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-ZPRAVDDRJ SPOLEČNOSTI: 'PRO OLYMPIJSKOU A 
SPORTOVNÍ FILATELII V ČESKÉ a SLOVENSKÉ 
REPUBLIKRCH *** OL Y 11P SPORT 

,ROČNÍK XXVI. / 7 / 1 9 9 3 

Jak probíhalo hlasován; v 
jednotlivých kolech?  Et  V 
prvním vypadl  Istanbul  se 
sedmi hlasy, ve druhém 

překvapivě  Berlin  s  davit  ve 
třetím Manchester s jede-
nácti  CI  V těchto třech stále 
vedl Peking, v rozhodujicím 
čtvrtém kole získalo  Sydney  
45 a Peking 43 hld Hry 
v rum 2000 budou od 16. záři 
do 1. hina  CI Berlin  dopiabl na 
nesouhlas určité části 
obyvatelstva, negatirně  jistě  

Od  16. ziři do 1. řijna 
aysopijskč  lay se • tope MOO =be-

' tečai • Sydoci ed lb. f do t. 
I !Cava stoics ešikapeeibi 80.003 
ka. O eikeesi Foal  je již  bowed. 
dalli ism se *DM& ziebo alesped 
projeidecb. Can nuipenek bode ad 
Wad do 70 &bd. kW* waif 41960 . . 

přii* naL  působily atentáty pravicových  •extrémistii  na  
Sydney le Ertimba viecbaY  cizince  v  Německu  0 V  Pekingu slavili  piedčasně  
cestrond milady • sponovoi a deal 
oficialbulopw.3._ .13 Do  Austrálie  se OH  vrátí po  44 lete;Itti 
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AČ ICE '93 
WORLD ROWING CHAMPIONSHIPS , . 

°WV izege_o 

na.sAILV)  

Roudnice nad 
Labem 

05311 - FR  

WDENI -OLYMPSPORTU 
ZMĚNIVADkÉSY: :: E.čermák, Legionářska 1663, 54401, Oval- Kralove 

M.Winternheimer, Rosenstrasse 34, 0-55270, Schwabenheim 
D.Germann, Postfach 1111, 0-63151, Muhlheim am Main  

Věřím, že jste pozorně  pročetli v minulém zpravodaji povídáni 
o zpdsobu úhrad. všech Plateb na Slovensku i v Cechách. Základní 
Princip je jednoduchý, OLYMPSPORT  ma  svaj vlastní účet v České 
republice -a ten-  spravuje Secia .  Polak.  Jemu platí všechny platby 
dešti .členově. Sydj účet má však OLYMPSPORT i ve Slovenské 
republice a ,ten spravuje Pavol Ondráška. Jemu platí všechny platby 
OLYMPSPORTU slovenští č lenové. .Vzájemné finančni převody obou účtě  
budou provaděny, prostřednictvfm. Sčř  a ZSř. Tohle vlastně  již nic 

novinkou•vtak je, ad do konce letoŠnlho roku se 
oopědOčiOoó000000000000g000000000000000cicl00000c. (dokončen na str. SS.) 

Y.7-• 

OVS V RAČICÍCH 

.R:ačický. , ,kanal nedaleko Roudnice ,!byl na. přelomu srpha.a 
dery-eiicp letošního roku. děj ištěm ; mistrovství ev4tá.:.ve YealtiVliii 
Organizaci •• celého mistrovství .zaiit:továla'TJ Bohemians Praha, 
ktera' • V••• rámci propagate  - celé ' akce ; vý7e;o6U  
pelt  le;.i.itostriettO štočku - pro znehodnocovací strojek Postalia. Při 
montáži Se ukázalo, znehodnocovací  :Postal  ia: na poště  v :i'ZoúOfi 
nena Po;  ci6hipd6 'l•NiedducíM-  pošty byl štoček namontován do 
výplatní Pošťaji.é červené Pošta si nedělala přilit eťerISO, 
ustanovením poštovního řadu o-.zákazu pouívánh yýplátnitta:,!Ci:440.: 
'nulovou hodnotou", take .ra •vylepenou příle!itostnou 
známkou byly vesele 
PřiletitOstná přePažka 6ý,14'• 
z  Ott  f n Labem -a,  au  tobut stál .v areáluu iáxiodištii...?,SPZ:f.;YPtěiPenKY. 
získat otisky nebylo možné.' 



Na závoditi byl strojek používán od 28.srpna do 5.zaři, tedy po 
celou dobu konáni soutěže. Potom vtak zůstal ttodek namontován po 
nezjittěnbu dobu při op.4tném používaní strojku u balíkova přepaŽky 
na roudnické potě,  take  lze očekávat i otisky na ůstři2cfch 
balíkových průvodek z doby o něco pozdější. Na závoditti -byly 
prodávány i - obalky s přitisky k  tale  události, bohulel velmi 
omezeně  byly k dostáni známky k mistrovství a prakticky vůbec 
nebyly  FOG.  Jakoby tentokrát již - česká potta zaspala jako 
mnohokrát dříve potta federální? Pro tleny OLYMPSPORTU jsme 
zajistili dostatečný počet obálek s přitisky, které lze objednávat 
u B.Poláka v provedení obyčejné zásilky a. v mentfm mno2stvi i jako 
doporučené. -jp- 

CI C3 C3 C3 C3 C3 C3,  C3 C3,  C3 C3 C:3 C=3 CI C3 C:3 C3 C3 C3 C:3 C3 4:3 C3 C3 C:3 CZ? 4=3 IC)  

RADKY PRO VYSTAVOVATELE... 
Dovolte mi v následujících řádcích věnovat pozornost 

problematice vystavovatelů  v podminkach dvou nové vzniklých států. 
Myslím. Že situace na obou stranach hranice je zhruba stejná a 
maje připominky budou mit tedy vteobecnou platnost. Přiměl mě  k 
tomu zpravodaj Temafila, který mi jako soukromou iniciativu zaslal 
mat komisař  na loňské světové- výstavě  v Janově, pří tel Viklický 
a věřím, .2e nebude mit námitky, kďy2 některé jeho názory podpořím 
a budu prezentovat  dale.  

Odast Československých filatelistů  na zahranidnich výstavách 
byla v minulých letech podmíněna prakticky pouze získáním potřebné 
kvalifikace, vysláni exponátu do zahraničí a vetkeré náklady nesl 
Svaz. Soutásna situace je zcela jiná a vystavovatel je postaven  
peed  otázku finanni, která  !lent  zanedbatelná. Poplatky•za  rattly,  
.pojistné, pottovné, to vtechno značně  . zatětuie kapsu filatelisty 
a ovlivňuje rozhodnuti, zda vystavovat v zahraniti. Pro nás, 
olympijskó a sportovní filatelisty, je situace mnohem Příznivější. 
Fipovske výstavy OLYMPHILEX, které jsou pořádány'ji2 pravidelně  
jako soudást olympijských her pod přimou patronaci MOV.jsou totiž 
přistupné' vtem člendm FIPO téměř  Zdarma. Jedinou finanční 
povinnosti vystavovatele -  je toti± uhradit náklady na dopravu 
a pojistné při cestě  do místa konáni výstavy.  Poplatky za rámy, 
pojistné a dopravu zpět hradí MOV. Druhou výhodou, kterou máme, je 
pravidelné zřizováni třídy  "promotion",  která umoŽňuje adast 
i exponatem, ktere nemají kvalifikaci pro FIP výstavu.-A my-jisté 
dobře známe Couterr_inovo heslo o tom, ze není důležitě  zvítězit, 
ale zůčastnit se... 

VyuŽijme tedy této značné výhody a připravujme své exponáty 
na přitti 'OLYMPHILEX, který bude při OH v Atlantě  v roce 1996. 
Proberme trochu podmínky, které mame. Tuzemských filatelistických 
výstav není mnoho a zřejmě  jeté dlouho nebude. •Přesto jsou pro 
ziskáni kvalifikace nezbytné. Navíc nám z žebřičku vypadly výstavy 
národni, tak2e lze postupně  rozlišovat výstavy oblastní, snad 
krajské (nebo něco na ten způsob) a celostátní. Pro ačast na 
těchto výstavch potřebujeme nesledující kvalifikace : 
- pro oblastní výstavu není třeba ladné kvalifikace,: 
- vystavovatel na krajské výstavě  musí  aft  z oblastni výstavy 
alespoň  malou postříbřenou medaili  (MPS),  
- pro celostátní • výstavu potřebujete malou stříbrnou (MS) z 
výstavy krajské, 
- pro výstavu v zahraničí, která není pod patronací FIP velkou 
stříbrnou  (VS)  z výstavy celostátní a . 
- malou pozlacenou (MPZ) z výstavy celostátní nebo mezinárodní pro 
"fipovskou" Výstavu mezinárodní neb0 světovou. 
Třída  promotion  na OLYMPHILEXU vyžaduje velkou střibrnouz .výstavy 



narodni. Pro soutětni třídy mládette na FIP výsťavach je třeba 
Olespoň  velká postříbřená (VPS), teída'promotion je přístupna bez 
kvalifikace. . 
- V roce. 1994 lze očekávat tyto  PIP  mezinárodní výstavy 

-IStanbul 94, Philakorea  Seoul  (16.- 25.srpra), Fena-
Post Haag-' (17.-23.(ijna). Pro nás ovtem ie vrcnolem již zminěnd 
výstava v AtIantě  v roce 1996. K ni je ovtem potřeba ziskat 
nezbytnou kvalifikaci a tady je ji2 mo2no - řici, te v roce 1995 
bude celostátní výstava v Plzni a vedeni OLYMPSPORTU je v jednaní 
s pořadateli této výstavy o zřízení 'zvliattni namětove třídy pro  
date  exponáty.  Tim  by nati Členově  měli jecnoznačncu motnosz 
získat potřebnou kvalifikaci pro Atlantu. 0 podrobnostecn budeme. 
samozřejmě  dodatečně  informovat. 

Jako pomoc členům OS se budeme snaŽit v příštích Číslech OS 
zařadit,  serial  Článků, který by měl potenciá.lnim vystavavazeiům 
_OoMoci při Opravách jejich exponát. Při setkanich OS se budeme 
sna2it zajistit kvalitní odborniky pro peednátky z různých oborů  
tematicke filatelie. Prvním krokem by  ma  být peednatka 
na setkáni v Olomouci na terna "Ůvotini list tematického exponátu'. 

HLAVNI ZAVĚRY KONFERENCE FIP V JANOVÉ : 

Telefonni - karty nepatři do světa filatelie a nemají tedyl 
imieto .- Ve filatelistických sbirkach. při pe-IpadRěm zařazováni 
ikolků  do tematických exponatů  je třeba dadr±et maximální! 
1izdrženlivost, jejich omezeně  zaeatení, sice exponát! - 
lnediskvalifikuje, ale ani mu zásadně  nepřidá na hodnocení. Vel 
Iznačné míře se objevuji přetisková vydání na bývalých sovětskýchj 
iznámkach, vydávaně  V nových republikách. Mnoha tato vydáni jscui 
l
v rozporu s' etickým kodexem UPU a jako taková budou zřejmě! 

1 
!Posuzovaná n4 výstavách.  Zvlattni pozornost je třeba věnovati 

stál e1 ipadělkům. Na světových výstavách budou dražší známky stale' 
I častěji kontrolovány na pravost. Praktická rada: Předevtimi 
I známky z oblasti, kde se výstava koná, musí být na 110% pravě.! 
!Jeden odhalený padělek snižuje hodnoceni o jeden stupeň. Naopaki 
Izařazení do --- exponátu o jednu vzácnou známku méně  si prakticky! 
inikdo nevšimne ani v kladném ani v záporném Připadě. 

Dnes je jasný trend, zařazovat do exponátů  stare  celiny 
a celistvosti. Tento  problem  není zřejmě  dostatečně  jasný ani 
vystavovatelům, ale ani_jurtymanům._.Tak se v některých exponátech 
objevuje velkě  mriatstvi starých celin s propagačními a reklamními 
texty a obrázky. ,Jsou to v prvě  řadě  skutečně  oficialni celiny, 
dále celiny soukromě, ale tittěne s povolením příslušné pottovni 
správy a  dale  celiny, které jsou bez všech pochyb doťiskavany 
privátně,  at  již různými organiZacemi, firmami, di jednotlivci. 
Právě  tento typ celin Činí jurymanům i sběrateldm nejvétti potíte. 
Jsou to v prvě  řadě  samozřejmě  normálni celiny a jako takové jsou 
Sběrateli celin sbírány. Dotisky, stejně  jako dopsaná adresa a 
sděleni jsou .z hlediska filatelie zcela padrutná záleŽitost 
(soudást charakteristiky poutité celiny), nic víc a nic měně. 
Tematický sběratel se na takovéto celině  zajima o další přitisky 
mimo známkU,Atere_ hadld VyuŽit pro doloteni sv ě  myšlenky. A tde 
je problém! Podle jasných pravidel oborověho řádtA i smdrnic lze 
k doložení libreta poulfvat pouze filatelistické (to znamená pouze 
poštovní) prvky celin i celistvostí. Vtechny soukromé dotisky a 
přitisky mají tedy jědnoznadně. pro naměťAře stejný význam jako 
rUkau,  napsané vzkaty na pohlednici. TotiČ jsou zcela bez 
jakěhakoltv významu. 

Až doposud -je vše 'jasné. Ale ze zkušenosti katdý jistě  vi,  
jak ie obtížné odlitit, do je a. není oficiální. Do toho všeho 



ČESKÝ, VESLAŘSKÝ KUM DOPISNICE. 
 V. PRAZE. 

ViTEZNt MU2STVO ZÁVODŮ  
05M1VESLIC O PRIMATORSKOU 

CENU 1911. 
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Vstupuji .obchoonici, kter'í se neřidi oborovými řady, ale 
pořekadlem, ±e "kteft je kteft". Katalógy auktnich firem  ism:  pine 
celin s rdinými přítisky, pohreonic, vignét a nálepek,.čato pravě  
s takovými tematickými adaji, které bychom potřebovali do našeho 
exponatu. A to je jádro pudla, pravě  u takovýchto materiald je 
někdy značně  obtitné rozpoznat, co je a není poštovní... 

Kupříkladu pohlednice z roku 1911 z Primatorek se mmi&mkou FJI 

5 hal, zělend s DR Smíchov navzdory přitisku s uvedený m textem a 
adrese na jednoho z největších sportovcd a dinovnikd přelomu 
staletí, RossleraOřovskěho, by v tematickém exponátu rir-raěla mit 
místa, protože pro sportovního sběratele jsou uvedené artefakty 
nepoštovní a tudf2 nepouŽiteln. Novinová páska australse'pottv, 
která místo známky má přitittě,1 pouze text  

AUSTRALIA  POST -  OFFICIAL MAIL 
Service  des  pastes, printed papers 

OFFICIAL OLYMPIC SPONSOR,  je pro nate Účely 
pině  pouŽitelná, zejména kdyŽ přitittěný obrázek senaM hod pro 
nate zaměry. ProtO2e se jedná o  material  zcela  -moderns:,  zařadil 
bych jej zcela vyjimedně, pouze tehdy, pokud bych dokiadovanou 
skutečnost nemohl doložit jiným materiálem. A teď  se zamyslete, co 
Vy na to ? 
0000000000000000000000000000000wo000000000.0000000000000D000000000 
Z VEDENi OLYMPSPORTU (dokončeni ze. str-..50) 
vtechny platby provádějí v přepoditacím kursu 1 : 1. (3d 1.1edna 
1594 přistoupíme k přepočítáváni všech .plateb v oddělených 
kursech, bude tedy stanovena výše přispěvkd jinak v ČR a jinak v 
SR. Podobně  budou odlišně  stanoveny ceny material,d, ktere OS 
dodává svým členěn a vtechny další platby. Výše př$sp6vkd bude 
schválena na setkání v Olomouci a dozvšte se ji V rittim disle 
zpravodaje. 

K mistrovství Evropy v odbíjené 2en, ktere- se hr&la V  Bend  a 
ve  nine  připravil  GS  přítisk na CDV' Alp. Žádně  razitko však 
nebylo, organizátoři soutě2e neměli zájem, takŽe existuji CDV, 
razítkované pouze denním razítkem  potty  ve Zlíně,  east  razítkovaná 
v Brně  se ztratila při odesláni kompletně. Objednávky adresujte na 
Bedu Poláka obratem, rozešle do vyčerpáni zásob. " -jP- 
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ZASEDÁNÍ MEZINÁRODNÍHO OLYMPIJSKtHO VIBORU 

V letošním roce, konkrétně  24. června, proběhlo, ve švicarském  
Lausanne  jubilejní 100. z.asedini MOV. 

Myslím, že toto jubileum je nejvhodně jší přiležitosti k uvede-
ni přehledu předchozích zasedáni nejvššiho sportovního orgánu. 

'113•ZASEDAN f 
MEZINA RD ON 410 
OLYNIFIJSKEHO 
• VYBOR'J 

15.6.1377.  

I. 1894 Pařil 
2. 1896 Atény 
3. 1897  Le Havre  
4. 1901 Paříž 
5. 1903 Paříž 
6. 1904 Londýn 
.7. 1905 Brusel 
8. 1906 Atény 
9. 1907  La  Haye 
10. 1908 Londýn 
10. 1909  Berlin  
11. 1910  Luxembourg  
12. 1911, Budapešť  
13. 1912 Bale 
14. 1912 Stockholm 
15. 1913  Lausanne  
16. 1914 Paříž 
17. 1919  Lausanne  
18. 1920 Antverpy 
19. 1921 Lausanňe 
20. 1922 Pařiž 
21. 1923  Aim  
22. 1924 .Paříž 
23. 1925 Praha 
.24. 1926 Lisabon 
25. 1927  Monaco  
26. 1928 Amsterdam 
27. 1929  Lausanne  
28. 1930  Berlin  
29. 1931 Barcelona 
30. 1932 Los Angeles wINTETIAMO 
31. 1933 Videa 
32. 1934 Atény o 
33. 1935 Oslo z 
34. 1936 Ga-Pa ,m 
35. 1936  Berlin  •w 
36. 1937 Varšava 
37'. 1938  Le  Caire 
38. 1939 Londýn 
39. 1946  Lausanne  
40. 1947 Stockholm 
41. 1948 Sv, Mořic 
42. 1948 Londýn 
43. 1949 Řím 
44, 1950 Kodaa 
45. 1951 Vldea 
46. 1952 Oslo 
47. 1952 Helsinky 
48. 1953  Mexico  • 

49. 1954 
50. 1955 
51. 1956 
52, 1956 
53. 1957 
54. 1953 
55. 1959 
56. 1960 
57. 1960 
58. 1961 
59. 1962 
60. 1963 
61. 1964 
62. 1964 
63. 1965 
64. 1966 
65. 1967 
66. 1968 
67. 1968 
68. 1969 
69. 1970 
71. 1971 
72. 1972 
73. 1972 
74. 1973 
75. 1974 
76. 1975 
77. 1976 
78. 1976 
79. 1977 
SO: 1978 
81. 1979 
82. 1980 
83. 1980 
84. 1981 
85. 1982 
86. 1983 
87. 1984 
8E. 1984 
89. 1984 
90. 1985 
91. 1986 
92. 1987 
93. 1988 
94. 1988 
95. 1989 
96. 1990 
97. 1991 
98. 1992  

Atény 
Paříž  
Cortina 
Melbourne 
Sofia  
Tokio 
Mnichov  
San Francisco 
Aim  
Atény  
Moskva 
Baden-Baden 
Innsbruck  
Tokio  ' 
Madrid .  
Rim  
Teherán  
Grenoble 
Mexico  
Varšava  
Amsterdam 
Luxembourg 
Sapporo  
Mnichov  
Varna 
Ví den 
Lausanne 
Innsbruck 
Montreal 
Praha  
Atény  
Montevideo 
Lake Placid 
Moskva 
Baden-Baden  
Řím  
New Delhi 
Sarajevo 
Los Angeles 
Lausanne 
Berlin 
Lausanne 
Istanbul 
Calgary 
Seoul 
San Juan  
Tokio  
Birmingham S 
Albertville 
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99. 1992 Barcelona 100. 1993 Lausanne  

Při sestavováni přehledu jsem čerpal z bficianich materiálů, 
vydaných MOV, některé nejasnosti z toho vyplývající,  konzul-
toval s p. ing. Zderikem Slováčkem,jcterý se touto problemati-
kom rovněž zabývá a kterému zAroven za poskytnuté informace 
děkuji. 
Tak např. - v uvedeném přehledy není chyba, jestliže se dva-
krát opakuje Číslování 10. zasedáni /potvrzuje to dřívější 
dotaz a odpovg ČSOV, ovšem nikdo to nedokáže objasnit/. Ne-
vypadlo mi ani 70. zasedáni - to se vůbec neuskutečnilo !! 
Tblik na upřesněni. Pokud by některý z čtenářů  znal, nebo 
dbkázal toto vysvětlit, rádi mu poskytneme v našem zpravo-
daji prostor. 
Samozřejmě  že je tato olympijská oblast do.kumentovéna i fi-
latelisticky. Existují známky?  FDC, razítka 1. dne vydání,  
PR,  SR, OVS, př tisky, dopisnice, aerogramy, 

V přehledu jsou reprodukovány pouze některé razítka a známky. 
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CTVAENf OLYMPIJSKÉHO MUZEA  

Ve švýcarském  Lausanne,  městě  na břehu ženevského jezera, by-
lo 23. června 1993 otevřeno nové Olympijské muzeum. 
Kořeny vzniku muzea sahají až do roku 1915, kdy baron  Pierre®  
de Coubertin udělal z dnes čtvrtmilionového  Lausanne  sídlo 



Musée Olympique Olympisches Museum 
Olympic Museum Lausanne  

MOV a založil zde i první malé muzeum ve znamení pěti propoje-
ných kruhů. Od té doby zde vznikla významná sbírka od antiky 
až'po dnešní dobu. V roce 1970 bylo muzeum zavřeno a dlouhou 
dobu přemýšlely různé instituce o jeho opětovném zřízení. Doš-
lo k němu v roce 1972 z iniciativy tehdejšího předsedy MOV a 
za pomoci města  Lausanne.  Pouze deset let byly stovky exponé-
tkpřistupnyveřejnosti, v roce 1982 bylo muzeum opět zavřeno. 
O dva roky později se podařilo získat pozemena břehu 2enevs-
kého jezera. Přesně  9. prosince 1984 byl položen základní ká-
men. 
Nová pětiposchoaovet budova, postavená na ploše o rozloze 11 
tisíc čtverečních metrů, je dílem architektl! Pedra Ramíreze 
Vasquewe z M'exixa a jean-Pierra Cehena z  Lausanne,  kteří zvo- 
lili.klasický stavební sloh, aby tak zdůraznili původ olym-
pijských her ve starém tecku. Z muzea je jedinečný pohled na 
jezero a Savojské Alpy za ním. Kolem muzea se rozkládá veřej-
ně  přístupný park, kde se nacházejí umělecká díla, inspirova-
ná sportovní tematikou. 

Výstavní plocha pro 8.01_4 a příležitostné expozice zaujímá ve 
dvou patrech 3400 m2. Ilvodni expozice muzea začíná vzpomínkou 
na antické olympijské hry, je zde vývoj olympijských symbolů, 
různých olympijskÝch sportovních disciplín. 
První patro patřf letním a zimním olympijskim hrám. Jiou zde 
všechny medaile od vzniku novodobého setkání nejlepších spor-
tovců  světa, na videoprojekcích 3x6 metrů  jsou neustále promf-
tény-velké okamžiky z historie olympijských 
Druhé patro je tematicky zaměřeno na města, která se ucházejí 
o pořádání olympijských her a jsou v něm dále velice obséhlé 
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sbírky pamětních olympijských mincí a poštovních známek. 
V přízemí je prostor pro ořfležitostné výstavy, první suterén 
je vyhrazen studijnímu středisku. V budově  je také prostorná 
muzejní kavárna, posluchárna pro 18O lid, obchod s knihami, 
olympijskými suvenýry, odznaky, apod. 

Otevřenf Olympijskáho muzea připomenula švýcarská poštovni 
správa 1E. března 1993 vydáním příležitostné známky, Fikt  ra-zítka 1. dne /Bern/ a 7 den otevřeni používal poštovní úřad 
v  Lausanne  kruhová  PR.  Reprodukce - viz předchozí strana. 

Při příležitosti letošního Běhu olympijského 
dne, bylo u našich východních  sousedů  poži-
váno 23, června v Bratislavě  a Košicícil kru-
hové příležitostné razítko. Byly jím oráženy 
obálky a korespondenční lístky s přítisky, 
jejichž autorem je bratislavská firma BRVO. 
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Zajímavý olympijski chy- 
bztisk, či spíše nedo 
tisk objevil pan Jiří 
Svcboda z Karlových Var. 
Na známce Ajmanu /ze s4-
ne Mi. 1605-1634/, kte-
rá byla vydána k OH 1972 
v Mhichově  chybf totiž 
tři tiskové operace - 
práidné olympijské kru- 
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hp  a veškerý text. 
Pro porovnání vy-
obrazujeme jinou 
známku z téže sé-
rie se všemi správ-
nými náležitostmi. 

V'nAvaznosti na první vydání /viz OS, Č. 3/91, str. 63/,-před-
stavujici zlaté švédské olympijské medailisty, pokračovala  šv.  
poštovní správa i vroce 1992. 
Druhá emise byla vydána 30. ledna při-přiležitosti ZOH v  Al-
bertville.  Na Čtyřech známkách s.nomindlni hodnotou 2,80  SKr.  
najdeme Gunde SVANA /klasické lyžováni, čtyřnásobný olympijs-
ký vítěz ze ZOH' v Sarajevu 1984 a  Calgary  1988/, Thomase  WAS- 
S A' /kiss.  lyžavďnf, čtyři zlaté ze ZOH v  Lake Placid  1980 
a Sarajevu 1984/, Tonese GUSTAVSONA /rychlobrusleni, 3x zlato 
ze ZOH w Sarajevu 1984 a  Calgary.  1988/ a Ingemara STENMARKA 
/alpské lyžování, dvojnásobný olymp. vítěz ze Z011 v  Lake  Pla-
cid:1980/. 

" 
Třetí série, připomínající OH v Barceloně, má datum vydání 
21. květen. Známky, jejicht nominální hodnota je 5,50  SKr.,  . 
představuji Gunnara LABSSONA /plavini, dvojnásobný olympijs-
ký vitěmz OH' Mnichově  1972/, Bernta JOHANSSONA /cyklisti-
ka, zlata z ORE'Yontrealim 19767-, Amderse GARDERUDA-Iatleti-- 
kat  zlato z- OH' w Mbntreau 1976/ a Gerta PREDERIKSSONA /ka-
nolstika, šesttnásobný olympijský vítěz z OH 1948 - 1960/. 
Obě  emise dbpinuji  MC,  razítka 1.  due  vyddni. 

Níže reprodukovanýci,SH a OVS se ještě  vracíme k ZOH v Albert.,  
ville. Pfehled, ve 'zpvji dosud nezvařejněn', nám 9011161  
pan A. Kassovitz ze vfcarska. 

BOURG-ACHARD 
ON CAMINO Ot?MOE 
20 DECEMBRe1991 

50U2G-ACHARD 15-ii-Ul  
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A ještě  několik známek a razítek s olympijskou tematikou. 
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OLYMPIJSKt LETY -  BARCELONA  1992  

Oblast letů  u příležitosti olympijských her, populárně  zvaná 
“olympijské lety", mé svou historii starou již vice než 50 
let. Každý, komu je blízká olympijská tematika, zná jistě  
první dokument olympijského letu, který zanechala vzducho-
la  Hindenburg  na počest XI. OH v Berlíně  1936. 
Tak se postupně  kažďé čtyři roky stéle vice rozšiřovaly a 
rozšiřují sbírky příznivců, vyznávajících tento sběratelský 
směr. Nejinak tomu bylo i při konáni posledních LOH v Bar-
celoně. To už tedy nechme defilovat přehled “letů", který 
•zpracoval náš člen, pan ing.' František Voknun z Istl nad 
Labem a který zároven upozorauj,l,  čtenáře, že v přehledu ne-
ni vyobrazeno šest kašetů, nebot je nesehnal. 

1. JAPONSKO,  - vrtulníková přeprava pošty z ledoborce “Shi- 
rase" na japonskou antarktickom základnu 
„Showa" • 

razítko : palubní razítko uShirase" datum : 18.12.91 
letecká spol. vrtulník uShirase" barva kašetu : modrá 

2. JAPONSKO.- vrtulníkové přeprava pošty z anterktické zá- 
kladny nShowa" na palubliledoborce “Shirase" 

razítko : razítko základny “Showa" datum : 18.12.91 
leteck4 spol. vrtulnik “Shirase" barva kašetu : černá 

3. NĚMECKO 

ratitko  
letecká  

4. NĚMECKO 

razítko 
letecká 

- pozdravný let Frankfurt - Barcelona 75 dnů  
přeď  OH 

: Frankfurt 70 datum : 11.05.92 
spol.. :  LUFTHANSA  /D/ barva kašetu : modrá 

- zvláštní přeprava pošty k 80. výročí letu Bor-
heide -  Berlin  

:  Berlin  12 /příležitostní/ datum : 21.06.92 
spol. : soukromý let barva kašetu  : modrá 
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5. TAIWAN  - odlet olympijského týmu  Taipei  - Amsterdam - Bar-
celona 

razítko : CKS Aironort  Taiwan datum : 14.07.92 
letecká spol.  :  CHINA AIRLINES barva kašetu : hnědá 

6. AUSTRALIE - odlet olympijského týmu  Sydney  -  Singapore  - 
' Barcelona 

razítko :  Sydney  Internat.  Airport datum : 15.07.92 
letecké spol. :  QANTAS  /AUS/ barva kašetu : fialová 

g) 
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Air Namibia 

7. NAMIBIE - odlet olympijského týmu Windoek,- FrankfUrt - 
Barcelona 

razítko  : Windoek datum  : 17.07.92 
leteckg spol.  :  AIR NAMIBIA barva kašetu Černá 

ff. LITVA - připojný let k letu  EEL  dne 24.07.92 do Barcelo- 
ny  

razítko  : Vilnius-C datum: 17.07.92 
letecká spol.  : - - barva kašetu  : Červená 

9. LOTYŠSKO  - připojný let k letu  EEL  dne 24.07.92. do Bar-
colony  

razítko  : Riga datum  : 17.07.92 
letecká spol.  : barva kašetu  : Červen0 

10. HONGKONG - odlet olympijského týmu Hongkong - Barcelona 
WIZT-EZ":  Philatelic Bureau  Hongkong datum  : 18.07.92 
letecká spol.  : CATHAY  PACIFIC barva kašetu  : modr6 

11. ČÍNA - odlet olympijského týmu  Beijing  - Madrid - Barce-
lona 

razítko  :  Beijing  /čínské znaky/ ,datum  : 18.07.92 
letecká spol.  :  CHINA EAST  AIRLIN. -barVa kašetu  : modri, 

12. MALAJSIE  - odlet olympijského týmu  Kuala Lumpur  - 
- Barcelona 

• razítko  :  Kuala  Lumour- P52 
letecká spol.  :  MALAYSIA AIRLINES  barva kašetu  : Červená 

datum  : 18.07.92 
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13. SR! LANKA,- odlet olympijského týmu  Colombo--  Amsterdam- ---Bore-elms 
razitko :  Colombo datum : 19.07.92 
letecká apoi.. 1CLM /Nizozeml/ bervirEgita.  : mod/4i 

14. JAPONSKO odlet olympijského týmu Tokyo - Barcelona 
razítko TbkyoLP. 

. 
datum : 19.07.92 

letecká spol. : JAL /japonsko/ barva kaěetu : zelené 
15. KOSTARIKA olyvijaký let San José - Barcelona 

razítko : Ofidiaa filatelica  Zan  José datum : 20.07.92 
leteck4 spol. : zazaa /Španělsko/ barva kašetu zelené 

16. LUCEMBURSKO odlet olympijského týmu  Luxembourg  - Brusel 
-Barcelona 

razítko :  Luxembourg  2 
letecké spol. t LBERIA španěla barva kašetu  : fialová 

datum : 20.07.92 

COLOIMO ASTERIRIF - ARCOSFAS 
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RAKOUSKO odlet olympijského týmu  Wien  - Barcelona 
razftko :  Wiest  1150 /přiležitostni/ dam= : 20.07.92 
letecká spol. t  AUSTRIAN AIRLINES  barva kašetu : fialová 

18. OSN -  Vide;  - odlet rakouského olympijského týmu  Wien  - 
Eihmeelom3 

razítko  Wittet14GD Tereinte Nationen datum : 18.07.92 
Ieteck4 spol. r AUSTTIMI  AIRLINES barva katetu modrá 

19. DÁNSKO 4:ALA almanpiLlislaho týmu  Kobenhavn  - Bercelona 
razítko  Kottaa2munlafthavn datum  : 20.07.92 
letecki  spot.  z SCANTOLVIAR A.S. barva kaietu  Červená 

20. IRSKO odlet allympa,j'skitho t.e.mu Dublin - Barcelona 
razítko  :  Baia Atha  tliath datum  : 20.07.92 
letecká spol.  t AER:  LOCUS  /Irsko/ barva kašetu  zelená 
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21. IZRAEL-  odlet-  olympi-jskáho-timu 
razítko : Tel Aviv datum :20.07.92 

spol.  :  EL-AL  /Izrael/ barva kašetu  : 
22. KANADA - odlet olympijského týmu  Mantras/  - Pařiš - Barce- 

lona 
razitko  : St. Thérese  Canada  Philatelie datum 20.07.92 
letecká spol.':  AIR CANADA barva kašetzt  (Bertrand  

23. -SPOJEN  t ARABSKÝ., EMIRÁTY  odlet olympijského tjusz  Dubai  - 
Frankfurt -.Barcelona 

ra2dtko  :  Dubai  20 datum : 21.07.92 
leteckA spol.  : LUFTTJANSA /Německo/ barva kašeta  :  Wald  

24. NORM  odlet olympijského týmu Oslo 
razítko  Oslo-Lufthavn datu.: 21.0792 

'letecká spol.  : SCANDINAVIAN•A.S. berm  kašetu  čenti. 
217.1%2  

CANADA  ocťivic FUG« 
VOL OLYMPKVE  DU CANADA 

MONTREAL - PARIS - RAROELONA 

MR CANADA iCti 

25. TONGA  - odlet olympijského týmu Nuku #A./ofit -  Auckland  
Londýn - Barcelona 

razitko  :  Nub:  °Alota datum  : 21.07.92 
letecká spol.  :  AIR NEW ZEALAND barya kašetn  bnadd 

* 26. NI2OZENI  - odlet olympijského týmu Amsterdam - Barcelona 
razitko  Amsterd'amr-Schiphol datum : 21.37.92 
letecká spol. /Nizozemi/ barva kašetu  : zelezd 

27". USA - odlet olympijského týmu New York - Itadrid - Barcelo- 
Almmaring na 
-razitio3  New Tork-J.F.K. datum': 21.07.92 
letecká spol.  T.W.A. /USA/ barva k—a-gitu  

28. OSN' - New  York odlet olympijského týmu USA New Tort-- 
fiTadrid - Barcelona 

razítko : New York-United Nations datum  21,07,92 
TifeEEZ spol. 7.111.A.  /MA/ barva kašettt  :  &lemma- 
, whim  TaAM FUGST  TONGA. # •  It' 

(was.  
11E  FRENZY SUMS • 11,  ‚1,4 4 
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Kanadskd poštovní správa přispěla k oslavám letošního 100. roč-
nikm hokejového Stenle7 Cupuvydánim 43c známky /náklad 15 mil. 
kusů/ a FDC s razítkem 1, 
dne vydání' /16. duben/ z 
Toronta. 
PřipomeAme si, že vítězem 
se stalo mužstvo MONTREA-
LU CANADIENS, kdy/ ve fi-
ndlovloh zápasech porazi-
lo ‚krále" z -Los Angeles 
4:1 na zápasy / 1:4 3:2 
4:3 3:2 4:1 / 

13. března 1993 vydala  Andorra  pět známek ve dvou soutiscích, 
jenž propagují místní možné terény pro lyžařský sport. -' 

Za jeden z nejvfraznějšícl'. tenisovlah talentů  je považována 
12-ti. letá Švýcarka Martina Hingisovd. Věkově  mladší žákyně  
vyhrála ve Švýcarsku první seniorský /!/ titul ve dvouhře  
Zen.  
Její matka  Melanie,  která je i jej/ trenérkou, pochází z Čes-
koslovenska a kdysL figurovcla v první dvacítce našeho teni-
sového lebřičku. řo.snatku se švýcarským obchodníkem se ji 
narodila dcera, které dala jméno Martina - prý po Martině  Na-
vrAtilové. Od prvních krůčků  ji matka vedla k tenisu a dspě-
chy na sebe nenechaly dlouho čekat. je držitelkou 7 titulů  z 
juniorských mistrovství Švýcarska, vyhrála turnaj juniorek 
ve francouzském  Tarbes, ME  do 14 let v Wiénách a konečně  - 
letos vyhrála prvni grandnlamový turnaj pařížskou junior- 
ka kde porážela soupeřky aŽ o šest let starší. Ve finále
zvltězila za 90 minut nad Courtoisovbu 7:5 7:5 /ta předtím 

naši Martincovou 6:2 6:4/. ispěšné výsledky na tur-
najích ji vynesly nominaci do švýcarské reprezentace pro  Fe-
deration Cup  ve Frankfurtu nad Mohanem. 

K letošnímu antukovému turnaji na Roland Garros používala 
francouzská pošta již tradiční SR a v jeho průběhu pak  PR  
Obě  razítka re7,rodukujeme na následující straně.. 
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SPORTOVNÍ HRDINOVII NOVIIHO ZtLANDU  

✓ roce 1990 připomenula novozélandská poštovní správa dva vý-
znamné sportovce - atleta Jacka Lovelocka a ragbistu George 
-Nemia. 
Při této příležitosti byl vy-
(Lin aršík se 4 an. v celkové 
hodnotě  2,60 dolarů  /2,40 
20c příplatek na dětsk4 zdra-
votnictví/ a zároveň  byly vy-
(Tiny  dvě  jednotlivé známky. 
✓ Evropě, ale i ve světě  je 
vice znám olympijský vítěz. z 
OH 1936, mílař  John /Jack/  
Lovelock.  Narodil se 5.1.1910 
a zemřel poměrně  mladý 28.12. 
roku 1949. K jeho nezapomenu-
telným úspěchům patřilo vítěz 
stv/ na OH 1936 v 3er1ině  v 
běhu. na  1500 m časem 3:47,8 ,  
cot  byl. éroveň  nový olympijs-
ký a světový rekord, který 
překonal až v r. 1941 známý Švéd  Gunder  Hěgg časem 3:47,6 . 
• r. 1934 se stal J.  Lovelock  vítězem Her britského Spole-
čenství v běhu na jednu míli časem 4:12,8 , když předtím v 
roce 1933 vytvořil na Vito trati světový rekord výkonem 
4:07,6 . 3y1 dčastnikem  CH  1932 v Los Angeles, kde skon-
čil na trati 1500 m sedtf. 

St. Kamenickl. 
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SILNICE NENf HRIŠTt  

Motiv uSilnice není hřiště" - jak jej známe z naši zdařild 
60 h příležitostná známky, zpracované dle výtvarného návrhu 
autorů  V. a V. Kovaříkových rytcem M. Ondráčkem 
kterou vydalo ministerstvo spojů  15, března 1978. 
- se v evropské filatelii opakuje ještě  několi-
krát. Obdobné známky vyšly např. i v Medarsku a 
SRN. 

V roce 1968 byla v Sovětském Svazu vydána jedna ze zde tolik 
oblíbených poštovních obrazových  ilustrovaných celinových o-
bálek, která právě  toto téma velmi přesně  dokresluje a tak 
pomálatf 7 čiším smyslu výchovně  k ochraně  zdraví a bezpečnos - 
ti. Ilustrovaná obálka s natištěnou běžnou modrou 4 kopějko-
vou známkou /typ 1966/ je dílem malíře S.A. Kuprijanova a 
pod,  redakcí E.D. Aniskina byla dána di) tisku 5. srpna 1968. 
Adresní texty a linky jsou na ní modré, hlavni nápis pod ob-
razem vlevo dole je pak vytištěn červeně. Na pestrobarevném 
obrazem je znázorněn pouliční ruch a tři chlapci, hrající si 
na okraji vozovky u chodníku s kopacím míčem. Kolemjdoucí 
muž je za toto provinění napomíná. Obraz je doprovázen tex-
tem : Dospěli, zadržte děti, hrající si v jízdní dráze ! 
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Také polská pošta před časem už přispěla svým  (Jaen  zameze-
ní tak nebezpečného zlozvyku, jako je u mládeže a dětf hraní 
míčem na ulici. V roce 1970 používala totiž pošta města  Olsz-
tyn  2 strojové dvojkruhov4 jednostranné propagační razitko s 
rozlišovacím označením 1 S, na 
jehož levé straně  v obdélníko-
vé  Usti  bylo vyznačeno na sil-
nici jedoucí auto a před ním na 
vozovce kutálející se velký fot-
balový míč.  Navin  de zde též u-
místěn nápis : DROGA TO NIE 
MIEJSCE ZABAW DZIECI . 

Konečně  ve stejném roce, co byla vydána naše zmíněná 60 h 
známka .Silnice není hřiště  ani závodní dráha", používala v 
únoru roku 1978 i pošta v rumunském městě  ARAD obrazové stro- 

jové razítko, jež taktéž názorně  uka- 

r.3  - 
fMjLsTE1 zuje, že ulice není hřiště. Vedle ru- 

munského nápisu STRADA NU ESTE LOC • 
VI 12:ft '5,===1  JCACA-/silnice není místem pra hru/ 

je na razítku jednoduchá kresba chlap- 
ce, který a míčem vbihď z chodníku do 

Letošní jubilejní 80. ročník populárního cyklistického závo-
du  Tour  de France se uskutečnil 3.-25. července a měřil 3800 
kilometrů. Jedna z jeho etap zavedla cyklisty 19.7. z Perpig-
nanu do Andorry /220 km/, jejíž poštovní správa vydala v ten- 

jedoucími auty zapiněné vozovky. Ukázku razítka u  lids  poprvé 
přinesl Mladý filatelista, roč. XII., tis. 2 v listopadu ro-
ku 1978. Je proto na naši reprodukci zmenšené. 

Vítězslav glečtita_ 

Ů.V?Alr.00 

to den příležitostnou známku, FDC a razítko 1. dne vydáni. Mi-
mo těchto reprodukci přinášíme i dvě  PR,  používaná paštovnimi 
úřady v  Amiens  a Peronne. 
Celkovým vitézem se stal již potřetí španělský cyklista Miguel 
IndVrain. 

000000000000000cooc00000c00000000c000000pr00000000000amm000000 

HOP AN 
BRONZ0V4 SKULPTURA FOTBALISTt  

Nejslavně jší plastikou sovětského sochaře I. čajkova, jet je 
výsledkem mnohaleté práce, studia a pokusw,ch návrhů, jehron- 



zová skulptura -  Fotbalisté - z roku 1936. Autor v ni vyřešil 

složitý technický problém dvou figur šroubovitě  nakloněných, 
v souboji o míč , při kr3jně  nerovnovážné pozici, typičké pro 
kopanou. Socha byla původně  vystavena na 
mezinárodní výstavě  v New Yorku. Později 
byla umístěna u vchodu do Tretjakovské 
galerie v Mbskvě, kde byla až do doby 
velkých oprav galerie. Tato čajkova so-
cha, Fotbalisté, se dostala i do filate-
lie. Nejdřive, na ilustrovanou celinovou 
obálku z roku 1979, pak i na známku SSSR 
v hodnotě  5 kop. k MS 1986 v kopané v Mexiku. 

Vítězslav 

Z HISTORIE URUGUAYSKItHO FOTBALU  

Nejen národni tým Uruguaye dosáhl a dosahuje vynikajících ús-
pěchů, ale také klubové mužstva Peňarol a Nacional  Montevideo  
patři-v Jižní  America,  ale i ve světě  k nejlepším a nejpopu-
lárnějším mužstvům. 
PEŇAROL  MONTEVIDEO  - odbornici a statistiky dávají na 1. mis-

to v Evropě  Real Madrid v počtu získa-
ných mistrovských titulů  - 24 a v počtu vítězství v PMEZ - 6. 

- Ve stejných soutěžích na druhé straně  Atlantiku je suverénem 
Peňarol  Montevideo.  . 

Ten získal 41 mistrovských titulů  a v síni 
slávy má pět Pohárů  osvoboditelů  /obdoba 
PMEZ/. Srovnáni obou velikánů  
v počtu aspěchů  v Interkonti-f 
nentálním poháru vyznívá pře-
svědčivě  pro Penarol, který 
jej získal 3x a “bily balet" 
pouze  lx  /1960/ a tak je  Pe- .  

narol pravděpodobně  nejdspěšnějšim klubem svě-
ta. Klub vznikl 28.9.1891 zásluhou Angličanů  s 
názvem  Central  Uruguay  Railway  Criket Club, sou-
časný název má od roku 1915. Peňarol je zakIdda- 
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jicím-Členem ligové sout4že v roce 1900 a byl také jejím prv-
ním vítězem V jihoamerické soutai Poháru osvoboditelů, hrál 
Peňarol 9x ve finále, zvítězil v ročníku 1960-61, 1966, 1982 
a 1987. V Interkontinentální ohéru prohrál 2x ve finále 

 

DR PE  SIMON  
2S,  110120 me 

/1960 a 1987/, ale dokázal zvítězit. v letech 1961, 1966 a 1902. 
K nejznámějším hráčům patří : A. Ghiggia, R. Méspoli, .V.  An-
drade,  L. Uazurkiewicz, P. Rocha, F.  'Lorene  C. Pedramp. Klu-
bovým2 barvami jsou černá a Ilutň. Utkání hraje na Estadio Cen- 
temeno pro 75.000 diváků. . ' -, 
CLU3 NACIONAL DE FUTSOL YONTZVIDEO  - vznikl o osm let později -- . než jeho nejvétšf rival 
Peňarol, 14.5.1899, spojením klu bd  Montevideo  FC a Defensor FC. 
371 to první uruguayský klub na jehož založeni se nepodíleli' 

cizinci. Mistrem země  se stal Naciomml 34x. 
o\c'"I'lz̀ z.tit, Mezinárodně  si vedl také velice úspěšně  a 
V2, YLN směle kónkuroval Peňarolu : zvítězil v Pohá- --,, 

7 ru osvoboditelů  3x /1971, 1980, 1988/ a 3x 
cl g- 

prohrál ve finále /1964, 1967, 1969/. V In- 
cm  terkontnentálnim poháru si Nacional .vedl 
o F  1  7„.. .i. rovněž zdatně  jaka Peňarol a získal také tři 
o itlaWr.  vítězství /1971s  1980, 1988/. V roce 1000 4 ď   4  č' patřil k zakladatelům uruguayské fotbalové 

0.q-Tiorall- liv. Své zápasy- hraje většinou na stadi6- rivu-gsto nu;Oran Pargue, který má kapac!,ta pouze  ‚pr  
20.000 diváků  a tak něktsr4 důležité utkáni hostuje,ma-stadio-
nu Peňarolm. Klubovými barvami jsou červendmodrobild pruhy..K 
nejpopulArně jšim hráčům Nacionalu oatfil  Jose Leandro Andrade,  
jeden z nejlepšich fotbalistů  20.--30.• let. Dalšími hvězdami, 
byli Aguilera, Castro, Cea, Nasazzi, Scaroni, J.-Samtamaria, 
L. Artime a dalši. - - ' 

/  pokračovénf  / 
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St. Kamenický  

ROYAL  SPORTING  CLUB ANDERLECHT MÁ PtTAOSMDESÁT  

Bylo to 27. května roku 1908.- tedy-  prává před 85-ti lety - 
co se v bruselské kavárně  Concordia  sešlo patnáct sportem 
posedlých mužů, aby zde založili belgický  Sporting  Club 
Anderlechtois, který pak v polovině  ti'icátých let dbstal 
pfídomek. Royal - královský. První jehJ hřiště  leželo u ka-
ndlu.Willebroek a existovalo do roku 1917. Pak města vybu-
dovalo pro klub nový stánek v Parc  Astrid.  Stadión Van den  
Stock: dues  pojme 40.000 diváků. 
V roce 1921 postoupil Anderlecht poprvé do první ligy, ale 
trvalo ještě  deset let, než v ní získal piný respekt.  Pry-

.  ní dspěchy přiš- 
ly' po angažování 0 
irského trenéra 
K.  Smiths,  který 
položil základy 
tvrdé tréninkové  
-price.  První-mi-
strovský titul z/skalf “fialky", jak se jim už tehdy pro 
charakteristickou barvu dresů  říkalo, až v roce 1947. Od 
té doby byl RSC mistrem vice než 20x a šestkrát vítězem 
pohdru. 
Nejdspěšnější roky měl klua ve druhé polovině  70-tých let. 
To byl 3x ve finále PVP, z čehaž 2x pohár vyhrál - roku 
1976 nad  'Nest Ham United  a roku 1978 po výhře nad Austrii 
Videri. V těchto letech vyhrál Anderlecht 2x i Superpohár. 
Ještě  získal v roce 1983 pohár  UEFA.  
Nejslavnějšfm hráčem klubu v jeho historii byl Paul van 
Himst, který hrál za Anderlecht v letech 1953-1975, při- 

v lize debutoval v  /toe  1959 už jako šestnáctiletý. 
Z dalších hráčů  na sebe upozornili zvláště  A.  Haan,  G.  Hey?  
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lens, Jurion, R. Rensenbri4, ,trendrů  zasloužili'pozornost 
Sinibaldi, Haan a Goethals 

, 

ROYAL ANTVERPY FC  
, 

ITarozdil Od Anderlechtu, který mg dresy bĹ14 a fLovjmlemo-
vdnia, má jiný významný belgický klub Royal Antverpy - bfld 
dresy s Červeným lemovénfm,,Červené trenýr 
a červenobilé 5tulpny. Klub byl založen již 
v roce 18E0 a vroce 1895 se objevil .jvyš-
šf soutěži. Belgickou ligu vyhrál Čtyřikrát 

v letech 1929, 1931, 1944 a 1957. Belgický 
pohár vyhrál Royal Antverpy v roce 1955. K 
nejznámějšfardčům patřili  Marc  van den  Lin-
den,  F. van Rooy, Pister a F. Severyens. Ve 
svá jubilejní sté seuině  oslavila dspěchy 
klubu i antverpskti pošta tímto' kulatýa ručnim razitken. 
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Z CIZINY 
Dnes zobrazujeme americká  PR,  jež nám zaslal pan-Joseph Lac- 
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JULY 4, 1993 

CITY OF CHAMPIONS 

My 29, 1993  

MAR11.AND- 
CAM-Tow V Marion 
Wesminsten Maryland 21157 

.I=1. 4=1,  CI CI CI CI,  CI C3,  CI C3 CI C21,  C7,1C71,  47:// iCIC:#4=1, C:1,  C=1,  C7) Ca 
je zpravodaj Spolednosti pro olympijskou a spar-
tovni filatelii v česke•a Slovenské republikách, 
určený  pro potřebu člend této společnosti. 
ing J.PETRASEK, POB 13, 262 23, Eeský Brad 

OS F.SOPKO, švermova 3, 063 01, Sabinov 
R.JASEK, Havličkova 271, 261 21, červené PeČky 
ing Z.SLOVAČEK, Resslova 2257, 530 02, Pardubice 
B.POLAK, POB 47, 150 00, Praha 5 • 
P.ONDRAŠKA, ZnievskA 3, 851 06, Bratislava 

noomm000ccoommoodocc000tl0000000ml000euccc,accecceoc000000p000Qo 
Tato čisló, má celkem 24 stran vyobrazeni a textu. 
Podáváni novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice 

č.j. PP/1 - 3671/92 ze dne 12-11.1992 
tic3,c3cac3cc3cac3c3cacdicdicacdicacaca.c3čacacca.mocac3i.cd.cacacaccacd. 
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