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Odjezd československých sportoval na XVI.ziment olympij-
skit hry v  Albertville  s2 uskutečnil pomobi autobuse. takže náš 
předpoklad uskutečněni olympijskiho letu se nespinil. .:anisto 
toho jsme ve spolupráci s OSOV zajistili přepravapciityspolečně  
s olympioniky autobusy. Sportovci odjiiděli do  Albertville  ve 
třech terninech. 2..3. a 6. února. Hlavni čist odjížděla 3.2. a 
to je také jediný den používání strojového razítka, vyobrazeného 
na naSi reprodukci jedné ze zásilek. přepravených do  Albert- 
ville.  Přepraveny 'byly obálky s přitiskem. způsobu _ 
přepravy svědči otisk kašetu vlevo dole.® 



riv4 Plou_ 
ULAM 

0 =, 
,7* 

14 NOVIMBRE 1991 

PA R S 

VO:A ALBERT_VILI..E_ 
****t*******************************************46****t********* 

Práce redaktora našeho zpravodaje není jednoduchi, zej-
mina kdyi -si vvědomíte, že výrobní lhůty naši svazové —13-619gra-
fie jsou delší. nei intervaly sobídh,smiení'neitukotce. Jinými 
sIqvy řečeno, dnes je 25.12.91, já Piši tento článek a Ida, že 
čist.jej budete zřejmě  v době, kdy jii bude 'dávno po olympiádě. 
AIezpoň  to tak vypadá, jestliže si tzpomenu, že knihovnička 
Kopaná byla" tisku od dubna do prosince a zpravodaj 3/91. který 
jsme Předali do tisku před výstavou, ještě  není vytištin a o 
zpravodaji .4191, předaného k tisku Po výstavě  nevíme zatim 
vtbec nic. Přesto ze pokusme s posledními novinkami'Albert-
ville pracovat. 

'Jednoznačný v této době  je již známkavý .  ,,program 
francouzsku ppitovni správy. Shrfime si to tedy:-  Po. -inámoe se 
iVitholv -ZON v hodnotě  2.5 Frs' z 9.2.90.--následdvalo - lOstupti 
iesť  známek v:hodnotě  2,3+0,e Frs v tomto pořadí - krasobrusleni-' 

skcity 24.12.90 - rychlostni lyžováni 31.12.90 - slalom 
21,1.91 - bih-4.2Ai-a-ledni-hokej-11,2,-91.-Dalši čtyři zrA,Icy 
měly výplatní hodnotu 2,5+0,2 Frs. Jedni se o sani 4.3.91 - 
linl; 22.4.91 - krasolyžování 5.8.91 a alpské discipliny 19.5.91. 
Následovala známka k:přenosu olympijského ohně  z 5.11.91 •s vfl-
platní hodnotou 2,5 Frs. 0 všech těchto vydáních jsme váz již 
iniorhovali. Poslední překvapivou novinkou je aršik, aVizovaný 
na E1.2.92. tedy na den zahájení her. Bude obsahovat deset zrArPt,  
k jednotlivým disciplinám ve stejné ilpravě , jako před tim vydané 
jednotlivé  =inky  a kupon emblemem her a* olympijskými kruhy. 
potištěné jsou i okraje tohoto Ruponu. Prctoie ohlašovaná 
výplatní hodnota tohoto aršíku je 27.- Frs, je jisté. že -viechny 
znáraky budou mít jednotné nominále 2,5+0.2 Frs. Prvních šest 
známek tedy bude možné po roztrhání ariiku ,ziskat ve dvou 
hodnotách. 2,30+0,2 z původního vydání a 2,5+0,2 z aršiku. Zatím 
nevime, zda bude odlišení i barevné 

UP err. toin 
20-09-91 • 

11  SI  ntek"' 

své si přijdou sběratelé razítek. V St.Etienne se ve 
dnech. 20.- 30.14:91 uskutečnil veletrh, který propagoval i 
olympijskou myilenku a ve stejné době  pouiívala místní pošta 
příležitostné razítko. Při vydání známky k přenosu olympijského 
ohně  bylc používáno další ruční přiležitostnerazitko 14.11..91 v 
Paiiii.  Pads  obcí, kterými procházela olympijská štafeta 
použivala oblibená strojová razítka (flamme). Alespoh laterá 

možnost vidět v našem přehledu- 
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I .  FONTAINE LE COME 
ETAPE 

SUN IA ROUTE OLYSIPIQUE 

FONTAINE LE COMPTE CAEN R.P. 
xvr Je ux olympiques d'hiyer , 

PARISARMEEŠ01 

REDON 5.10,- 23.12.91 BOURBON LNY - 13.12.- 1/.1.92 
NOTELIMAR 2.11.- 1.2.92 CAEN RP 279. 26.12.91 

FONTAINE  LE COME  nou44-410 od listopad': do února. 
Naprostou novinkou mezi olympijshými materiály jsau 

ilanme polni pOSty. Francouzska  armada  ve svých 052i sluiebnidh 
nechala používat strojová razítka ve stejné úpravě  jako je naše 
ukázka. liSici se pouze místempoužití. Otisky existují z těchto 
služeben : 03481  PARIS  ARIEES •01, 33993 GRENOBLE VARCES AR1P79, 
33933  BORDEAUX  AR}. 59993 LILLE.  ARMEES. 69998 LYON ARLF19. 
13qq3 MARSEILLE ARMEES. 57998 147TZ ARNEES a  SP  69410 00500 ARNE-
ES hterit jako jedina zřejmě  v raci utajeni, nesa uvedenou 
disiokaci. Viechny iidosti o tato razítka musí by adresovány na 
M.le  Chef du BM?  (Burreau de poste  militaries).  

NO a konečni maieme vénovat pOzornost vlastnímu přenosu 
'cIymnijského ohně. Jednotlivými etapovými městy byly postupně  
PARIS,  PUTEAUX.  FONTAINEBLEAU, ORLEANS. TOURS. POITIERS,  NIORT,  
LA  ROCHELLE,  LA POOH  SUR  YON,  NANTES, REDON. RENDES, AVRANCHES; 
CAEN',  LE  HAVRE. ROUEN; AMIENS.  ARRAS.  LILLE. CANBRAI, LAUEL 
CHALONS SUP 11ARNE, MEZ,  NANCY.  SARREBOURG.  STRASBOURG,  COLMAR, 
BELFORT, BESANCON.  DIJON.  AUTUN, 1JOULINS, CLERMOND-FERRAND, 
AUBUSSON,  LOGES.  PERIGUEUX,  BORDEAUX..:  hi,DNT DE MARSAN, TARBES, 
AUCH,  TOULOUSE,  ALM, CARCAMMTE, BEZIERS,  MONTPELLIER;  BASTIA, 
CORTE. AJACCIO, NICE.  TOULON,  MARSEILLE, AVIGNON, NONTELIMAR,  
VALENCE.  SAINT-ETIENNE. LYON. BELLEY, .GRENOBLE. ST  JEAN  .DE 
NAURIENNE; CHARBERY, ALBERTILLE. Razítek .je tedy o něco vice 
než jsme předpokládali v minulém zpravodaji. Počítáte  ii  dooře; 
tedy61 Protože dní, ve kterých Staieta poběži je o něco méné, 
je jasné, že v některých dnech budou používána razítka dvě. Jed- 
ni se o tato data : 14.12. - 26.1. - 28.1. 29.1. A protože- 
seznan měst v naiem přehledu je ve skutečném pořadí trasy a 
protože se začíná v Paříži 14.12. a končí v  Albertville  82. 
múžete si snadno dopočitat, kde a kdy které razítko bude. 
Bohužel zatím neméme přehled o razítkách, které jsou plidantanh 
na vlastni dobu konání her. . A na závěr ještě  flamme francauz- _ . 

,0A4h. vt.FLA4 skeno. nimařnictva a armádního ve- 
# 00,64004* 

i•  Oki:Milt OA • 1 HMS FM • 

• Atauťťe'"' PAM'S 

Telefonni karty jsou  antis  běžné ve státech -iipadiiě  od' 
na( hranice, i - když i u  nets  je-  možné je zakoupit. Je to Určitá. 
možnost Předplatného tetefonn.,:h hovorůl  která ovšem uyiaduje 
specielně  vybavené telefonní p:istroje. Y Praze jsou snad zatia 

zato ve Francii jich je spousta. Tyto  kart')  jsou předmětem 
sběratelského zájmu a tedy na sebe nedutu čekat ani jejichL 
uudani s otympijskou tematikou, zejména již vroto, že společndst: _  
Telecom  . patři mezi oficietni ol.umpii.shé sponzory.: a členu 
Coubertindva klubu. Uházky tř  i te čtyř  'doposud oYdar6ch 
přindš (1 . 

dcom'N,,, c, litelstvi :. 00300 PARIS NAVAL'. 4?:‚ -  '14  V. la 81. I if4  rz)-' 
83800 TOULON: NAVAL. 29240 BREST 

V  i• 22 •••  LI  A *ó. NAVAL. PARIS TRI ARMEES 00480 AR- 0 43 a A 4, 0. LIMN A. '1. NEES. Burreau Frontiére " A H" SP 
69054 00555 ARNEES.  
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' Dnes je 1.ůnora .a. za  týden začíná zitní svitek sportovcA. -  
Náš zpravodaj má dnes uzávěrku a já mám nosnost .jeté dopinit 
poslední novinky. Odkud odjinud než odtud. Takže co nás čeká ? 
Přítel Anděl zaslal reprodukci známky a  PR  k zapáleni: olympij-
skčho ohně  v řeckh Olympii. Piie  dale  : 
"Dne 13.12.91. byl zapálen ve starobylé Olympii olympijský ohe..fi. 

pro  Albertville.  Jako vždy došlo k zapálení :soustředinýai 
paprzky slunce čočkou  pied  zbytky Héřina chrámu. V Olyitriis  Wiz'  
v ten den velmi pěkné počasí. V sobotu _byl ohefi dom'aven . do 
Athén a odtud letecky do Paříže. . 
Poprvé došlo k zapálení olympijskeho ohně  v Olympu _na  *mud  

K.Diema„ člena německého NOV, v  race  1936. Tato tradiCe byla 
pouze jednou porušena. V roce 1952 před 5.ZOH v tOslo - Norové, 
hrdina svi -tradice. vykřesali olympijskou jiskra na:- Ohništi 
rodného domuSondre Nordheima. který byl jednín z ,  nejvitšidh 
norských sportovcii., Narodil se v krajině  zvané  Telemark  na 
severu Norska. Odtud byl chefi štafetou donesen do Osla." C . 

Francouzská pošta konečně  poshvtla inform*i o  PR._  
používaných v době  konání her. Je jich požehnaně  a přesto trochu 
překvapuje, že při známé kvalitě  a různorodosti francouzských  PR  
působí poněkud universálním dojmem a jsou prakticky vinována 
mistům a nikoliv jednotiíVým sportům.  

Dori Diem 

aluseitrA114 

41 *It  I 

5 t  xs3 • 
Mai Anil-  2- 

vmErIcia .  so .SARC4LLES POal 

Ale popořádku. Ve Valence používali ad 2.1. -do 1.2. 
flamme, věnovani. dlympijskénu Ohni. Jiné SR potliiv6 poLta. v 
Sarcelles Ppal. propaauje OH a.Místni filatelistickou výstavu 
-je v provozu od 15.1. až do-11.4., takže si tam ještě  voliete 
zkusit zaslat svoji zásilku na adresu:' BUrream  - du  Poste. Val 
d  Oise  9 :  Scelles ppal:•Frql#Itu9 na dopisnici F:s ;  

Všechna  PR  1.dne R vydání jednotlivých A . 1L • existují. 
V4'4e dvojím provedení. Na naší ukázce jsou  PR  "1" v ručaiw,prove-

dani a  PR  2" v provedeni strojovén. Toto provedení se vyskytuje  

VALENCE - VILLE ETAPE 
' FLAMME OLYMPIQUE 

.1" - 2 FEVR1ER 1992 



lqnradně. na  oficielnich FDČ. zhotoveno zrejmi 
přimo ve vf,Frobně zatimco -PR "1" bylo pouiivano 
na zásilkách skutečně  odes1at7)ch z místa vydáni známky. Rozdíly 
jsou nejlépe patrně  ve velikosti napisu.  PREMIER  jOUR nebo v 
Siřce mezery nad tímto napisem. 

Trochu utajeni olympijské, razítka jsou zřejmě  rezitka 
pro běžn,',r poětovni provoz, použivana vSah pouze v olympijskem 
Obdobi : 72  Albertville  C.T.0 (Centre de Tri Olympique) je 
72L.' "3 od 6.1. do 24.2.. 73  Brides  les Bains V.O.  (Village  
Olympique) od 25.1. do 25.2.. 73 Les Saises V.O.  (Village  Olym-
pie) od 25.1. do 25.2., 73 Houtiers C.I.R.TV. (Centre Interna-
tionale de Radio Télévision) od 6.1. do 24.2.. 73  La  Lechere 
C.P.P. (Centre  Principal fie  Presse) od 30.1. do 252. 

Hlavní město Savojska Chambéry pcužívá na sIťIch 
jednotlivých úřadech čtyři strojová razítka s textem Chembery 92  
Porte  des jeux Olympiques. Liěí se pouze označením těchto úřadA: 

- RP -SUD -  LE  liAUT. Používána budou  rid  2.1. až do 2.4. I 
zde je tedy vaěe příležitost. 
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Postav  Albertville  používá v době  her také obrázkové 
ralsitL3,  určeně  pro filatelistioi4 'zásilky s napisem  Philatelic-
73  Albertville  s vyobrazením jednoho z mistnich kostelů. 
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Potíže 5 tiskem, které mane, jsou bohužel nekonečné a 
nezbývá, než znovu konstatovat, že knihovnička kopané byla v 
tisku od května do prosince a zpravodaj 3/91 od září do vánoc'  
Pp  předání. :rukopisu do tiskárny již ,není' možné provádět 
dodatečné úpravy a tak nezbývá, než se omluvit všem těm, ktefi 
bvli v 3/91 uvedeni jako neplatiči přispěvkii a v době  vvrianz  jii 
měli zaplaceno. Dovolil bych si pouze upozornit na to, ze  ter-min 
pro úhradu příspěvků  je vždy červen, běž-mého roku. Podobně:  
nepříjemná .situace vznikla kolem objednávek. zásilek do.  
Albertville.  200 kopii letáku xeroxem na počkání by bylo 3®.-
Kčs, které si nemůžeme dovolit, tisk levnější. v tomto případě  
dokonce zdarma, se bohužel zpozdil tak, že 'jste 'dostali 
informace •vskutku, ani snad. ne  za minutu dvanáct. Samozřejmě  jsme 
si toho byli vědomi a posunuli konečný termín PříjmŮ  objed.n4vek 
tak,. Jak to jen šlo, abychom stihli termín pření zá-Silek.poště  
kjejichorazítkováni (27.1.) a předání čs. olympijskémuvýboru; 

.aby 3.2. mohly zásilky s výpravou odcestovat. . . 
• .4/92 již byló vytištěno relativně  včas, • po předání do 
tisku •v _listopadu bylo rozesleino. v lednu 92. Zato nabídkový. 
seznam neší aukce je rovněž od listopadu v tisku doposud, můžete 
se tišit na vice než 600 nabízených položek, ale zatím jenom 
těšit... 
. Přepravu zásilek letem balonu MAGIQUE na počest ZOE v  
Albertville  se nam podařilo zajistit za dobu kratší jednoho 
týdne. Bylo by možná na ne nezajímavý článek o tom, - co . podobná 
legrace obnáší (vyjednání s organizátory akce, •• s majitelem a 
provozovatelem balonu, s ředitelstvím pošt, s .poštma. v místě  
letu, návrhy přítisků  na zásilce, návrh štočku pro OVS, jeho 
vyrytí, vyleptání štočku na ořítisk, vlastni tisk. kasri tiskárna 
nema.vhodný karton atd...). Zajistit Objednávky členft předem 
však již nebylo možné, proto každý, kdo měl objednané zásilky do  
Albertville,  obdržel i stejný počet zásilek balonového letu a to 
v obálce, připravené na zásilky navrátivší se z 
liezapomefite si tedy na tyto, zásilky zaslat obálku novou. 
kteřísi zásilky  Albertville'  neobjednali, ale o balonavý let by 
měli zájem, případně  chtějí větší počet kusů, mohou zaslat vše 
potřebné (objednávku, peníze, obálku a podací lístek) B. Poldko- 

1;..Nvi. vyřídí pokud zásoba bude stačit. 
Další bolestí, se kterou se potýkáme'  jsou finanční ope-

race prostřednictvím čs.st.spořitelny. 0 pohybu na našeM účtu 
• se dozvídáme jednou za měsíc.  Nei  však spořitelna' finanční pohyb 

• 

- - - 



zaeviduje. to trvá až 5,týdnfa. 0 tom. že jsne obdrieli tfeba 
Uhradu'Vailch plateb se tedy millieme dozVédit_ také až za dva 
měsice poté, oc jste-obnosodeslali a bp:el je také ne 
dřive . použít k .Platbén naiim. Proto tedy iárlošt a asi 
UStřiiku o Vaši platbě  in g Slováčkov17 dbyďhiim: Vás zbytečně  
neupomínali a proto také zadost o Uhradq zásilek 'poukázkou přímo 
na adresu B.Poláka. Obě  zásilkv k.  Albertville  'vyčerpaly při 
jejich zajištování finančpě  neje' hotovost Olympsportu.:. 

Takže ni promifite, že jsen si .Min trochu pobrečel na 
rameni. flYní bych Vis  rid  seznimil s novyi členy OLYMPSPORTU 

323. Božetěch TVAROZEK. Wesina u Bilovce,249. 742 65 
Sbiri a -hézenou -- 

324. Marie JUSTÝNOVA:Pisecké•předměsti 1344,`Iiilevsko, 399 01 
sbírá 

325. Josef DOBROVSEÝ, Lesní 1466, Česká Třebova, 560 02 
-i-g-26- a .fittio 

325. ing Peter POLOAR, K.Smidkeho 4, Senec, 90301 
sbírá -1-. 
Samoziejmě  všechny nové členy mezi sebou sidečné vítáme 

a přejeme jia mnoho filatelistiokýchúspěchA a příjemný pocit ze 
členství v OLYMPSPORTU. 
• UKONČENI ČLENSTVI  

Is  viastni iádost z OLYMPSPORTU vystoupil J.Holejiovský (275). 
Na vlastní idost vystoupil taká in. J.Petrásek ml. (154). 

MNA« ADRESY : -  
02q. MUDr Bedřich  Heim,  Dukelská 227/11, Klatovy 1. 339 0.1. 

UPOZOFONT PRO 747.1701-117 eiTENT.: 
V nejbližší době  vydame nového PRMODCE OLYMPSPORTU. 

Protoie v kvasu doby dochází k 'cha zněndm adres, přejmenováni 
ulic a změnám PSč . Pokud se Viz tyto změny týkaji,sdělte obratem 
skutečný stav ing Petráskovi. jestliže došlo ke změnim ve Vašen 
sběratelskén oboru, dejte to vědět  take',  chtěli bychom, ,aby nový 
PPOVODCZ byl co nejaktuAlnéjii. 

VAPUjEl,E BILA MSTA 7 čs. 3F0RT07NI FILATELII 
• 

namé;—že'vic hlav víc ví, tedy i " Čím víc hlav,  tin  
vě,:ioností ". Nenechávejne si tedy své vědomosti pro sebe ,zde 

je k tomu přiležitost: V.padesitých 16:tech a snad ještě-  začithem 
potniival Č5. autopošta zviáštni R nálephy s 

tazten AUTOPCTA (viz :-;ataic3 7Yztavy OLYMPSPORT'91). Nevite,při 
r.v jallém ča5ovém 5&'f byl? tyto 

pclzhvémy zpolečn-;.: sportcvnini pfi1eiitostro)mi remit- 
Ry. :fsifito li va zvé'zbirce d=cručez6 celistvosti tohoto typu, 
dejt,T zprávu atručnn nopiaan zř..e.c1.5tdcw.i, OS. 
• CS.  poini pošta 1919-1920 iun8,valP .,p 4714nA ra 

a kromě  bě3n7.;ch denních razitek -oolni pcsty uSP byly zásilky 
odezilan6 ad útvar a ictovány i Utvarovými razítky. Prvě  tato 
Utverová razítka jsou předmětem našeho zajmu • a, jejidh• přesný 
přehled bychom rádi zpracovali a poskytli. našim členAm. 
Semozřejmě  jenom těch Utvarových razitek. které -  maji vztah k 
naši tematice,. tedy • se vztah ke sportu. .Např. oyklistichá  
satins,  sokolski rota, jezdecký pluk apod. vita •že 1.Pluk 
Straie svobody byl sestavenpraktitky výhradně  ,z. 'kladenskýCh• a 
sis }J' SoRoltt? Zde•bychbm -naiísto. -.pOpist-gradijipřivítali  
zero*,•-nebo jinou reprodukoi:př ipadié zepi.I.jčenídókladd; 
obratem•vrátime, vč..poštoVného. Zapojte ze'i:Vy do této akce.("  
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Další, v pořadí tž.etí aršík, picipomínající zla., dspěchy ncrs-
kch olympioniki.: v historii ZOH, vydala Norskd poštovní správa 
11. řl,jna 1991 nákladem 1 =il. 

Na zndmkách jsou vyobrtzeni : . 
BIRGER RUUD /skoky na lyžích! - 3x zlato ze ZOH 1932, 1936 
JOHAN GROTTUYEBRAŤEN /lyžování! - 3x zlato ze ZOH 1928, 32 
KNUT' JOHANNESEN /rychlobruslení/ - 2x zlato ze ZOH 1960, 64 
MAGNAR SOLBERG' /tiathlon/ - 2x zlato ze ZOH 1968, 1972 

Aršik dopluje FDC, razítko 1. dne vydáni. Ke každd známce by-
la vydána maxim karta s kruhovým  PR  a dále je známo SR. 
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F.  

. poštovní spriVa vydala 2. Prosince. 1991 sérii tři 
známek k ZOH 92 v AlběrtviIlu. Jednotlivé hodnoty předatavu.,  
jí běh na lyElch, lední hokej a sjezd. SxistujejTCHs .raZít -
kem 1. dne a ke každé známce též maxim karta. 

DOTKNI SE POCHOVNĚ   
Poštovní správa amerického státu New  Hampshire  rozhodla 0 po-
užíváni zvláštního razítka  ;,TOUCH THE TORCH STATION"  od 2.1. 
do 7.2.1992 v ndsledujicich poštovních úřadech t 



:anctester Salem Děrry 
Londonderry Hudson Nashua 
Milford Claremont Keene 
Peterborough Concord Lebanon 
Plymouth Campton Littleton 
Laconia Berlin Exeter 
North Conway Hampton Rochester 
Somersworth Dover Durham 

Portsmouth 

TOge,.., • 

1.55717i7N 
4 . o 

r JAN 1-  PM 
Q • -4 

l• 992 u aix 
t:S.p • • ...rrER 49090 

U. S . POSTAL sERVIcE 
OFF1CtAL SPONSOR 
t992 OLYMPIC GAMES 

Vyobrazen4 ruční razítko je kruhové s datumem; zobrazuje  
vu  orla, pochoden, místo pošt. dřadu. Chybí olytpijské symbo- 
lika kruhy. - snad z dtivodu v tomto termínu probihajfol šta-
fety olympijského ohně  do francouzskěho 
Je všeobecně  známé, !e USPS  /United States Postal Service/  je 
jedním z oficiálnIch soonsora OH 1992 /viz OS 1/65/90, strana 
24/. Dokladem této proagace je SR “U.S.  POSTAL SERVICE  / 0-
FICIAL  SPONSOR  / 1992 čurvzc  GAMES",  které používají mnohé 
poštovní dřady v jednotlivých státech USA. SR  vyobrazujeme  vý-
Še.  
Tento přispěvěk  rid=  zaslal náš spolupracovník, p. JOSM41 LACKO. 

A.LBERTVILE•.' 9 2 
************************************ 

(pokračováni ze. strany 7) 

Po dohodě  francouzské, řecké a americké poStovni správy 
pinsmenou 7:ařejmi riechnv tyto státy olympijs1i.7 rok 1992 
ApoIee...nou známkou podle na.e.ho vyobrazeni, která ve Francii bude 
vydina a v dubnu. Zřejmě  - mé spíše ořiponenout letní • alwpijskii 
hry. 

A Ronečně .  se  dostáváme k ručním přileiitostntat.azítkat, 
které budou pou,iívány v jednotliv ,ch místech. spjati 5-koniním 
her.. - Ceiken jich bude 14 a na našienvyobrezeníth je vidét,.ie 
jsou navriiena s jednotnou úpravou,  be:  rozliéeni, co v kterém 
misté probíhelo. Li$i se pouze názvem poty v dolní čisti a 
tfif;eme tedy očekávat 1  Albertville  (zahájení. závěr. rychlobru'• 
sleni'a.krasobruslení a sídlo org. wboru), Pralognan  (curling),  
Los  Seises  (běiecké soutěie a biathon), 12éribel-les.  Alines  1.ho-
kej a.alpaké disciplimy .2en),  La  Lechere -(tisP-vé středisko a 
ub,jtovini novinář ), Aguieblanche, Courchevel .ck asdruien7',/ 
závod), Les Menuires.(slalom mu.i11). Houtiers (stf•edisho TV a 
-rozhlasu), T1gne3 (krasolyiováni),  Brides  les Bains ChLavni  east  
olympijské vasylice). Val.d'isere (alpské discipliny mriů), Les 
Arca (rychlostní ly3ování).  La  Plagne (saně  a.boby). 

Poslední den konání her vydd. EranrnumskA poita 
přiIeitostnou obálku. propagující pfíití ZOH 1994 1r norakém 
Lillehammeru. -4n- 
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• Nečekaný sportovní úspěch, našich orientačních běžců.  
Orientačnf běh je sportovnim odvětvim, o kterém se v-našem zpra-
vodaji zatim poměrně  málo psalo. Tento sport byl mezinárodně'u-
staven teprve v roce 1961 a pfijat do rodiny olympijských spor-
tů  na pražském zasedání MOV v roce 1977. 
Dosud se uskutečnilo , 14 MS /před.timještě  2x  ME  a  eel-6  fade  
dalších různých závodů  a soutěži, např.  SP,  akademické  IS,  ly-
žařské oa, noční 03, 3 nebo 5-ti denní OB, atd./ 
Poslední 14 MS - se konalo koncem srpna loAského roku právě  
u nás v ČSFR /ž po druhé/, konkrétně  v západních Čechách, v 
převážně  zalesněnýchprostarech v oko. Mariánsklch Lázní a 
KarlovIch  Vera,  dále v okolí Rabštejna nd řece Střela a u obce 
Rájec u Nejdku. Jeho průběh jsme mohli sledovat i v naší tele-
vizi. A tak jsme byli svědky mimořádného dspěchu naší reprezen-
tace, Do tohoto MS jsme předtím získali 10 medailí /4 stříbrné 
a 6 bronzových - převážně  v.  kategoriich žen a štafetách/. 
Dva tituly mistrů  světa v-roce 1991 v nově  zavedeném závodě  
jednotlivců  na krátkých tratích mužů  i žen s cílem na té-
měř  stoleté dostihová dráze v Karlových Varech-Dvorech a 
dalši tři medaile znamenaní virazný posun .v hodnocení nejlep-
ších národů  světa. Dosud zde suverdně  vládli závodníci-severs-
kých zemí - Švédové. Norovd, Finová. 
A co filatelie k těmto MS ? Zatím vyšly ďvě  zndmky ve Švéds-
ku /1968/, býv. NDR /1970/ a Dánsku /1974/. Jednu známku vyda-
lo V roce 1979  Pinsk°.  Objevili jsme řadu příležitostných a - 
propagačních razítek z těchto uvedených zemí, k nimž pfibyly 
aěště  Norsko, Švýcarsko, AustrAlie a,možná i dalši. Některá MS. 
můžeme dologitobálkami se záhlavím Organizačnfch vlborů, barev-
nimi pohlednicemi s ukázkou map orientačnIch závod5, vinětami 
nebo krajinami na poštovních známkách pořádajícich zemi. 
Nastal čas abychom s tímto sportovním odvětvim v našich sbir-
kách počítali, vždy i se jedné o sport v největší “tělocviEně" - 
přírodě, o sport pro každého a pro všeehny. 
Příšti MS, v roce 1993 se  ma  konat na americkém kontinentě. 
Zúčastni se a na medailové dspěchynavále i čs. reprezentace ? 
Tento přispěvek nám zaslal náš 'karlovarský člen VtROSLAV MRA-
ČEK a zároveň  Ořislibil, že se s orientačnim během budeme v bu-
doucnu setkávat na stránkách našeho zpravddaje častěji. 
0000c0000c00000co40000c00000d000000000000000p0000000000000000000 

Vážený pane inženýre, 

děkuji za katalog k výstavě  OLYMPSPORT 91 a za milé přá-
ní k vánočním svátkům. Také já přeji všem členům OS klidné svát- 
kv a požehnaný příští rok.  At  se Vám práce poli filatelie da- 
ři. Dovedu se vzít do těžkosti, se kterými s, lusite potýkat. 
Přečetla jsem si se zálmem myšlenky pana ing. Slováčka a Vaše a 
souhlasím s Vámi, že je málo ochotných rukou .k práci, většina 
jen čeká s nastavenou dlani. Ale tak to vždy bývalo. 
Nemám z filatelie mnoho vědomosti a také mě  už stáří zformovala 
/je mi 78 let/, ale ráda si časopis prohlédnu, články od známých 
pisatelů  přečtu a vzpotinám. 
Přeji Vám u01=116, aby-  se Vám tu filatelistickou kéru, podafilo 
tlačit i do kopce a po hrbolaté cestě. 
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Přechozi řádky přišly v :čase. předvánočním na adresu•předsedy 
spclečnosti, ing. J.•Petráska, od.pani  BV!  BUŠKOVt,'menželky 

.Zakladatele, prvého předsedy a redaktora Olympsportu.-Itiaa-, 
' Ara Robine. Buška. 

oob0000c0000O000Oooc0000bbObbb00000b0000000coodb000cOcococ000b 

61. ročník MM?'!  - 6.10.1991 . ,amics 
Na štarte sa zišlo dovedna okolc:sedem sto- 4 1-  -.- 

.L.,  , 

viek LIčastnikov, z toho 27  lien.   c 
Od začiatku pretekov sa na čele"striedali - 
bežci ZSSR. Na 35 km lit bežal iba sdm Portu- ,4 . 
galčan  Neves,  ktoréha pred-  40 km dobehol  ?la 0  0. 
_reprezentant Bukovjan z Dukly Banská Byst#- 7-. LIJJ .  
ca  a časom 2:18,21 hod. zvitazil. 

i, 

IrOtt IC e.' 
tEžien to  bola  jasná záležitost M. Starovskej, 
zverenkyne žilinského trénera V. Holika. Za . 
víiazstvo zrejme v- pcslednom štarte v drese pralskej Sparty 
získala odmenu 1500 mariek. Zvitazila časom 2:46,00 hod.  
alto  športovú událost  rid=  pripomina  PP  'používaná na  pate  v 
Košiciach v deň  MM. /viz výše/ 
00000000000000000000000000C0C0000000000

František Sopko 
00000000 
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Druhou zásilkou, která ozdobí sbírky eilatelistA. -.olyn--
piCniků, budots zcela jistě  dopisnice a leteché obálky se shodnrIm 
pfitisken podie naii ukázky, naznač jici pfepravu balonen  Magic,  
kter.Y startoval v den plenarniho zastdani S0v kterš schválilo. 
deeinitivni noninaci cs eprezentace do  Albertville.  Belon o 
v3.ce 36m'se bohuiel sice tznesi ale pouze upoután na lani, pro 
mepřize4 p' 4  se vlastni let nenohl uskutečnit. Přileiitostm", 
O byl pouiivěn na poště  Praha 5 ještě  3.2., tedy v den odjezdu 
hlavni části naši reprezentace. FirmaNera se na celá zileiitos- 

jakil vfibradni najitel'olympijského  logo  v tSFR spon- 
iors.ky Ve -Vzduchu bylo ie00 dopisnic 'a ai)o obale Celou akci 
Se'něn'podaři10-'.zajistit v. průběhu 5' dnů. většinu' zésilek 
odebral Spotzor;'.. pro 'členy. OLYIFSPORTU je zisoba 4ae ks 
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Vážený. pane inženýre! 22.1.1992 
děluji Vát, že vystupuji z Vaší společno5ti Olympsport 

a to z .dhoda dále uvedených.  ?fed  deliím časem jsem Věs 
seznámil že pan Polák mně  a mému kolegovi lioučkovi 
nevrátil za vice než rok potvrzenky na let k mistrozstvi světa v 
Italii. Dodnes jset.ani . já ani kolega tyto Podaoí listky na 
dopisY neobdržel.a: za dobu 'vice než půl roku dodnes jsem ani od  
Vas  neobdržel odpověa. . 

- Zpravodaje společnosti OlympspOrt jsei.vždy dostával s 
mnóhatěsičhit tpožděnim takiéo:děni ve.  společnosti Olympsport: 
jsme dostávali informace někdY tak pozdě  ,- že jsme ani nemohl 
vyřídit objednávky;. jak jSem.o.ton scVdmi hovořil na výstavi. 

Přikladet toho: •je i to; ze jsme nemahli ani  tea  
objednati žAdane::u akce.  Albertville.  V poledne 3 12 jeem 
obdržel knihovničku 6,19 Spolu-S- propagačnim lttdkem. Vzhledem 
úpravám dob' poštovního provozu Okolo Movehe roku jsme podle 
tohoto•krkcilomně  vysvětleného letéku neměli absolutni jistotu, 
že zminěMeObjednávky-bydoily panu Polákovi včas. Mů j kolega 
projeviI . doktince nazor, ze zmíněná zpráva z 30.12. nám .byla 
.poslána záměrně, abychom nemohli příslušne materiály Poslet. že 
je jistě  dost jiných..vIivnějšich zajemoů- meind i ze zámoří, 
jak jsem se v adresáři dočetl, o ktere je v naii českosiovenskě  
organizaci pravděpodobně  Větěí zájam, nei o členy, kteří neplatí 
V narkéch,. . 

-Uznáte proto sam. 'že tato wst! druhá zkuienost nám 
stadila k tomu, abychom se daie nenaméhali se domihat ničeho, co 
;lam organizace fádně  nezajišfuje. Upřinně  jsme 5e těšiii, že 
Vaše organizace nam poskytne možnost ve sbírání razitek a 
celistvostí k sportovnim událostem, musíme však konstatovat, že 
za celý ninuiý rok jste takovou možnost neměli a vidíme, že ji. 
ntmáte. ani  tea. Jake  potom jsme měli za členský přispěvek nějake 
výhody? .Na výstavě  jsme byli a mili jsne stejni moinosti jako 
kaidý jiný návštěvnik, který si zaplatil vstup, aniž byl Vaším. 
členem. . 

Můiete mi tedy, pane inienýre říci, jah6 jsme vlastně  v 
roce.1991. kdy jsme Váz ředni.zaplatili příspěvky,aéli výhody ze 
svého členství. Proč  jsme vlastně  ve Vaší organizaci byli? A to 
ještě  z Ainulých -dnech jsme obdrželi (t .j. v lednu 92) -opet. 
zpožděne zpravodaje 3/91 a 4/91., kde je v čísle 3 uvédén p, 
.Moučka jako dluinik přispěval a je mu vyhrožováno, ip nezaplati- 

bude.vylcučen z Vašeho středu. Při tom najen, že' měl řádně  
zaplacenb, ale dokonce,  Vim  o tom psal. - • : 

haúvit -'1i sám za sebe; musím fíci, že • ine: proto.  tin  
- vice neuspokojuje sdělení o zvýšení příspěvků  na SO.-Hčs/za rok. 
A ntjprve.jsem si kladi.otázku, na co a proč  vlastn6 bych je 
vydal.Rdyi jsem si zodpověděl, že bych z  tot=  měl jen další 
rozčilováni (nepochybně  podle dosavadních ,zkuieností s Vaší 
organizací), usoudil jsem. že bude nejlépe.- hdyi  Vá  i . tuto 
-sloienku vrátit s  tin,  že nechci být nadále v takové prgarizaci 
členpt. Přijměte proto .tóto né-sděleni. S úctou 

, . 'Josef Holejěovsh7"/, Korunní 64-Praha 2 
w0000c000000m0000moomoom000p000000p000m000m0000000000ct000 

Angličani říkají v některých  okamžicích -NO CaMENT-  a ji 
si.myslim, že i zde jsou tato slova. alespoii:Z mého hlediska, na 
tistě.aylo-by mi• lito místa ve zpravodaji a 4511 na rozbor 
toh6to dopisu. Vystoupeni p.Holejšovskiho z  fad  členů  Olympspor-
tu- bylo pr4jato, 
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"OLYMPHILEX '90" 
VARNA (SULGAR/E) 

19-25 OCICIIRě  1990 
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0110 
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OVS MEZINAROĎWO OLYMPIJSKĚHO VfB01111 

1989  

Připomenuto 95. výročí založení MOV. 

23 JUIN 1894 

959  ANNIVERSAIRE 
C.I.O. 

23 JUN 1989 

95tme 

SESSION DU C.1.0. 
SAN JUAN DE PORTORICO 

29 AOCIT -1 SEPT. 1969 

95. zasedání MOV. 

(1990 

96. výročí založení MOV. Olympijský den. 

96e ANNIVERSAIRF 

C.1.0. 

JOURNEE OLYAMIQUE 
23 JUIN 1990 
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0110 
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1;)  

Mezinárodní výstava  olympijsko-sportovní filatelie “OLYMPHI-
LEX 90". Od roku 1990 nové evidenční číslo 71894.  

A.NuS414-
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X. DEUTSCHL TURNFEST zu NURNBERG 1903. 

Offtz. Postk. d. Tumfestleitung. „No. 3. Die otympischen Spiele im Festzug. 

POSTKARTE. 
.• • .Ť7 /;  ť%  „ 

/ 

41  

! 7'  

Wohnung 
Straws and Ilmusimanner. 

iť•W-t 

CO NÁS, ZAUJALO NA OLYMPSPORTU.91 ? 

Vlxiiti  men&  obvyklého nebo neznátého filatelistického 
materiAlu jednak prokazuje filatelistické znalosti autora, za 
druhé dodává jeho exponátu zvialtniho lesku. jury bohuiel 
neviděla, a tedy ani nehodnotila exponát pana  Brans  t Drážaan, 
který bohuiel dorazil do českého Brodu pozdě. Troufám si tvrdit, 
• že by aspiroval na jedno z nejvyišich ohodnoceni, nebol v něm 
byly věci v Československu vídané jen málokdy nebo ťůbec ne. 

Drkladen toho je i naEe ukázka "privat ganzsachen" k 
Deutsches Turnfest 1903 v Norimberku. 

Offiz. Postkarte der Turnfestleitung. ‚Na. I. Die Feststadt." 

- Die Haltung der Deutschen Turnerschaft wandelte sich aber 
spdter  lni  positiven Sinn gegeniiber den Olympischen Spielen. 
Beim I.Deutschen Turnfest 1903 in Nürnberg wurden die Olym-
pischen Spiele schon im Festzug des Turnfestes dargestellt. 

ZIkEl OLYMPIJSEB HRY PARAPLEGIND 1992 
Přehlídka sportovního mládí, věnujícího se 
zimnim sportfim, která se v tomto roce uskutečni 
ve francouzském  Albertville,  by zcela jistě  
nebyla Upiná, kdyby bylo zapomenuto na tělesně  
•postižené. 5.zimní olympijské hry tělesně  
postižených se uskuteční v  Tines  v Savojských 
Alpách—Rrátce po skončeni her v  Albertville.  
Francouzská poSta vydala k této události 9.12. 
1991 příležitostnou známku v hodnotě  2.5 Frs dli 
•návrhu Jean M.Folona v modré barvě. -iP- 



t-4
  

o
 o

 t
o
 

D)
 

0
1

 c
u

 

. R
E

P
U

B
LI

Q
U

E
 D

E
 C

O
TE

.D
IV

O
IR

E 
R

EP
U

BL
IQ

U
E 

D
E 

C
O

TE
 C

TI
VO

IR
E 

R
EP

U
BL

IQ
U

E 
D

E 
C

O
TE

 D
IV

O
IR

E 
.  
i
  

^P
 

16
 

P
".

19
1 

" 
"1

1
6
 

"P
 "

1
1
6

1 
P1
.1

,10
21 

RE
PU

BL
IQ

UE
 ti

e 
C

O
TE

 D
IV

O
IR

E
 R

E
P

U
ttI

Q
U

E
 D

E
 C

O
TE

 D
IV

O
IR

E
 R

E
P

U
B

LI
Q

U
E

 D
E

 C
O

TE
 D

IV
O

IR
E

 
'0

-7
 

• 

. •
 

11
)1

01
.4

1.
H

10
 fl

p 
!p

an
 1

6 
4

0
1

.0
 e

lN
IO

S
 

• 
11
,
1

.8
1

1
1

 
"P

 $
C

"«
'  1

6
 

ik
vo

iu
d 

3 

' 
•T•1;• 

• 
• 

P
..1

01
1 

6
0 .

0
..
1
,4

1
:1

,1
11

 

 
•
 

• h
i 

(i
)  

• 
(t

) 
11

 
(11

1 
I
 

• 
rt

 
• 

1
-i

. 

.0
 P

C
 o

 
ti 

2
-4

  c
4

 
0

 0
 0

 I
V

 C
D

- 

,13'
,g o  .1

  IA
 .20

) 
H

 U
X

P
 0

 o
i

C
)  
• 

L
41'  

N
 -

 
N

 c
l)
 .
 I
 -

(U
 

0
 
0
 

N
t 

.F1
1* 

))c
 S
t 

*a%
 ig

r'
  

•io
 1

1
7

 N
 

°
. 

"
 

2.f
i+ N  K

 .

R  `
 

‘1
 

:
 

4.
 

m 
m 

P
N

+
 

(rt
F 

P.
 5 

m 
O  

m.
 

ge
g: 

cj g.
.4°
'  

R.,
 

0.
 

W
 

E
l
.
 
0

 

..c
p s

n 
0.

 
4
 -  

• 
,n

i
rn

 
, c

f .
 

 o o, , ,‘  

_ 
c41-1111

•:61
31

  •
 •

 

il
l 

O
. 

I-,
 

;a
 

.8
 

:3•V
-J, 

4
 

. •
 (D

C
D

 
 

03
 

• 
4
 

0
1

C
s i
i
 

. • 

O
lp

.i
0

,1
1

4
3

la
s

1
1

0
1
. 1

6
 

1
1

1
1

!.
.6

,4
0

) 
np

 ťa
u.

ok
•t

6 
to

..0
 

R
EP

U
B

LI
Q

U
E 

D
E 

C
61

E.
D

'IV
O

IR
E 

R
EP

U
BL

IQ
U

E 
D

E 
C

O
TE

 D
IV

O
IR

E
 

R
ou

nu
ou

r 
O

i C
O

TE
 0

 IV
O

IR
E

 , 

.-n
 

J.
g.

r 
•  i

  



1991 GARROS ! ROLAND 

DE FRANCE 

. : 
• - 

CENTENAIREi DES CHAMP1ONNATS 
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Lenglen Moody Mathieu 
-- Connolly - --Durr Court 

Evert Yavrátilovd Graf  

Obálky ‚1. 1. dne /razítko viz vpravo/ byly frankovány 
dvěma známkami. 
WALLIS  ET  FUTUIVA--:---poštovni-známka 250-Ff-razit- 

ko 1, dne 

-GAMS  

Tu-  

IC  propagaci tohoto turnaje je již po řadU let'používáno píle-
' žitostných obálek se strojovým propagačním razítkem a bylo to-. 
mu  tak i v roce 1991 /viz ntisledUjicí strana/. Tyto obálky by-
ly používány i v prilběhu turnaje a oráženy ručním  PR.  K tomuto 



'74 GARRCS 
"4... itsf-109L 

174.6 LCUME R 32. ti -4;-91 

414°1 041  Ce 
4, q o 4 210' a .v 

po 
n, 

.a. 23 iillf 91 Ni" 

• '  PARIS  • 4'7' 0,  

CARTE POSTALE 
EXPnITE.,R 

Championnats de France 
de Tennis 

Tournoi du Centenaire 
1". 

C?f, .2s 01 gl4itir 
paioir.  

)4  

Monsieur Vladimir 03LICH 
Zapotockato 1100  
OSTRAVA  708-00  
TCHECOSLOVAQUIE. 

CESTINATARE 

.pc4: 

O 

1891-199t  
ročníku byla vydána i příležitostná -celina. • 
Na této činnosti má zásluhu zejména ,člen Francouzské tenisové 
federace, pan Jean  Pierre  Picquot, hierý-ja nadlemimisběratet. 
lem námětu “tenis". Svou sbírku vystavoval v r. 1976u píle- 
žitosti 50. letstadionu Roland Garros. laylo tdm MOŽI10 vidět_ 
řadu vynikajicfch materidlů, včetně  autorských- navrhl, tkus-
mých tisků  ap.  
Vydané materiály hovoří o stěm výročí Roland Gairos což není 
zcela přesné. Stadion Roland Garros byl totiž vybudován v nei-
uvěřitelně  krátké době, v letech 1927-28..Stalo.se tak diky--
tisněchům známých francouzských tenisových  mušketýra: dosud ži-
jícího aórotry;-ddle-Brugnona,. Cocheta a Lacosta. Po jejich-
vitězstvi v Davis Cupu v r. 1927"bylo rozhodnuto vybudovat v 
Paříži důstojný tenisový stanek, který byl dosud postrádán. 
V r: 1928 se již hrálo Mezinárodní mistrovství Francie na no- 

vybudovandm stadiónu pro 13 000 divan.. Stadión byl pojme-
novin po hrdinovi z 1. světové války, francouzském pilotovi 
Rolandu Garros. 
Významná sportovní výročí a události jsou ve světě  běžně  fi-
latelisticky dbkumentována. Doufejme, že nebude opomenuto ani 
100. let našeho jednoho z nejdspěšnějšich sport 5 tenisu, je-
hož 100. narozeniny budou oslaveny 22. dnora 1993, zvláště  je-
li to podporováno  Cs.  tenisovým svazem i Olymnsportem. 

oc00000cnc00000p00000cc000pc00000ccoocnoVladimir  Reach  b00000 
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1.11.0 
11,.11.1.011 
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KOP  MI6  
Smutné výročl. 

Itálii bylo 21.9.1991 př ipomenuto  PR  
druhé výročí tragického dmrti jednoho z 
nejlepších hráčů  Itálie a Juventusu  Tu-
rin,  Gaetana Scirei, který zahynul při 
autonehodě  nedaleko Katovic. V r. 1982 
byl zvolen nejlepším fotbalistou, Itálie. 
Mistr světa 1982, Itálii reprezentoval 
7 letech 1975-86 79x. 

St. Kamenický 00000ac000cr0000cr0000000000000coc00000000000 000000 



AUSTRAUA 432016 4 
QATAR 331111 1 
Cargo 331112 3 
Most* 231025 6 

'GRUPPO C 

Sudan-Emir:al Arabi • 

SuianGemeria' 
ErrinseArablassia:  
Saimaa* 
Gartnark-E And • 

BRAME-  633007 0 
iGIERWMA 331115 $ 
Guar, 231025 5 
EntAnti- 130123 10 

GRUPPOD • 

2-0 
1.3 
04 
04 

: ,FEIENISCENCE EA ITALIA'90 . . 
*t*******************************************!******************* 

Italia -  země  zaslíbená  totbalU  toho'  v roce:1990 ,ifejm&.  
ještě  neměla dost, takže  v race 1991 se  stala pořadatelem 
Tedy  sistrovstvi  světa hráčů  do 17 let. Z kvalifikace.jostóqpiló. 
do, Italia nejlepšich 16 teamfii. .kteráibyIy..Lrozdělegy_do 41*k. 
skOpin, lirála-se.celken.v šesti_italskýth meSteoh..1-: Wntecatlizi.': 
Viareggio.'earrara.-.11assa. Livorno a Firenze-,, Pořadi. :',-1494A:a-

. jejith.výsledkYAPIT_Patrii  z přilonýdh  tabulek  :. •':. ' .. . .. 
- -.12-a, ..-- • . briiim ;he :TA .:Stalk,....:,  Ona.  WO- Sadan: GER -ZOOTiliii8; &IN Ar.414P:  AUS:,  

I'MUA-Uk - 1W . 
• . -.Ausaafia:GRA-Ghana:UR1fUrugisarUSA-StafiUniikARG-Arganti*EAU,Ernitadl 

astai unit BRA - Gras* OAT-Q/1w; IMEX,,bamico; CUD - Wm; SPA- Spas:* , *. 
ClaMmaras ' 12 . 

MAIMW3na' 22,. 
40,49101C.. - 1.0.,  
nawavorqs, , • 00 - 

4C  ; 

USA - 639005 1 
ART. 331112 .2  
Rak 230212 3 
Cis 130124 7 

. • GRUPPOB'  

CarsoCas 
AustalimMeasbe 
Cango-Austrata-
OatarAkesto 
Cango-Messto 
Ordar-Ausaria 

4-3 
0-2 
0.1 
2-1 
1-0 

Ve  čtvrtlinale 
Montecatimi : • 
Viareggio : 
Carrara : 
Livorno : • 
Ze. samifinale.postoupila Španělsko přes Argenti-. 
nu  z  Massy  a Ghana přes  Qatar  z Viareggia. a 
třetí nisto se v hantacatiní střetla Argentina 4 
Oatarem 4:1 a.  o den později. tedy 31.8.. 

Gtitn*Caas 

razitkas xaskoten nistrOvstvi. kresbičkou 
'zírajícího pod-  levým křidlem fotbalový mic. Ve 
všech případech šlo o razítka autopošty. 

• 

unditěné přímo před-  stadionem. Z'razítka je 
patrné isto a datum utkání. nikoliv .vak soupe-
ři. Razítka byla údajně  používána k prvním dvěma 
kaltzt ve skupinách a k semifinale a  finale  
soutěže. Za podklady dikujene příteli F.Uccella- 
rimu z Bologni. -jp- 

****e***********************************************************  
SUPPORT YOUR SOCIETY! SUPPORT  OLYMPSPORT! PODPORUJTE OLYMPSPORT! 
Stále hledáme Vaši pomoc! Obálky AS. obálky A5. možnosti tisku a 
zerozu. od pražských členi pot= při slízávání a skládání mpra-
vodajel—HabidmiteT-e-Veši pomoci bude naše činnost daleko lrpií. 

2-1 
04 fotbalového světa. K ,žalosti domácích fanauška 
2-0  jejich družstvo nepostoupilo ze skupiny. Italská 
2-7 - • -. w pošta připravila h většině  utkání příležitostná 

Oata ' . - W,gre1190. . ,jLnma Is - • . 

16ďa =via,  ' ' *1 • 
.IA.• ...... .:_ ...,._: • _ Dana ., 14 1:10110AT 00 MEW 41 1311443.11 24 . 

.:V.-...:— MAIM 43 MGM 02 OW= :CO 

......, 
204 - 18402 1118M 

MARVIN= 
COMASSA1980 
OMM04821.02 

=minim 
4A1858/41.00 

ei4UWAMM 
asamiatco 

r 

21.8 • , 
224 . 116,4001120.00 

MARC meta 
COMMUA1900 
amaus hitlX1 

SIJO4R8hM00 
MEW 87180 

amambum 
CU114181 bttio 

234 
244 .  
26-8 1/4 maw 114 /41.00 1/4 h2180 1/4 82103 
264 
27-8 

i 28-8 1/2 h18.40 - 1/2 112100 . 

29-8 
30-8 MALE 1.1.880 

saw ... 
314 11/011 h 18E0 

in  

',vybojovala Ghana zlaté medaile nad španělaket've  
Firenze  vítézstvim.1:0 všeobecnému úžasucelého 

se zedy střetla tato družstva 
USA -  Qatar 5:5 
Argentina -  Australia 2:1 
Ghana -  Brasilia 2:1 
Španělsko - Německo 3:1 

SPAGNA . 532109 3 
GHANA. 532105 2 
tkuguay 231021 3 
Cuba 030033 10 



Franctlžsko: 
Chambéry - MS v cyklistike - deň  vydania známky CPDC);-- 
Valloire - Preteky na počest cyklistu Loulsona Bobeta;  
Boos  - Pamiatka vynikaiticeho cyklistu J. Anquetila; 

. 

•••••••.• 

ZNEUBI 
CFrAtjtetÝ" 

,AkAT.S.c,„ 
.97"c•ČCL/sA _',4\ 

- • - 

CYKLISTIKA  

%radio: V.  Jankovič  

V dnešnom pokračovaní našej rubriky si najprv dopiníme 
zoznam cyklistických pečiatok z roku 1989 a.  potom uvedieme 
prehIad pečiatok s cyklistickou tématikou z roku 1990. 

Zoznam priležitostných pečiatok používaných v roku /989 
si doplňte o následovné pečiatky: 

Cestná cyklistika:  
USA: 
TOUR DE TRUMP - Albany CN. Y.). 5. 5. 1989 - štart pretekov; 
BICYCLE CLASSIC - Redlands  CCA.),  27. 5. 1989. 

WUR de TRUMP a • 

9 
8 
9 

KICK OFF 

BIKE. RACE STATI 
r (1,PC.iaAVIGIAIS MM. ma 

27 MAT 1289 
I %flint iLkil ttiSils 

REDLANDS CA - 
,--ř-rEF0-1-'64 



CAX (Ayr/ Sti k*: 
francftsko: Cařlibentr as - Cykloturistický zraz 

s 

Francdzsko: Saint Max r-  Arýstiv .špor‘  t a tilateli a ;  

Rok 1990. 

MAISTROVSTVA SVETA v cyklistike 1990  

V roku 1990 sa konali MS vo všetkých, hlavných 
odvetviach rýchlostnej cyklistiky: MS v cyklokrose  (SPA).  MS, 
v cestnej a dráhovej cyklistike dospelých CJAPO a 
juniorov (USA). MS v •sAlovej cyklistike CRAX). Z toho  
boll  filatelisticky pripomenuté len MS v• cyklokrose a MS v 
cestnej a drAhovej cyklistike dospelých. 

MS . V CYKLOKROSE - Getx8 CSPA). p.-4. •2. 1,990 

4 N7. 174.40it španielsko: známka  20  PTA  
Ccyklista s bicyklom na pleci) 4 

4.  

ručnA priležitostná pečiatka  
Ctext: GETXO 90, ZIKLO KROSS 
MUNDUKO TICAPELKETA3 CAlgorta. 
3.-4. 2. 1990) -  

' strojová propagačnA pečiatka  
CAlgorta. do 4. 2. 19903. 

Stručné dokumentovatelné výsledky: 
Preteky amatérov: i. BUssěr CSVAJ), 2. Kvasnička «SFR)* 

34 Frischknecht CSVA.53. 
Preteky profesionAlov: 1. Saars. 2.  Vander Poet  CObaja 

HOL). Lebras  URA).  
Pretekyjuniorov: 1. Boezewinkel CHOLD. 2. Cmitti CFRA3. 

3. Van der  Steen  CNCL). 

ADOLF ANDP,L#N,  Na ldni 1285,  562 0611Sti  
nad Orlici f lIN   ER  ki hledá veákerá materiály, - 

týkajíci se jednotlivých setkáni členů  
OLYMPSPORTU, za dčelea dopiněni kroniky naši společnosti. 



CMANTIONE DU MONDE SUR 1 3. 21  
ROUTE - Catherina Marshalová 
majstrom sveta v  cestných  
pretekoch) (Metz. 25. 9. 19903; 

 

(text: CATHERINE MARSHAL cr / ..-___. 

MS V DRAHOVEJ CYKLISTIKE - Maebaši (JAP), 20.-25. 8.  1990 
SiS-V-CESINEJ CYKLISTIKE - Uconosija (JAP). 29. 8.-2. 9.  1-990 

,...07.77.7.  
Japonsko: rudná  prile2itostná pečiatka - -. 

1 • ‘ 
Francdzskd:  rudná  priletitostná pečiatka ti 

.• 0. -1 
, 

Stručné dokumentovatelné  výsledky: 
4„ 

;'4010°  

61,4",0 

Najdspešnejši jednotlivci celých MS: 
Berzin C2SSRD,  Wilmer  acco - a zlaté. 
Baturo CZSSRD - 1 zlatá. 1 strieborná Cvšetci dráha). 

PRETEXY M1ERU 

43. ročník - 8.-17. 5. 1990. 1525 km. 
prológ + 11 etap: (etapové preteky 
aniatérov, trasa  Berlin  - Praha - Varšava)  

MDR:.  rudná  prileditostná pečiatka  
CBerlin 2, EL EL 19003  

Stručně  dokusentovate/né  výsledky:  
8. EL - proldg v Berline  

- hladké  preteky CG4itze  (NDR));  
- bodovacie preteky (Rein CNEIR)3; 
- vylučovacie preteky (Svorada CR)); 

0. EL -  etapa  Berlin - Magdeburg (SVorada).  

Celkové výsledky: 
Jednotlivci: 1. Svorada. 2.  Dietz  (NER). 3. Padrnos CČSFRD. 
Družstvi: 1. ČSFR, 2. NDR, 3. Polsko. 

Pekračavini přiLté.  

TOUR DE FRANCE (Ckolo Francdzska3 

fr. ročník - 30. 0.-22.7.1990. 3420 kn. proldg 21 etap: 
(etapové preteky proďesionAlov, trasm: Francdzsko, 
ŠvaJčiarsko) 

OLYBPSPORT je neprodejným. neperiodickm  opravodajemSpolečr.osti  
pre  elympijstou a sportovni filatelii v ČSx.R. Předsedou OS je 
irs,LPetrasek. P.0.3.13. 282 23. česr Brad, vedmucim zpravoda-
,te:R.JAzek. Cervemi  Peek;  271. 281 21. Tota ZiLla 1/73/92 mi 24 

stran. PřerfArn do tiskm 3.2.12. 

Cestné preteky 2ien: 
1. Marshalová CFRA3. 2. Matth.esová (USA). 
3. Seghezziová (M.). 
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