známky ako posludiadě  pri-

rodňich  vied  a telesnej výchovy na PF UPJŠ v'Prešove. Samozrej-
me, že moju pozornost updtali známky s ndmetom fauna a flóra a 
špert. čas ubiehal a pribddalo  Fa.  Prichádza máj 1970 a je vy-
pinujem prvd prihlášku na výstavu do 2iliny. Verte, taba  boa  
vefká, ale minimum vedomosti, ako vytvorit 'výstavný exponát. 
Pomohli starší filatelisti, ktorí už mali možnost vidiet vista-
vu.  Nakoniec som aj je sám mal možnost navšívit výstavu v Zili-
ne a dokonale som pozeral na všetko nové, čo som nevide17. Pri 
jednom výstavnom ráme  ma  zastavil postarší pán - MUDr. čelko - 
a tu získavam prvé mindty filatelistickej školy. Nakoniec jeho 
ruka siaha do kabely a je dostávam adresné kartu s menom Václav 
R. Bušek, Strakonice. S vefkaa dctou držím v ruke list pisaný 
rukou mzácneho človeka a spomínam s akou láskavostou sa  ma  ujal. 
Nečekane prichádzajd moje a jeho zdravotné potia2e a v poslednom 
liste.aj doporučenie napísať  na adresu Jaroslav Justýn, Milevs-
ko. S pocitem obáv píšem prvý list s prosbou o rady a pripadne  
FM.  Po rokoch korešpondencie som dostal pozvánku do Prahy na 
stretnutie našej skupiby, kt9rej som sa stal členem. Na tomto 
stretnuti  bola  možnost ukázat expongt aj členom jury.-Po hlav-
no= programe začina „škola"  pre  jednotlivých členov. Rozhodol 
som sa, že aj je po dlhej  caste  do Prahy predložim svoj exponát. 
Pýtam sa kolegov, kto je ten pán za stolem. Cdpovea - Jardo Jus-
týn a J. Nekvasil. Po predložení  son  si vypočul záplava slov a 
nakoniec rezum4 = „mladíku, ke a na to nemáte, tek nedrAždite o-
kolie tímto materiálem ..." Nestačil som ani vyslovit slovo, že 
výstrižky sd  pre  oboznámenie toho, čo potretujem a nie ako  FM  v 
exponáte.  Bola  to tvrdá škola aja som 5u nesurávne pochopil. 
Dokonca som rozmýšfal aj ukončit zbieranie známek. Dlho som ča-
kal na list od Jardu a neprichAdzal.  Bola  to nemoc,  pre  ktord 
nepísal. Nečakane prichádza pomoc od skdsench kolegov J. Svo-
bodu a Z. Slováčka. Táto pomoc  bola  velmi dčinná. Prichddza list 
od pána Nekvasila a Jardu. Znovu slová pokynov a myšlienok  pre  
zlepšenie exponátu. Prichédza prvé ovocie v podobe ohodnotenia 
jury - MS medaila. Jardo Se nerád léčil s vecou, ktord získal. 
Spomínam na R-list ZSSR z roku 195T. U2 som ho mal v expondtet  
a :1.1.koniec som ho neziskal. Verte, že získat  FM  je aj dnes ve1-
mi tažké. Ve a len si,mente si na obdabie, ke5y Jardo začínal 
formavať  svoj exponát Olym9ijský kongres, kolko poslal dotazov 
a inzerátov. Prežil vefmi tažké obdobie po vydaní knihovničky 
pána Nekvasila, no s tažkýa srdcem odolal času. Stretli,sme sa 
pri záverečncm hodnoteni výsldkov na výstava v Kroměr-fži. Mu-
sel si za celé skupinu vypočut vefa slov o nalej angažovanosti 
expon6tor. Sám  so= =al  pocit, že tu sa zastavil čas.  AE  ta som 
pochopil slov á ovýznamnéh" jur—sna, které zneli tak vysoko nad 

ZA 



ostatnými fl ak mAte dai. d0enondtu  7nAmky_Chi1e a Nemecka, tak' 
tam dajte radŠej. známky Kuby 
Prišla svetová výstava PRAGA 1988 a ja som cestoval b7Prahy, 
aby 'sem pri jednom exponAte /nevedel som, vlastnom/ zbadal 
Jardu Justýna od hlavy pO Pdty smutného a z jeho List som počul 
iba..sloVA  Ht.°  nie.je možné". Ano, po rokoch  so  ň  zistil, že to  
bolo  možné! žasbl som nad obsahem  FM  v exponátech a verte, že 

slzami v očiach som rozmýšfal, ako som aj ja Vymenil.FM z 
.01.1 1936  zit FM  tzv. vysoko angažovaný! Nakoniec sne sa stretli 
i. Jardlm a. po prebolení .doby sne konštatovali jednu  vac,  že do-
ba nemaže vymazat události, ktoré boli. Obaja sne potom preži-
ii v rodinách iažkosti, '-ktoré sne nešili ako sa len dalo. Kb-
rešpondencie pribddalo a neboli to len slovi.  o filatelii,, ale 
aj slovi o rodine, zdrakrotných :iažkostiach a inés Obaja sne sa 
tešili na stretnutie 'v Č. Brode,  ',Tea bolo  čo si povedai. Moje 
posledné stretnutie s kaňarátom Jardom však  bolo  už iba na ci-
toríne vMilevsku. Čerstvd.kvety a horiace sviece dávali odpo-
vea na. pbslednd otázku, ktord má odpovea. Jendo, kamarát, svie-
Oa TVojho života zhasla nečakane, alě.PrAca, život ostávajd 
našej. pamdti. Jardb, nech Ti je rodná zem fahká ! 

František Sopko  

Odešel dobrý člověk. • • .-- 

Nechtělo se tónu věřit, když jsme-se v Minulých dnech dozvědě-
li smutnou zprávu o..dmrti našeho dlouholetého předsedy ndmětb-
vé.skupiny OLYMPSPORT a db posledních chvil redaktora našeho. 
'zpravodaje, přítele Jaroslava Justýna. Odešel navždy 22. čer- ,  
vence 1991, právě  v době, kdy 'se chystáme připomenout si čtvrt-
'stoletá jubileum naši zájmové společnosti pro olympijskou a 
sportovní filatelii, b jejiž mimořádně  dobrou pověst - se právě  
on - tolik'zasioUžil. Jeho pracovitost, příkladný zájem, houžev-
natost a aktivita byla příkladná strhávala nás ostatní vždy 
řešenf.dalšIch_záměrd•pro zdar' československé filatelie a 

jmenovitě  našeho oboru olympiád 6 všech olympijských sportů. 
Neocenitelná byla zvlášt. jeho Činnost pro zachováni filatelis-
tické dokumentace o•Sokole a jeho. zakladatelích, o. sletech 6 
dalších sokolských programech, o.zahranični,sokolské působnos-
ti.a její historii. To byla také oblast, které se v -poslednich 
dnech svého livota,věnoVal a pro;kterou-chystal"další díl Kni-
hovničky OS, -Tato publikace navazujíci na Knihovničku OS Č. 9 
"Ni zisk. 'ni slávu" /byla společným dílem jeho s nedávno zem-
řelýmJiřim Nekvaailem/ se stane jist pro nás ostatní členy 
Zlatou knihou Olympsportu". Stane sejistě  i nejkrásnější vz-
pomínkou na dobrého člbvěka, přítele a.  kamaráda tak vzácného, 
jakým . -Jarda J u s  t-ý  n byl a navždy Zůstane. 

Čest jeho nehynoucí památce ! 

Věroslav Mraček bood00000000000000mmoobood00000b000000 b0000000 
.************************.i*************************************** 

PODPORUJTE SVOJIAP .0  LT.  Č  MOST! 
Nabidn8te za.srých přebytků  kandeliř5k7:r papir, obálky,. levné 
možnosti tisku a reprodukováni materiálů, vénujte .pebytky do 

.aukce 01:""P'00,trn.T v<rtěžek použijeme pro všeobeonfi uiitek! 



Zprávy- z- vedeni- OLYIPSPORT11- 

Výstava a oslavy 25. výročí OS jsou za námi a  ma.  .jiném 
místě  a z jiného pera se dozvíte. jak to všechno proběhlo. ně  v 
tomto okamiiku a z tohoto místa rovněž dovolte, abych se 5 Vimi 
podělil alespoft o některé své dojmy, pocity a shutečnosti. 

Věnoval jsme celé záležitosti poměrně  hodně  . času a 
teprve nyní, 5 určitým časovým odstupem, lze hodnotit, co se 
povedlo, a.co mě lo být tfeba ně jak úpině  jinak.•Vprvé řadě  bych 
rád poděkoval všem, kteří  me  jakýmkoliv zoůsóbem podíleli na 
úspěchu společné věci - a nebylo takových málo. Byl jsem 
skutečni potěien tím, že af jsem  me  M prosbou o pomoc obrátil.na 
kdhokoliv, vždy jsem se setkal 5 ochotou a snahou vwtmvit. 
Určitě  na někoho zapomenu, alespofi některa jména byth rád viak 
pro historii zachoval. Přátelé justýn, Slóváček, Adolf, Zajíček, 
Eassovitz, Svoboda, Mraček; Aubrecht, Smaiák, Osuský, Ondriška, 
oba Hoberově, Divišovi, Jase'- , Smetana. Kamenický, janů, to jsou 
jména, která mě  napadaji současni 5 omluvou všem, na které jsem 
zapomněl. Na konec jsem si nechal dva, jejich záslUha je 
nejvitší,  Bede Polar  a předseda českobrodského klubu filatelistů  
Otta Bureš. Ifů j dík však patří J.Malečkovi a H.Mašatovi ze Sčř , 
za jejich pomoc a pochopení, aie . i řadě  daliich z organizaci, 
které se na uspořádáni spolupodilely jakkoliv jinak I těch byla  
alumna  řádka. 

Uspěthem skončila výstava, podařilo se na ní Shroměždit 
řadu exponátů  výborné úrovně, i když jsem'očekival o něco větší 
zájem řad prvovystavovatelů  i některých členů; kteří již 
výstavní lispěchy v minulosti ziskali..Velmi dobrou irovefi měly i 
exponAty ve třídě  literatury, kde snad bylo  vie,  co se • v .našem 
oboru v poslední době  objevilo. . 

Naopak trochu zklamáním pro mne byl Průběh valné 
hromady, a to hned z několika důvodů. V prvé  fade'  poměrně , slabá 
účast. Očekival jsem, že se 'sjede Zhruba polovina členskei 
základny, ale byla to jenom asi čtvrtina. Zvláštnipřichut měla 
diskuze, vypadala, jako by nebylo oroblémů ,. chyb, jako by nebylo 
o čem hovořit. Solidnost některých  členů  zřejmě  také není 
nejlepší, co si myslet o těch jedenacti, kteří si objednali 
nor.lehy a pak  be:  jejith storna prostě  neeli? Ze to OS  'stile  
zbytečný finančni obnos jim zřejmě  bylo jedno. 

Zahraniční účast byla zoela jistě  na úrovni. Vždyť  • jsme 
přivítali přátele z Německa, 8v7;:careka, Belgie, USA, Polska A 
Rekouska. Podle prvních ohlasů  se zdá, že své cesty k nám 
nelitovali. 

Samostaným problémem, ze kterého byl trochu strach, bylo 
slavnostní palmare, akce, na jakou český a slovenský filatelista 
není zvyklý. Nechci hodnotit, ale nemohu tvrdit, že bych byl s• 
jejím průběhem nespokojen. 

• Závěrem Musím koňstatoVat, že to byly pro mne,ihroba dva 
týdny zcela infarktově, a že jsme rád. že'vše,:dopadlo • tak. .jak 
dopadlo. Na burše - jsem se stačil pouze otočit bmed.z'kraje.. :na• 
přátelské popovídání a :idou • lidí došlo velice krátce nebo 
vůbec, ale na to  vie  jsem byl připraven a nepřekvapilo mě  to. Pa 
získaných zkušenostech bychom zřejmě  leccos zařizovali . jinak. 
.ale tak už to chodi, že ne všechno' a  Me  vždy proběhne' tak., • jak 
by si člověk představoval. Už jistá. paní Božena před:lety 
pronesla známou sentenci o tom., že se nelze zachovati všem.— • 

-Takže litujete li své návštěvy města -  nad ŠeMberou• 
laskavě  ni to proiiňte 

Váš Jaraa řetrasek 



NOVI CLENOVE OLYIPSPOPTU : 

V poslední době  jsme zaznamenali větu í počet nových 
člentr naii společnosti OLYMPSPORT ze zahraničí, což je nono 
přičíst úspěchu výstavy a slavnostního zasedání k 25. výročí 
naieho založení. Jisté to bude sloužit i navázání daliich 
přátelských styk. 
300.Manired WINTERNHEINER, Rosenstr.34, D-W 6501, Schuabenheim, 

sbírá -1-24-. 
301.Dieter GERMANN,  Gerhart  Huptmann Str.51, D-14 6052, NiThihPim 

an  Main,  sbírá -1-24-. 
302.Herbert HUBER,  Justus von  Leibig Str.14, D-M -6707, 

Schifferstadt, sbírá -1-. 
303.Friedrich HUBER, Bieberer Str 'O D-7.4 5052.• Nthiheim an  Main  • 

sbírá :1-. 
304 .Leopold SPIESSENS, Draaiboomstr 125, B 2660,  Hoboken,  

sbírá -19-35-. 
305.Dr.Adalbert BROLL, Vetschater Str.26, D-0 6036.  Dresden,  

sbírá -1-. 
306.Josef SCHOPF, Hertha Str.16, D-N 8000,.  Munchen  1.9 

sbírá -15-. 
307.Peter GUTHENDORFF, Cosima Str.224, D-M  Munchen  81, 

sbírá -1-8-9-házená-. 
308.11onred MARTGEN, Lutzenkirchener Str 297a D-M 5090, Leverku- 

slm 3, sbírá -1-. 
309.Karl BIERNAT, Auenueg 74,. D-M 5190. Stolberg, 

sbírá -1-6-24-. 
310.Karl REITER,  Haunt  Str.50., D-M 8465, Mindischeschenbag, 

sbírá -1-10-18-. 
311.Hans7Georg LEHMANN, Uhland.Str.16, D-0  Cottbus,  

sbírá -1-. 
312.Heinz DIEGELDEIN,  Alter  Weg 26 A. D-W 6101, Reiche15heim/ODN 

sbírá -i-. 
313.Erhard NAGE, Hanater'Str.46, D-M 6364,.Florstadt-StaTm-rieim. 

sbírá -1-. 
314 .Franz Georg EROELL, Finefrauveg 10, D-W 5810, Witten-Heven, 

sbírá -23-. 
315.Christoph GERT, Lilistrasse 42, D-14 5050, Offenbach, 
• sbírá -94. 

316.Dietrich NEHRING, Hainsrveg 214, D-M 6000, Frankfurt 70, 
sbírá -1-9-. 

31.7.Karl Heinz BISCHOF, An Trauben 25, D,M 6072, Dreieich, 
sbírá 

318.Helmut SCHMITT, Trachstr.18, ))-M 6052, Muhiheim an  Main,  
sbírá -i-. 

319.Berthoid LIEGL, Beethoven Str.11, D-M 6052, Whiheim an  Main  
sbírá -1-. 

320.Achim FRANZKE, Moehlenredder 27, D-M 2900, Barsbuttel 2, 
sbírá -2-. 

321.Jacek KOSUALA, Anny Jagiellonki 4,  PL  01939, Marzszava, 
• sbírá. -7-10-12-24-. 

322.Viclav SERA. kpt.Nilepky 261/1,  CS  36004, Karlovy Vary, 
- - • sbírá -11-. 

Viem novým členerm'přejeme mnoho filatelistických úspěch, užitku 
a uspokojení z-jejidh členství v OLYNPSPORTU. 



0•LYMPSPORT' NABiZi:•• 

Z přebytků  ji i vydaných materiálů  OS vaa dnes nabizime 
to, co ještě  la jednatel Z.Slováček k dispozici. Budite li'mit 
něco za:Jem, nevAhejte v některých případech se jedna jii jet -o 
2-3 Veikeré zde nabizené. věci se plati přímo jemu,. nejlépe 
sloienkou předem, přičtěte •k ceně  i něco na poětovné! 
Knihovničky: Olympijské lety OlYmpic  flights Ke3 

113 5 L,40,4,,i T1 - Kčs 
No 6 Lyžování III. -  Skiing i5.- Kčs 
No 10 Lední hokej II. -  Ice hockey 20.- Kčs 
NO 12 •Tenis II. -  Tennis 15.- Kčs 
No 13 'Poita.v Olympii - Post  Office Olympia. 25.- Kčs 
No 14 Ca.spartahiady - Cs.Spartacist  Games 20.- Kčs 
No 15 Lyžování IV.  -Skiing 15.- Kčs 
No 16 čs.sporLceliny I.- Cs.Sport Stationeries 20.- Kčs 
No 17 Čs.sport.celiny II- Cs.Sport Stationeries 20.- Kčs 
No 18 Lyžování  V. -  Skiing 20.- Kčs 
No 19 Kopaná -  Football 

, 
20.;- Kčs 

Zpravodaje: K dispozici je většina zpravodajů  od  aisle.  34 !! 
Ostatní Reedice zpravodajů  65.12-1.6 ,se seriálem J.justýna 

o poitovnich materiáleth ON 1696-1928 • 32.- Kčs 
Katalog výstavy OLYIPSPORT'91 . Ečs 
Odznak OLYIPSPORTU • Kčs 
Výstavní medaile OLYMPSPORT'91:. 30.- Kčs. 

***********************************************************44** 
hateriály 7f,ťsta.71/OLYNPSPORT, včetně  sešitků  a všedh p'-tisků  na 
celinach i razitek a přilešítostmě  R nilepky, lze ohjedat u 
vedoucího OS. H dispozici je i omezený počet OVU'kvýročm. OH. v 
Berlíně  a k slavnostnímu zasedáni OLYMPSPORT-IMOS. v červené 
barvě, který byl k dispozici pouze pro princ ičastniky setkání 
jako vstupenka na palmare; Zbytek těchto vstupenek lze získat • i 
15.- Kčs/ks. 
**************************************************************** 

PPISPEVKY NA ROH 1992 <<<<<<<<(<<((<«. 

Přílohou tohoto čísla je složenka pro zaplacení příspěvku na rok 
1992, který činí 50.- Kčs pro viechny členy mimo mládežníků  . do 
15 let, kteří platí 25.- Kčs. Po provedené úhradě  této částky 

-nezapomehte zaslat ústřižek složenky nebo jeho xerokopii 
jednateli OF` Z.SlováčkOvi, případně  nezapomefite u něho dopinit 
i zásobu obálek pro zasílání Vašich materiálů!! - 7 
** Ti členové, kteří budou platbu přispivků  takto potvrze- 
nou, obdrží s číslen 1/92 zajímavý filatelistický suvenýr!! ** 
**************************************************************** 
POZOR! ZhENA ADRESY !! POZOR 
Budete li psát pokladníkovi OS B.Polákovi  piste  výhradně  na 
novou adresu : Beda  Polak.  P.O.Box 47, 150 00, Praha 5 

Stará adresa do Píseckého ulice neplatí !! 
. c0000moomoopoococoopoompoop00000roop0000p000m0000poolacmoopooloo 

V přištim roce se v Janově  uskuteční Světová, výstava  námai- o,Té 
filatelie a pořadatelé nán nabídli zajímavou ,novinku. Výstavní 
třida NODERNA příjme sbírky naměto filatelie z nejnovějšího 
materiálu, vydaného po 1.1ednu 1981. Pro přihlaiku, newí třeba 

a•neplatí se výstavní poplatky, ani pojistné! je to 
jedinečná možnost,  jai-,  se zúčastnit světové ýstavy. Nechzete to 
zkusit s nějakým zcela novým exponitem? 'Chce "to.přihiáiku 
obratem u vedoucího OS a pak již jen začít na exponátu pracovat 
tak, aby mohl 7 záři 2992 putovat do  Italic.  A medaile a katalog 
'ze světové výstavy by mohla stát za to ! 
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PARCOURS 
DE IA RAM‘f 

MAMA  

_ 
FTLAIITSTICHÁ- V7STAVA-V EMAP7STI-- 

IfeZer.. přk.elě  nam nabidli možnost vystavení naiich exponéta 
na výstavé, která•se'uskute uP r.;,,PrIl 3.5.2. E:vpcnáty 
s aiespofi malou postřibřenou medeilí na OLTyPSPORTU'91 moino 
obratem přihlásit.u.  vedcucího OS. 

- DO ALBERTVILLE AU9'UPIPE14, DO P,P.'..7T.ONY  LT-77,7.7 
.P!'edookladev:,7 let 5 ča.reprezentaci do 

• XVIIII4U1 ,  • Albertville  ' prepravou oLympuskE   , byl , nahrazen 
. e214-r‘bui, takže zasilky přileitostnYm' 

ALBERTVILLE t.:ť "- .44-1,p- 0, 4..q 4= =' • ,,,n 1,,—dnocovaci. 
cerne ,  cudou přeoraeny 

-• tir4; A t ' - " \ D M r'Ter 
. . 5  CS.  olympijskou výpravou. . 

členové obdrželi iniormačni list. 
. 0 možnosti, jak Si Z6.571217 objednat. 

Podcbn bude zajištěna lettohá přeorava do Barcelony. Namětem 
'razítka je sáfikařsk sport, dneini návrh si maiete porovnat s 
Originalem. 

OLTAPIjSKY OBER DO ALBERTVILLE 
Trasa olympijského ohně  z Olympie, kde bude slavnostně  

mapálen 14 .prosince, vede tradičné do Athén, odtud letecky do 
Paříte, kde startuje 14.12. Ve-Francii.bude -57 etap na trase 
,9202* km. Ponese ji 5000 běica ve ve ti , 15-20 let ryChlostí 10 
kmďhod. Proběhnou vsemi 22 kraji a celkem 80 okresy s 

permanentnim 50 členným doprovodem. Nejdelší 
denni etapa  ma  158 km, nejkratší 54 km, dénni 
p" e- km. 24.12. bude ohen.nocovat v  Rennes,  
Silvestr stravi v  Lille.  Grenoble přiviti běžce 

A 5.února a do cíle pochopitelně  dorazí 8.února 92 
na olympijský stedion v  Albertville.  Hlavnimi 
organi=átory celé akce jsou irmnrcuzakě. pošta, 
COJO a Klub Ocubertina. • 
Přidame li k tomu představu, že ke každé etapě  

LA  POSTE  .7- 

2.50-79  bude  PR,  je to 57 kusa a hned bude co sbírat. 
NavícREPIJEItrE  

FRANC  ISE 

irancouzski pošta připravila př;1P4itost-
nou. známku, kterou představujeme v naši ukázce. 

,aby to nebylo viechno, vězte, že řada pcit 
ppužívá oblíbeni ilamme jako propagaci cesty 
ohně  přes jejich obec. - - 

FOTOGRAFIE PRO TOTO ČISLO POPŤZENY PEČI FOTOATELIERU PAN/
BLANEY 8 Ť ASTNE. Český Brod, Hil.5070 nam.3, 262 01 - 

EledAme moznost vytisknout novy adresa OLYYPSPORTU, podobný 
jako biji ten minulý. Články do zpravodaje zasílejte přino 

redaktorovi. Společn7:rm úsilím dosáhneme vet-Lich  úspěch a ! 
***t- yll*e***,:**************************************************** 

OLYMPSPOR•T 
je neprddejný zpravodaj Společnosti pro 
olympijskou a sportovní filatelii v CSFR, určený 
pro vlastní potřebu této Společnosti. Vychází 

-zpravidla čtyřikrát ročně. Toto. čísir  ma  23 
stran a bylo dálo do tisku 11.12.1991. 

Vedení OLYIEJSPORTU: 
předseda:Jaroslav Petrěsek, Zborovská 1025, 282 23, Česky Brod 
jednatel: in Zdeněk Slováček, Resslova 2257, 530 02, Pardubice 

pokladnik:Bedřich  Polak,  P.O.B.47, 150 00, Praha 5 
redaktor:Radek jásek, 281 21. Červené Pečhy 271 

********************************************************** 
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