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RE KOM STAY6Ni 

?LANsNicri. ViROBA.A MUMTAZ 

CAFC Praba U abbiblickabositaeakv 

Z-11--P-I: S =-24-.--agtkáni členů  OLYMPSPORTU, které 
se uskutečnilo 8. května 1993 v Praze 

Setkáni zahájil předseda Společnosti ing. Jaroslav Petrásek a 
současně  přivítal všechny přítomné. 
Postupně  hovořil o struktuře-OS, finančních záležitostech /po-
dražil tisk zpravodajů, knihovniček/,  PR  a OVS, p5.'7-avovaných 
materiálech. 

Radek Jásek se zabýval  problematikou obsahové nápině  zpravoda-
jů  /nedostatek příspěvků!. 

ing. Václav Diviš - kolováni, jeho zpožděni, ovlivněné dvěma 
dmrtimi; rozděleni státu a kolováni 

. ď.t. Bedřich Polák finanční stránka OS : hotovost 
_ 1300,- konto 

- placeni příspěvků, neplatiči - i členové ze SRN 
- možnost rozprodávání sportovních materiálů  ze Slovenska 
ing. Zdeněk Slováček jednatelský dčet /výdaje na poštovné, 

příjem z prodeje materiálů  OS/ 
Diskuse : ing. J. Petrásek - návrh, aby byl dlouholetý člen 

OS, pan František Prokeš, jme- 
nován čestnia členem OS /odsouhlaseno/ 
- zřízeni finančního účtu na Slovensku, který by vedl zástup-

ce OS Pavol OndrAška 
- nabidl přítomným volná místa na zájezd OS do německého  Bad  

Aibling na setkáni členů  IMOSu /nikdo neprojevil zájem! 
E. Smažák - hovořil o připravovaných sportovních razítkách na 

Slovensku /jejich seznam dostane redaktor zpravo-
"dhje/, problémech s odesíláním objednaných materiálů  



g...-J..Petrdsek přijímá nabídky na uspořádáni příštich set-
káni členů  Společnosti OLYMPSPORT 

oficiálnia zahájením setkání proběhla výměnná schůzka 
Dřinesených materiálů. 
ylo možno si i zakoupit materiály připravené k tomuto setká-
ni : obálky a kor, lístky s přftiskem a opatřené SR, vztahu-
jícím se k 25-ti letům, kierd uplynuly od konáni ZOH 1968 v 
Grenoblu, kde získal skokan na lyžích, Jiří Raška, naši  pry'-
ní zlatou olympijskou medaili na  MN  /reprodukce na předcho-
zi straně/. 
Přípravu těchto materiálů  financovala stavební firma REKOM. 

Václav Diviš 0000000000000000000000000000000000cooln-' °mom=  

E a S E (Ji_orlouc  
Další setkáni členů  nati společnosti se uskuteční 
v sobotu 20.11. v.olomouckěm kulturním dome  SIGMA,  

který se nachází přímo proti nádraží, takže jej 
snad ani nemdŽete minout...ZatAtek v 10.00 hodin a 

na programu máme následující body:.  

Organizační nAleŽitosti OS - zprávy členů  vedení. OS - nabídka 
filatelistických.materiáld OS - odborná přednáška - výměna apod; 

Setkání organizuje přítel Josef Kočí, samozřejmě  za 
spOluprAce členů  OS z okolí a dík jeho sponsorskému příspěvku' 
mdžeme očekávat také nějaké to razítko, které bude k- setkání 
připraveno. Bude to buďto OVS nebo SR, podle možnosti olomoucké 
pošty, nechte se překvapit. Mělo by připomenout některého z .  
našich olympijských medailistů. Věřím, že účast bude bohatA,. a 7že 
zapíšeme do naši historie opět setkání úspěšné. Již teď, se těším 
spolu s organizátory s vámi se všemi na shledanou. -jp- 

ZPRAVY Z VEDENt OLYMPSPORTU  
Dovolte mi vás seznámit s některými novými skutečnostmi z 

poslední doby. V rámci oddělení Měn obou našich států  bylo třeba 
tuto situaci řešit tak, abychom nepřestupovali celní předpisy.  
Prato  byl založen ůčet Os pro slovenské tleny a všechny platby 
slovenských členů  budou nyní adresovány . ha pokladnika—OS Prn 
Slovenskou republiky, kterým je : 

Pavol ONDRAšKA, ZnievskA 3, 851 06, Bratislava 

Na tuto adresu tedy zasílejte členské příspěvky,.' noví členové 
zápisné, platby za materiály OS (které rozesílá' B.Polák),.za 
členskou službu OS - Prostě  za všechny platby. Převod mezi OR . a 
SR bude prováděn pomocí ůčtd mezi SČF a ZSF. Zvlášť  důležité je, 
abyste Při každe platbě  na zadní stranu poštovní poukázky 
Poznamenali pro . pokladníka účel platby.  To je naprosto nezbytně  
pro její identifikaci. Čeští Členové pochopitelně  zůstávají :u 
pdvodni adresy : 



 

Bedřich POLAK d.t., P,O.Box 47, 150 00, Praha 5 

 

Požadavek na uvedeni druhu platby na zadní  strand  poštovní 
poukázky zde platí pochopitelně  take. . 
Zdeněk :Sldek vzkazuje,  'le  zdaleka od všech Členě  nemá 

potvrzeni 6 úhradě  jejich letošního Členského příspěvku, a  le  
tedy přišti zpravodaj OS bude zasílat výhradně  těm, kteří mají 
svoji Členskou povinnost spiněnou. Protože došlo k odděleni 
našich měn, zopakujeme,  le  příspěvek 60,- Kč' nebo Ks zasílají 
nyní již členové podle místa svého bydliště  na adresu "svého" 
pokladníka, tedy Pavlovi nebo Bedovi. Ustřižek složenky je potom 
každý pdvinen odeslat Zdeňkovi, který platby eviduje. Bohužel 
existuji-zřejmě  platby přiSpévka řádně  provedené,  ale neavizované 
jednateli, tedy ještě  jednou : 0  zaplacemich členských 
příspěvcích musíte svdi Cistřižek složenkv zaslat•Z.Slováčkovi!  
BPida Polák vzkazuje, že . řada členě  mu doposud neuhradila' 

.zaslané materiály OLYMPSPORTU (PR,SR,.OVS). Celková nezaplacená 
Částka je vysoka, -nepatříš i  TÝ  mezi neplatiče? I zde platí, že 
další 'zásilky tomto členům již, až do úhrady dlužné Částky, 
nebudou zasílány. 
.Radek JAsek upozorňuje, že zásoba přispěvků  pro zpravodaj se 
ztenčila na naprosté minimum a vyzývá všechny členy ke zvýšení. 
aktivity. Ne vždy se  must  jednat " o dlouhé, zvlášť  odborně  

. fundované texty. Stačí i krátké noticky, zaslaná reprodukce. 
:'zajimave celistvosti, která došla z ciziny; dotaz na problémy, 
.' - ktere  vas  zajímají, prostě  cokoliv, co by mohlo zajímat i ostatní 
dleny OS. . . 

Vašek Diviš se nechává slyšet, te další kolo KOLOVANI OS se 
•připravuje a zadně  koncem října..  Novi  zájemci -se mohou leště  
přihlásit. Zdůrazňuje, •Že do tohoto.. kola se přijimaji pouze 
celistvosti, Celiny, FOC a svěži známky a vše pouze se sportoVní.  
a olympijskoil tematikou. Tedy nikoliv známky razítkované, o které 
v minulém kole prakticky nebyl'zájem. 
• Jarda FR-PrAek toho má ha jazyku povícero, takže postupně  : 
V letošním roce měteme •očekávat dva svazky knihovničky, jednak 
překlad dnes již klasického soupisu olympijských poštovních 
razítek. německého G.Schneidera, a-  jehož vydání má hlavní zásluhu 
náš člen František VokOun, který je autorem - překladu. Tato 
knihovnička bude obsahovat všechny druhy olympijských razítek a2 -
do roku-1962,-Jil teď  se můžete těšit.- Druhou.  knihovniČkou - je-již=  
drive  slíbená knihovnička "Barcelona 92", která je výsledkem 
snaŽeni Radka Jaska a méh6.-  . . 

Až na příští rok se tedy přesouvá vydání I.dilu katalogu.  Cs.  
sportovních a přiležitostných-  razítek, který bsahuje tyto 
materiály :'z.obdobi od začátku do roku-1945.. Další. knihovhičky_ 
věak:'v dohledu nejsou. Kdo bude dalši-  a připravi něco, by bylo 
vhddne a potřebné? 

V oblasti razitkářtkě  je situace v' obou našich republikách 
rozdílná: Na Slovensku díky benevolentnějším předpisům pošty a 
podnikatelským 'aktivitám přítele Smažáka je razítek poměrně  dost, 
Odužívají se hlavně  přiležitostná razítka ruční, což samozřejmě  
je žádanější. České republice •jsou ruční  'PR  spiševyjimkou'a' 
díky našim 'snahám ,  alespoň  Sem tam Zaregistrujeme SR' nebo OVS, 
Kromě  již W ěe zmíněného SR nebo oys k,natemu olomouCkem4 setkáni 
se 'měžeme-  těšit .na' SR k MS -ve veslováni'v'RadiciCh,- který 
zajišťujeme pro organizační výbor MS a pouhý přititkAla CDV kilE 
v Odbíjeňě ktere se koná Ve Zlině:a v Brně. Bohužel zde  hate  
snaha je zatím bez .taspěchu,. místní podnikatelé 'mohli mit 

(g)- 



sponzorovAnim .razitka docela slušnou reklamu. Na přelomu roku 
budou mít na severní Moravě  možnost přivitat elitu světového 
juniorského hokeje, ale zatím ani zde se nate snahy nesetkávají s 
úspěchem. Moraváci, nevíte a někom, kdo by byl ochoten výrobu 
razítka hradit? 

Pokusme se uvést základní vědomosti o Možnostech zajištěnl. 
poštovní propagace. .Co je tedy třeba pro zajištěni jednotlivých 
druhd razítek? 
1.ZajiŠtěné finanční kryti buďto od organizAtOra akce nebo od 
sponsora. Reklama pro sponsora mdle být součásti razítka, 
případně  přitisku na obálkách, kartičkách, di celinAch-
2.Projednat na poště  hejblfŽe místa konáni soutěte použiváni 
razítka. Za použiváni strojku Postalia se platí pošt & nájem cca 
170.- KČ  za den. Chceme  ii  zřídit pottovni přepátku přímo na 
sportovišti, počítejme s denním nájmem cca 1200. 
3.MAme li souhlas pošty, je třeba podat Žádost a poutiváni 
razítka v případ ě  PR  na 'Poštovní ředitelství Praha, v připadě  SR 
nebo OVS na nejblitti Okresní správě  spojd k rukám nAarěstka pro .  
poštovní provoz 
4.Výrobu razítka v případě  PR  zajišťují, pošty, prostřednictvím 
svých rytcd podle dodaného návrhu a cena za vyryti je podle 
slolitosti' okolo 4000-5000 Kč. V případ ě  OVS a SR vyryje 
propagační vloŽku do strojku Postalia 'lad rytec a cena obvykle 
nepřesAhne 2000.- Kč. Návrhy pro vyryti , těchto razítek se 
sportovní tematikou zpracováváme bezplatně. . 
5.V případě  zájmu zajistíme pro organizátora akcie vytištěnt-
přitisk6 na obálky, kartičky nebo celiny v jedno, di vícebarevném 
provedeni a poŽadovaném množství s dodáním "až do dcou",  yd.  
návrhu a výroby štočku. Informativní, cena podle množství 2-3 KČ  
za kus. Očtujeme pouze skutečné náklady, bez jakýchkoliv poplatkd 
navíc.  

Dalai  informace na požádáni u mne nebo B.Poláka, zájemce o 
situaci ve Slovenské republice. informuje  Ervin  SmažAk. 

Nové telefonní Číslo  main  do zaměstnáni, pokud budete mit 
potřebu se se mnou telefonicky spojit, tedy 02 24810208, nejlépe 
mezi 9.10-9.30 (hlavni přestávka). Pro účely předáni rychlé. 
zprávy molno vyuŽit i fax 0203 2471. V úvodu zprávy nutno 
poznamenat "Pro ing PetrAska!", neboť  nejde o fax OS ani mdj, ale. 
využit jej lze spolehlivě. 

Změny v členské, základně  jsou následujicí 

NOVÍ Č LENOVÉ: 
337.ing  Vladimir  TKA-č, Polní 8, 586 01, Jihlava - sbirA OH 
338-Antonin  PALUSKA, 5.května 72, 140 00, Praha 4 - sbírá OH 

ZM Ě NA ADRESY: 
62.  Marian  JOBEK, Jungovo nám.3/15;-841-05; Bratislava 

84.Franz-George KROLL, Finerauweg 10, D-5810, Wittenneven 
156.Jiřf Svoboda, nám.dr.Horákové 5, 360 01, Karlovy Vary 

KDO MŮŽE, P 0 M E 
Stale potřebujeme ' pomoc při překladatelské Činnosti z 

němčiny, angličtiny, francouttiny a hlavně  italštiny (pro ni 
nemáme vdbec nikoho). Nemusí to být překlady nejpreciznějši, 
mdžete li, nechte o sobě  vědět. Vítaná by byla i  poem  z řad 
pražských členě  při slizáváni zpravddajd (z tiskárny je.dostAvAme 
nesložené). Zatím je to v poslední době  většinou na do Prahy 
dojiždějicím za tímto účelem F.Andělem, DIKY MU! Ale třeba by 
mohl přiložit ruku i někdo jiný! Váš Jarda PetrAsek 



OKÉNKO KRONIKARE 

Před 10-ti lety, v roce 1983, byla naše aktivita opravdu pěk-
ná. Vedení OLYMPSPORTu se podařilo zorganizovat hned dvě  set- 
kání a to 30. dubna v Praze /11./ a 12. listopadu opět v Pra- 
ze /12./. Toto setkání bylo zvlat zajímavé. Díky úsilí MOV a 
a jeho předsedy, pana J.A. Samaranche, o podporu akci masové 
tělovýchovy, došlo právě  v tomto roce k převzetí záštity MOV 
nad jubilejním 50. ročníkem Velké Kunratickd. K této události 
připravila naše sekce propagační výstavku z exponátů  členů  , 
kteroU si pan prezident MOV při své návštěvě  se zájmem pro-
hlédl. Proběhlo i 12. setkání členů  OLYMPSPORTu a beseda s čs. 
olympioniky v čele s tehdejším předsedou Klubu olympioniků  , 
Jiřím Kynosem. Z této doby existuje pěkný přítisk na celino-
vé dopisnici, příležitostné razítko. Vystavovatelé obdrželi 
pamětní medaile, věnované olympijským výborem. 
Když jsme u olympijského výboru, připomínám vám další, jistě  
známou událost. Na 11. setkání v dubnu' 1983 oznámil náš člen 
a nyní redaktor OLYMPSPORTu Radek Jtisek, že 7.12.1982 byla v  
Lausanne  založena při MOV FIPO - což je Mezinárodní orga-
nizace olympijské filatelie, v čele s dosavadním prezidentem 
MOV, panem Juanem Antoniem Samaranchem. Byly vyhlášeny sta-
novy pro mezinárodní výstavy olympijské a sportovní filate-
lie pod známým názvem OLYMPHILEX. O účasti některých našich 
vystavovatelů  psal náš i světový tisk. Připomenme si jen u-
skutečněnou výstavu OLYMPHILEX 92 v Barceloně, při příleži-
tosti XXV. OH. 0 výsledcích  píše ve zpravodaji ing. Jaroslav 
Petrtisekl i v časopise Filatelie jsou o ní zmínky. Tolik naše 
kronika. 

0000000000000cr000000000000000ca000000cr000An
dělín Adolf 000000 

Ve dnech 17.-23. října 1994 se uskuteční v Nizozemském kon-
gresovém centru v Haagu první Evropská mezinárodní, filateli-
stická výstava FEPAPOST 94. Výstava se koná pod patronátem 
PEPA - Federace evropských filatelistických asociaci. 
Jedná se o výstavu všeobecnou, která má 8 soutěžních tříd,_ 
včetně  literatury a mládeže. Výstavní rám pojme 12 albových 
listů  ve 3 řadách po 4 listech. Výstavní poplatek za 1 rám 
činí 40 guldenů  /byl by nejrozumnější počet 5-6 rámů/. 
Pokud byste měli zájem se zúčastnit výstavy jako vystavova-
telé, napište si o další informace na adresu : ing. Lumír 
Brendl, U jam 19, 323 24 Plzeň  . 

Uplynula dlouhá a smutná doba, kdy se pomalu smiřuji s myš-
lenkou, že malý filatelistický pokojík v Milevsku zůstane 
již opravdu opuštěný, že zde zůstane spousta nedokončené 
práce. Omlouvám se, že až teprve nyní děkuji prostřednict-
vím zpravodaje všem filatelistickým přátelům mého mantela, 
od vedoucího Společnosti OLYMPSPORT Jardy Petráska počína-
je, za všechna ta krásná slova útěchy i články na rozlouče-
nou s Jaroslavem. Přeji všem hodně  filatelistických dppě-
chů, spokojenost v. osobním životě  a k tomu hlavně  zdraví, 
aby Vám filatelie přinášela radost ještě  dlouhá léta..  

/Marie Justýnová/ 



PEČIATKOVANÉ A NEPEČIATKOVANĚ  ZNAMKY V EXPONÁT!.  
ANO ČI NIE ?  

Dostal som niekoMko listov s dotaviti, ktoré majd spoločného 
menovatela - poulivanie pečiatkovaných a nepečiatkovanýčh 
známok:na jednom liste v expondte. Odpovedal som osobne, ov-
šem vznikli výhradyk jednotlivým bodom odpovede. Požiadal 
som o pomoc mójho priatela ing. L.  Brendle,  ktorý je odbor-
nfkom v tejto oblasti uznávaným aj v zahraničí. Po spolOčnom 
uvážení predkladám odpovea na spoločný problém. 
Prihodnotenf tématického exponátu postupuje člen jury podYs 
kritérií, ktoré si musí všímat v sdlade s platnými zásadami 
OP a GP FIPu. Exponát musí dosvedčovat, že vystavovater má 
dokonalý prehlad o  FM  nielen svojej krajiny alebo niekolkých 
krajfn, ale štátov- celého sveta o téme, ktord si zvolil, 
ktord exponát spracdva. Ide teda nielen o poštové znánky,  
ale o roznorodý  filet.  materiál a o jeho uplatnenie v  expo-
mite.  Celiny, poštové pečiatky každého druhu, tj. bežné den-
ně, prfležitostné, strojové, propagačné, frankOtypy, dalej 
FDC, zaujimavé celistvosti apod. zvyšujd možnost  pre  zisk 
vyššieho počtu bodov. Pravda tu jde nielen o znalosti roz-
ličolch druhov  FM,  ale predovšetkým o jeho vhodné a nenásil-
ně  uplatnenie v exponAte. Tieto znalosti rod filatelista do-
kázat zaradenim najvhodnejšfch známok a mého  FM  i čo do 
hodnoty a vzácnosti. Dakazom vyspelosti filatelistu je ex-
ponát, v ktorom na takmer na každom výstavnom liste strieda-
jd poštové známky ,,s intm  FM.  Negativne na v tomto kritériu 
hodnotí prítomnost nefilatelistického materiálu, ako sd fo-
tografie, výstrižky z časopisov, propagačně  suvenýry, repro-
dukcie známok apod. Sem patria aj všetky druhy pamiatkových 
a ostatných čiernotlačf alebo farbotlačí či ad už zhotovené 
z póvodných tlačových foriem alebo inou technikou. Aj  FTC  s 
autogramami alebo venovanfm osobností patria do tejto kate-
gorie materidlov, ktoré znižujd hodnotu exponátu. Ale aj 
vzticny materiál zaradený na nevhodnost mieste v exponAte jeho 
hodnote nepridAva. Do tematického exponátu na nemajd zaraao-
vat celé série alebo viac variantov jednej-známky s tts  is-
tým obrazom. Zásada, že v expondte by na stali používat len. 
pečiatkované alebo nepečiatkované, teda čisté znAmky 38 má 
dodržai. Pravda, aj tu  sú  výnimky.  

Pre  objasnenie pripájam základné zásady  podia  sternic_: 

1. áď  oborový i směrnice FIPu nikdo nezrušil, platí, a to 
jen: po některých- dpravdch, provedených během kongresu FIP-

v Granadě  1992. Týkají se oněch 5 bodů  za „rozsah", které 
byly převedeny do kritéria rozvíjení a zpracování tématu a 
chile upřesněni pojmu a obsahu „filatelistické studie" v té-
matickém exponátu. 

2. Generální řád FIPu /č1. 3.2/ a Oborový řád FIPu a Směr-
nice kněmu, /„filatelistický materiál", čl. 3.2.3/ md. 

říkají : 
„Vblba použití známek čistých nebo upotřebených záleží na 
vastavovateli. Doporučuje se však, aby na jednom albovám 
listu byly vždy bua známky čisté, nebo razítkované. Poru-
šit toto doporučení lze jen tehdy, když se jedná o známky 
velmi vzácné,, nebo o vzácné varianty známky, nebo když je (g) 



velmi obtižné vzácnou čistou známku získat ..." 
Jinak kombinace známek na listě  porušuje kritéria estetiky a 
jeLmožné ztratit při hodnoceni.expondtu jeden i vice bodů, 
což může znamenat i jiný stupen medaile. Samozřejmě, běžně  • 
se užívá mísení neupotřebených a poštou prošlých celin na 
listě, což není porušení  OR  pro hodnoceni tématických expo-
nátů  FIP.- 

Tonto teda citáty o predpisoch. &Ira som videl exponáty, kto-
ré tieto zásady porušili, ovšem  pre  vzácnost do expontitov 
patrili. Uviedem priklad zahraničných vystavovatelov - v ex-
pondte  IL  Bergmana je možné vidieť  pečiatkované známky s či 
tatelným otlačkom pečiatky PIREUS 1896 - dokumentuje miesto 
konania plaveckých sdťaží na OH 1896.-Podobný priklad možno 
vidieť  aj v exponáte MUDr. Osuského. Existuje veTa prikladov 
kioré nechcem rozvádzať. Tieto veci je nutné rozlišovat a tu 
jury prihliadá na dčelnosť  zaradenia pečiatkovaných známok 
do exponátu. Po zváženi posddi, či ide o osobný výskum a kva-
litně  filatelistické vedomosti, aleba o nerešpektovanie smer-
nic, či prideli viac bodov exponátu. Stáva sa aj opak a jury 
uberie body za'nedostatočné filatelistické vedomosti. 
VŠeobecne sa mysli, že pod pojmom vzticna známka alebo vztiona 
priležitostnd pečiatka sa mysli taký druh materiálu, ktorý 
je drahý. Treba povedať, že vo velkej vašine pripadov to 
skutočne tak je. No existuje však mnoho pripadov, ktoré si-
ce nie sd vo filatelistickom svete známe ako rarity, ale  pre  
exponát určitej témy predstavujd často jedinečný dokument. 
Pravda; aj ke a ich vzácnost je relativna a iba v sdvislosti 
s konkrétnou témou, konkrétnym tematickým eipondtom, stupen 
vzdcnosti tu je a pri hodnoteni sa bene do dvahy. A male to 
byť  celistvost nie velmi stará. Často je počuť  hlasy o nedo-
stupnosti  FM  a o ich cene. Je len na vystavovate1ovi, ktord 
formu práce pri tvorbe exponátu si vyberie. Jurymani skutoč-
ne velmi citlivo posudzu3d dóvody zaradenia  FM,  aby citlivo 
a kladne.podporili prticu vystavovate1a a nie je zdujem ho f, 
znechutit. Ovšem nie je možné tolerovat neodbornost a nezod-
povednosť  vystavotaa pri porušeni základných zásad. 
V závere by som  vim  chcel poaakovať  za listy a pohlednice s 
blahoželanim sviatkov. Množstvo týchto želani potešuje a dě- 
va silu do nastavajdcej práci; ve1a končia slovami aj 
kea sa štát7rozde1i1, naše prlatastvo ostáva ..." Je to 
skutočne velmi krásna myšlienka a preto želdm priate2om ve-
2a zdravia a pracovných dspechav.__Verim,  /e nové stretnutie 
nebude stretnutím )!udí dvoch nových štátov, ale priate2ov, 
ktorých spája myšlienka a spoločný zdujem filatelia. 
0000000maoacoaaaaoacom00000aoc000croo František Sopko 000000 

yomoR ! POZOR ! POZOR ! POZOR !  

7-současné době  Vyšly FILATELISTICKt MOTIVY 1991 a je•možné 
je objednat za  cervix  35,-Kč  na adrese české námětové společ- 
nosti, Seifrtova 7, 130 00 Praha 3 -  žižkov. Pracuje-se  jig  
na rukopisu motivů  1992 tak, aby mohly být vydány v polovi- 
ně  letošního roku. Jejich vydáni však bude záviset na dspěš- (2) 
ném rozprodeji ročníku 1991. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 



XVII IZOH  

LILLEHAMMER  

Poslední avizované aršíkové yydfinf, zo-
brazující olympijské vítěze z  Albertvil-
le  1992,-pfedstavila Norské poštovní 
správa 23. 'dnora 1993. Na aršibm / ná-
klad 1,4 mil. / .nacházíme tyto ziorské 
olympijské vítěze :  

FINN CHRISTIAN  JAGGE /sjezdové lyž./  lx  zlato 
‚ 

BJORN DAHLIE /klasické lyžováni/ - 3x zlato,  lx  
stfibro 

GEIR KARLSTAD /rychlobruslenf/ -  lx  zlato,  lx  
bronz 

VEGARD ULVANG /klasické lyžováni! - 3x zlato,  lx  
stříbro 

Existuje  FD  t a přfležitos-né razítko 1. dne vydáni = Osla. 
Tradičně  byly vydány maxim karty /čtyři/ s razítkem T. dne 
vydání z Lillehammeru /reprodukce na následující straně/. 
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V poslední době  se objevily následující  PR.  První dvě  jsou vě-
novány otevřeni kryté rychlobruslařské dráby v Hamar4 a zpro- 
vozněni haly v Lillehammeru. Třetí v řadě  pak zimnímu 

I 
festiva- 

lu který se uskutečnil 12.-28.2.1993 rovněž v Lillehammeru. ,  
• • • . • • • • 

Piktogramy, jednodušeji řečeno obrázkové znaky usnadňující 
orientaci, jsou dnes nedílnou součástí našeho života i ne-
dilnou součástí velkých sportovních soutěži. 
Nebudou pochopitelně  chybět ani na blížících se ZOH. Jejich 
pojetí je ale zcela jiné, než ve všech předchozích přfpa-
dech. Autoři použili jako základní motiv nejstarší známou 

kresbu lyžaře na světě  - 4000 let starý výtvarný projev dáv-
ného obyvatele, pocházejícího ze severního Norska. Proto ty-
to jednoduché kresby vypadají na první pohled primitivně, - 
postavy  mail  malé hlavy, dlouhé; tenké ruce a nohy a neúměr-
ně  podsaditj trup;-Podla-znalcd-však vyjaddfuji- pravěkou si-
lu a elán a váži se k nejstarší norské historii. 

Myšlenka vytvořit na základě:těciito kreseb piktogramy napad-
la  Sarah  Rosenbaumovouv kterd za cell svůj soubor získala v 
Berlíně  zlatou medaili. 



Líbí se i vám ? Můžete posoudit sami. 
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OLYMP.13SKE 
NOVINKY 

SHON KEE-CHUNG -. maratónský vítěz na  OR  1936 - 
Krátce po skončení OH 1992 v Barceloně  vydala 10.10.92 Jižní 
Korea dva aršfky, dvě  známky, dvě  FDC a - dvě  ptiležitostmd ruč-
ni razítka 1. dne vydání, oslavující maratónské vítěze . E- 011 .  
1936 a 1992. 
Na jedné PDC je vyobrazen japonský Maratónec korejského půVo-
du SHON TM-CHUNG, narozen 29.8.1914. Olympijským vítězem se 

stal na  OR  1936 v Berifně  při svém prvním a zároveň  i prosled-4 
nim startu mimo Asii. Zvítězil časem 2:29:20 hod. V  race  1935 
vytvořil tehdy vynikající nejlepší světový výkon 'Časem 2:26: 
42 hod. v Tokiu, který byl překonán až po jedenácti 1etech.0 
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Ve své kariéře zvítězil v 9 z 12 marató-
nů, dvakrát byl druhý a jednou třetí. 
Naposledy jsme mohli Shon Kee-Chunga vi-
dět v televizním, přenosu ze zahájeni OH 
1988 v Seoulu, kde byl v 74 letech pos-
ledním běžcem štafety nesoucí olympijský 
oheň. 
Tolik autor tohoto příspěvku St. Kame-
nický. 

A my dodáváme, že druhým maratóncem je 
HWANG  YOUNG-JO, který zvítězil na OH v 
Barceloně  časem 2:13:23 hod. Tento 22-ti 
letý běžec však oznámil na sklonku roku 
1992, že se rozhodl ukončit ze zdravot-
ních důvodů  svou běžeckou kariéru. 
Nä předchozí straně  reprodukujeme PDC s 
aršfkem obou maratónců, oběma razítky 
1. dne a vpravo část druhého PDC s o-
lympijským vítězem z Barcelony. 

PA CHM 014S 1-114 
Commemorative of Winning the 

Marathon Championships of Olympiads 

BERLfN - kandidát OH 2000  

V zdři'se sejde MOV na svém pravidelném zasedáni V  Monte  Car-
lu. Mimo jiné zde padne rozhodnuti o městu, které bude v roce 
2000 pořadatelem  OIL  
O tuto poctu se budou ucházet  Berlin, Brasilia, Istanbul,  
Manchester, Peking a  Sydney.  Mezi uchazeče patřil i Milán, 
jež se letos v březnu vzdal kandidatury. 
Bude to právě  BERLfN, jehož aktivita je nejen na poli file-
telistickém /viz níže!, veliká ?  
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OVS MEZINARODNfliC CLYMPIJSKtHO VfBORU  

1991  

Naše sbírky se rozrostly o dva OVS. První byl věnován 97. za—
sedáni MOV v Birminghamu, druhý 97. výročí  MOV. 
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1992 

Olympijský rok byl tradičně  bohatý. Zaznamenali jsme pět no—
vých OVS, které připopienuly XVI. ZOH, 98. výročí MOV a olym—
pijský den, XXV. OH, ... 
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světovou výstavu olympijsko-sportovní filatelie OLYMP-
HILEX 92 a 10. výročí  založeni FIPO. 

, 
1k  t, . Facrosťrtort iAotizukte 

PI De PHILATELJE 
1111 2  , spoivr- aymmuzi 

EIVIa wamořE 
.1...--  zx &cum. - 7 'oar QRP ..km..... 1992 

oob0000000d0000000000000000000000000000óoRadek Jrisek 00000000•  

PRIX OLYMPIA  
FIPO /FtDtRATION INTERNATIONALE DE PRILATELIE OLYMPIQUE/ ve 
spolupráci s MOV volí v roce, který následuje po roce olym-
pijském nejvkusnějti- známky s olympijskou tematikou. Odbor-
ná komise vybere ze všech možných známek, vydaných  na celém 
světě  k ZOH a OH, dvanáct, z kterých se potom urči tři nej-
lepší známky. Tak tomu bude i v letošním roce, kdy se tato 
soutěž uskutečni již potřetí pod názvem  „PRIX OLYMPIA  III".  
Nile  a na následující straně  přinášíme vyobrazeni dvanácti 
„semifinálových" známek, z kterých můžete vybrat tři, které 
považujete za nejzdařilejší. Pokud se soutěže zdčastnite, 
zasílejte své „pořadí " na adresu předsedy OS. 
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Vyobrazeným frankotypem - se vracíme k loňským zimnim olympijs-
kým hrám. .0VS byl ještě  používán na poštovních ařaďech v St.' 
Plorentin, Paris  Ch. Commerce,  LaCournelive  Principal.  • - 
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Hry.4.olympiady se uskute,nily v  rode  1903 v Londýně  

jako •součást Trancovzsko - Britské výstavy. Milani her bylo 
roztaženo do poněrně  dloVhého časového intervalu od 27.4. do 
3/.10. Zůčastnilo se 2035 sportovci z 22 zemí. ě0V vyslal na 
tyto hry 22 sportovců. Soutěžilo se ve 23 druzích sportu a 110 
disciplinách, ve třech 'závodily i ženy. 

Původně  se v  rode  1903 měly hry konat 7 Aimě, kam byly 
přiděleny podle rozhodnutí NOV z roku 1903. V  _rode  1905 však 
Italové z kandidatury rezignovali a pořadaielství .  převzal 
Londýn, který ve velMi krátkém  ease  zajistil výstavbu potřebných 
zařízení' A protože v-Londýně  byl již v tě  době  zimní stadion, 
konaly se jako součást her i soutěže v krasobruslení.  Haft  
výpravu vedl J.Rossler-Ořovský a to poprvé pod českou národni 
vlajkou. 

Kvalita sportovních soutěží byla vysoká, mnohdy však 
.narušovaná na vidy ,pravě  objektivním vystupováním 'některých 
sportovců  i rozhodč ích. Pro naše barvy zbyly pouze dvě  bronzové 
medaile v šermířských soutěžích. 

Filatelistických dokladů  z tě  doby je  side  -málo, ale 
Bohužel nikoliv přízo s olympijskou tematikou, ale pouze s 

tematikou výstavní, .jii byly hry součásti. Přiležitosttý 
poštovní úřad byl zřízen v Britském průmyslovém pavilonu.. 
Hávátěvníci odtud mohli vyřizovat své obchodní., záležitosti, 
dohodnuté na výstavě , odesílat běžné i doporučené listovní 
peněžní zásilky, telegramy i uskutečiovat telefonické hovory. 

'Tento.poštavni úřad používal dvě  ruční přiležitoštná razítka 
(obr.1), .lišící se pouze detaily v prolvedeni nápisu "MOH". D 
jednoho z těchto razítek je nápis sestavenz užších písmen,  ii  
drthěho z písmen kulatéjšídh. Obě  tato razítka byla používána v 
době  od 26.5. do 31.10.1908. 

Dodatečně  byl zřízen i poštovní úřad ve výstavní  "Irské 
vesnici",, nazývané  Ballymaclinton:Zde byla používána rovněž dvě  
příležitostná razítka, tentokrát zcela odlišná. (obr.2 a 3). 
Razítko čs.3 bylo používáno převážně  pro znehodnocování 
doporučených zásilek. Použití obou razítek je znáni z časového 
intervalu od 10.7. do 31.10. 

Filatelistická historie olympijských her však  registruje 
i razítko podle obr.4 s textem "STADIUH / FRARCO-BaTiSH  EXHIBI-
TION".  Toto razítko bylo údajně  připraveno pro poštovní úřad v  
Paddington District  v blízkosti olympijského stadionu a mělo být 
poprvé použito 9.7.1903. Jeho skutečné použití však nebylo nikdy 
prokázáno. Bohužel. - - 

Ve Francii byly podle návrhu A.Saqueta a R.St.Laurenta 
vytištěny výstavní viněty s ústředním nápisem  "British Olympic 
Committee,  Franco-British Exhibition,  London 1908'.(obr.5). Tyto 
vigněty existují zoubkované i střihané, celkem v osmi různých 
barvách, podle katalogu olympijských vinět pana  Du Boise  jsou 
střihané povaibvané za zkusmé tisky  (proof).  Použiti těchto 
vignět na poštovně  prošlých dokladech není prokázáno.  Ka  našem 
obrázku dvojpáska stříhaných vinět. 

Britský olympijský .výbor používal pro 'svoji 
korespondenci  °balky  s přítiskem v levém horním rohu  s textem  
"British Olympic Association". -1p- 
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.ZNÁTE SNOWBOARDING ?  
Pokud ano, potom jistě  víte, že jde o dovednost, pomoci kte-
ré se sněhově  pláně  hor sjíždí na' jedné širši lyži. Kolébkou 
tohoto sportovního odvětvi je Amerika. Na prkénku se stoií 
bokem,  col  je rozdíl oproti monolyži, kde jezdec stojí přímo 
Po směru jízdy. Snowboard i vázáni se vyrábějí podle své spe-
cializace na určitý druh jízdy. 
Soutěže se pořádáji ve slalomu  special  - PS, superobřim sla-
lomu - SG a jízdě  v „U" rampě. V tomto případě  jde o trlko-
vou jízdu v- uměle vytvořeném Sněhovém korytu ve tvaru polo-
viční trubky -  HP. Ramps  je dlouhá okolo 80 m. Tuto disi -  
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linu hodnotí porota bodovými známkarri-za-přediredené-skoliové 
prvky. 
Každoročně  se uskutečňuji závody Světového 
pohdru, Evropského poháru a jednotlivé ná-
rodni mistrovství /u  ruts  to byl letos na- 
• posledy československý pohár a mistrovství 
ČSFR/. Hodnotí se muži a ženy samostatně  v 
jednotlivých disciplínách, zajímavá je ta-
ké soutěž týmů. 
Letošní MS v Snowboardingu se uskutečnilo v rakouském Ischg-
lu 5.-11. ledna a místní poštovní dřad používal od.  27.7.1992 
do 11.1.1993 strojové razítko /viz reprodukce/. 

JEšTt JEDNOU  ME  1992 V KOPANt  

K  ME  1992 bylo vydáno ještě  několik filatelistických materiá-
lů, které by mohly zajímat sběratele námětu kopaná. 
V prvé řadě. je to. razítko /červené/ s finálovým datem a se 
švédským textem : EM I FOT3OLL 1992 /  FINAL  PA ULLEVI / 26 
JUNI / DANMARK - TYSKLAND 2-0 • Toto razítko bylo používá-
no pouze jediný den a bude asi mezi námětovými sběrateli pa- 



třit k těm vice hledaným. 
Dalším sběratelským materiálem je pamětní list  FINALE  E1'..! 92 
/reprodukce na předchozí stranš/ s portréty hráčů  mužstva SRN 
a vyobrazeným pohárem. Cdajně  měl být list vydán pro vítěze  
ME  92 - mužstvo SRN. Nám už známé červené ruční razítko na 
předchozí straně  rids  vyvede z omylu. 
Za 3 týdny po dánském triumfu si dánská pošta pospíšila a 
vydala známku v hodnotě  3,75 DKK s dánskými  fanoušky. Sou-
časně  byla vydána FDC a obálka se zalitou minci na počest 
vítězů  ME.  Cena této obálky byla v Dánsku dosti vysoká - 
195 DKK. 

St. Kamenický  

Po zimní Části letošní Univerziády, největšího sportovního 
svátku vysokoškolských sportovců, kte- 
Ili se uskutečnila v- polském Zako- 

&1st 8.-18. července v University 
WOritiosomm"Im w paném, proběhne její letní 

americkém Buffalu. Garivirrs 
Americká poštovní sprá-
va si pospíšila a vyda-
la 25. dnora 1993 znám- 
ku STATiON 1.;FF,  KY  14240' ku s nominální hodnotou 00N 3Ah 15, 1953 
29 zobrazující sty- 
lizovaný běh. 
Poštovní dřad v Buffalu používal  PR  k této sportovní událos- 
ti. 
Příspěvek nám zaslal náš spolupracovník, p4ndloseph Lacko. 

Na následující straně  přinášíme vyobrazení dopisnice s foto 
reprodukci v levé  Usti  a  PR  z Nitry - toto vše věnované po-
slednímu Nfederálnimuu fotbalistovi ČSFR 1.992 - Luboši 
ravčíkovi. 
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FiC3F2F1114 Z HISTORIE URUGUAYSKtHO FOTBALU  

Na stránky fotbalových dějin se Uruguay zapsala jako první 
mistr světa v roce 1930. Ale nepředbíhejme události. Uřugu-
syci se poprvé představili Evropě  na olympijském turnaji v 
Paříži 1924 a hned získali si pověst Míčových kouzelníků. 
Fotbalový turnaj vyhráli s přehledem a převahou, když ne-
chali na- štítě  všechny evropské celky. Ve finále si celkem 
hladce poradili s překvapením olympijského turnaje Švýcars-
kem 3:0. K oportinr olympijských vítězů  patřili  Andrade,  Sca-
rone, Nasazzi a Iriarte. 

0 čtyři roky později si Uruguayci husarský kousek opět zopa-
kovali na 
OH 1928 r 
Amsterda-
mu, kde 
startova-
lo již 17  
master.  
Uruguay 
mj vyřa-
dila i taj-
nth°  favo-
rita olym-
pisjkého 
turnaje 
Německo 
4:1. Ve 
finále se 
utkala s 
dalšími 
jihoameri- 
čany - s  
výbornou Argentinou. Po tuhém boji zvítězila Uruguay opako-
vaném zápase 2:1, když první utkáni skončilo nerozhodně  1:1. 
Tímto vítězstvím potvrdili Uruguayci svoji světovou prioritu 
ve dvacátých  letech. 

Díkyvynikajícim výsledkůn na- OH 1924 a 1928 a s přihlédnutím 
k tomu,  le  Uruguay v roce 1930 slavila sté výročí  sriCho trvá-
ní, bylo I. MS vkopand svěřeno Uruguayi, když své kandidatu-
ry stáhli Maaarskot,  Itálie a Španělsko. 
Byly to tehdrpionyrsk4 doby fotbalu. Z ,Evropy se muselo' do 
Jižní Ameriky cestovat lodí a tak nebylo divu, že se  as  dale-
kou cestu vypravily jen čtyři země  : Jugoslávie, Rumunsko, 
Belgie a Francie. Celkem se šampionátu zúčastnila 13  zeal.  Je 
nezvratitelnou pravdaM, že Uruguay vyhrála první mistrovství 
světa hrané na stadiónu Centario /století/ v Montevideu zas-
louženě. Od začtitintliS šli Uruguayci sebejistě  za vftězst 
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Nejdříve porazili Rusuunsko ;r:0,  &die  vysoko JugoslVfi A V 
konečném finále pak triumfovali před zraky 100.000 diváků  nad 
výbornou Argent/noU 4:2. 

Největší postavou finále, ale i celého MS byl J.L.  Andrade,  
známý üž .z OH 1924 a 1928. Zároveň  byl také prvním černým 
hráčem v uruguayské reprezentaci. Svoji nenapodobitelnou vy-
nikající technikou se velkým dílem přičinil  el  získání titu-
lu. V ničem si však s ním nezadali ani další známi spoluhrá-
či Nasazzi,-Scarone a Iriarte. První historické finále MS 
řídil rozhodčí Langenus z Belgie. Góly vstřelili - Scarone, 
Castro, Cea a Iriarte. 
Uruguay nastoupila v sestavě Ballesťeros, Mascheroni, Na-
-sazzi,  Andrade,  Fernandez, Gestido,  Dorado,  Scarone, Castro, 
Iriarte a Cea. Je zajímavé, že za čtyři 
roky později, nepřijeli Uruguyaci na MS 
1934 do Itálie obhajovat mistrovský ti-
tul. Všeobecně  se usuzuje, že se mistři 
světa tak chtěli pomstít starému konti-
nentu_za.slabou_ačast na prvním šampio-
nátu. Ostatně  nefigurovali ani na dal-
ším MS1  které se hrálo roce 1938 ve 
Francii. Vše si vynahradili na prvním 
poválečném MS, které se konalo v Brazí-
lii v roce 1950. 

25. června 1946 bylo rozhodnuto na kongresu  FIFA  v Lucemburs-
ku o tom, že se první poválečné MS uskutečni v roce 1950 v 
Brazilii. 

kvalifikační 2. skupiny postoupila přímo 
na MS Uruguay a Paraguay, když Peru a  Ecua-
dor  z kvalifikace odstoupily. 
Na MS 1950 se hrdlo poprvé ve skupinách. 
Uruguay měla ve IV. skupině  za soupeře pou-
ze slabou Bolívii, kterou rozdrtila 8:0. V 
tomto utkáni se zaskvěl jeden z nejlepších 
světových útočníků  Juan Alberto Schiffino 

čtyřmi brankami. Později hrál v Itálii za  AC  Milán /1954-60/, 
AS Roma /1960-62/ a za italskou reprezentaci 4x v letech 1954 



až 1955. 
- Vítězství nad Bolívii zajistilo Uruguaycům 
přímý postuo do finálové skupiny, kde se 
střetli se Španělskem a remizovali 2:2, když 
branky vstřelili Ghiggia a Varela. V druhém 
zápase porazila Uruguay nepříliš přesvědči-
vě  průměrné Švédsko 3:2. Goly stříleli Mi- . 
guez'2 a Ghiggia. Poté nastoupila v boji o 
první místo proti domácí Brazilii.  

! Brazílie byla vysokým favoritem a turnajem 
prošla bez sebemenšího klopýtnuti. Ve své 
skupině  deklasovala švédsko 7:1 a Španěls- 
ko 6:1. Ve finálové skupině  nastupovala 3ra_ jrJ 

 k poslednímu utkáni právě  proti Uru- 
guayi a k triumfu jí stačilo jen remizovat, což se před tím 
podařilo slabým Španělům. Ale velká fotbalová bitva a podí-
vaná, která se rozpoutala, ukázala fotbal v celé své kráse 
a každou chvíli zvedala tisíce nadšených diváků  ze sedadel. 
Finálový bod skončil překvapivou výhrou podceňované Uruguaye 
v poměru 1:2 /0:0/. 

Oslavy vítězství v celé zemi trvaly.  týden. Uruguayská vláda 
vyhlásila 16. červenec státním svátkem a fanouškové do neko-
nečna skandovali jména obou kanonýrů  vítězných branek, Ghig-
gia a Schiaffina, ale i dalších hrdinů  - brankáře laspoliho, 
Varely, Pereze, ale i dalších hráčů. 
Druhý titul mistrů  světa pro Uruguay vybojovali tito hráči 
Mespoli, M. -Gommdles, Tejera, Gambetta, Varela,  Andrade  /sy-
novec známé fotbalové hvězdy z 30. let/, Ghiggia, Peréz Mi-
guéz, Schiaffino Moran. Utkáni rozhodovali angličtí rozhod-
čí, jako hlavni Řoeder,  Ellis  s Mitchelem na čarách. 

/pokračování/ 

000p0000p000000p000mooSt Kam
enickÝ0000000000p000000000p000 

Norská poštovní správa 23. 
dubna vydala serii dvou 
příležitostných známek pro 
propagaci turistiky. Autor 
K.Sorensen zobrazil na jed-
né známce turistickou kanoi 
ina večerním ztichlém jezeře  
la  na druhé novinku posled-
nich let, raf tový Člun na 
prý.nejkrásněj410 vodáckém 
terenu;  face  Sjaa.  Rafting  
je sjižděnt extremně-obtíž-
ných úseků  řek-na nafukoVa-
cich člunech. 



LAHTt 
27.2.1993 

..z;;037N45. 
$2Zjit 

WWTA 

HAMEENLINNA 
27.2.1993 

1993 
Ski World  ta  

Men 9J10-kut.  93 

8100 

Několik zajímavých příležitostných razítek z Finska :  
Joroinen -  ME  v triatlonu 1.8.1992 
Hameenlinna - lyžařský dálkový běh 27.2.1993  
Lahti  -'lyžařský dálkový běh 27.2.1993 
Salpausselka lyžařské závody  /PR  používáno 5.-7.3.1993/  
Tampere  - MS v boxu  /PR  používáno 7.-16.5.1993/ 
Paimio závody v orientačním běhu  /PR  použ. 12.-13.6.1993/ 
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C3C3C7C,CC3C3CaC3C3C3CaCaC3C7,C7C3CaC3C3C3C3C3C?C?C3C7C3C7CC3C 
pi..1/miD,spoRT je zpravodaj Společnosti pro olympijskou•a'sportovni 

filatelii v Ceskě  a Slovenské republikách, určený-  pro 
Poteebu-ČIend-této společnosti. 

Peedseda OS ing J.PETRASEK,. POB 13, 282 23, Český Brod 
Mistopeedseda OS F.SOPKO, švermova 3, 083 01, Sabinov• 
Redaktor OS R.JASEK, Havličkova 271, 281 21, červené Pečky 
Jednatel OS ing Z.SLOVAČEK,-  Resslova 2257, 530 02, Pardubice 
Pokladnici OS B.POLAK, POB 47, 150 00, Praha 5 

P.ONDRAšKA ZnievskA 3, 851 06, Bratislava 

Toto dislo, má celkem 24 stran vyobrazeni a textu. 
Podáváni novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice 

Č.j. PP/1 - 3671/92 ze dne 12.11.1992 
C3CaC7C3C3C,C3.CC?CaCaC43C3C7C7CC3C7,C3C7C3C7.C3C3C7CC7C7C7C7C3C3 
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