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Reprezentace České republiky se přepravovala do LillehaemerU 
ve dvou hlavnicb částech. Ta prvni, vétat. odlétala ze starého 
ruzynskěho letigte 7.Unora 1994. Součástí tohoto letu byly i 
poštovni zásilky, pripravent ve spolupráci- s ČOV._ Jednu z-nich 
vidite na našes vyobrazeni. Obálky byli zčásti použity jako 
propagačhi  materiel neat  • ekipy a zčasti jsou určeny pro sbtriki 
Elena OS a připadne dal 41 zajemce. 

Vlevo dole je přitiatěn piktogram hokejisty, lrankatura je 
tvořena zčásti novou olympijskou známkou 5.-  Kt  a dir*aokovénto v 
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SETKANI OLYMPSPORTLI V PRA7E  
Další setkanY natí společnosti se uskutečni O.dubna, tedy - v 

sobotu, v. Praze. Pavodně  předpokládané  mist°  setkáni, kterým podle 
oznámení Ale •Filatelii a v Mauritiu měla být místnost SČF 
v Seifertově  ul. na  Žitkově  se měn. Sejdeme s6 'v budově  Středni 
.prdmyslově. školy stavební v Duni 41ic1 17, v Fra:e 1. Spojení 
metrem trasa A, výstup - stanice Staroměstská a pěšky k hotelu 
Intercontinental. Dutni ul. je soubětná s Pař í čskou která vede ze 
Staroměstského nAměsti k Vltavě. Spojení tramvaji Č .17, výstup 
stanice Právnická fakulta. 

•Začátek- v•10.00 . hodin s následujicím programem 
•Zprávy • člend vedeni - OS - Diskuse. - Přednáška L.Brendla 
"Prokazován i-:-filatelistických vědomosti v tematickém ex,onatu" 

Videofilm "Historie Čs.olympiiskeho hnuti" Výměna 
filatelistického materiálu. Na místě  bude moČno zajistit otisky SR 
70.výron OH 1924 v Fařiti a k zisku zlat é olympijske medaile B. 

tupčfka ve tplhu a - přitisk na CDV k'témuč  výročí. 
1 ci F=",ř- 

NOVINKA z aMNr-iff 

Poštovní správa Spojených statia připravila pro 
novou serii pěti olympijských známek, věnovaných 
norském Lillehammeru. Obdivovat mtteme znamky s.naměty sjezdového 
iy2ování, -saní, tancd na ledě, běhu a ledního hckeje. Známky jsou 
tištěny V listech po 25 kusech s potištěným okraiem. Den vydání je 
6.1eden._ Sbučasně  bylo vydano několik druht POS.  

filatelistY 
XVII.10H v 



REPPEIHK:, 

PŘÍSPĚVKY TROCHU 3  INK  
. 1 pro letoěnt rok zěstávajt členské příspěvky ve'stejně  výši, , 

r to ji t bylo řečeno v minulém. zpravodaji. Pro jistotu 'tedy 
zopakujme, te .přispěvky.  platí češti členové ve výši 60. KE 
poŠt.poukázkou typu C přímo na adresu : 

B.POLAK, P.O.Box 47, 150 00, Praha 5 

slovenětt Členové ve výši 70.- Ks obdobně  na adresu : 

Mgr.P.ONEIRAšKA, Znievská 3, 551 06, Bratislava 
. . 

A to nejpozději do konce. března. Členové ze zahraničí piatk 
B.Polákovi alikvotnt-čAst Jejich-přtspěvky,lze uhradit 
i v korunách v příslušném přepočtu dle stávajícího kursu. Novinkou 
ad letošního roku, které se objevuje poprvě  v tomto zpravodaji je, 
te naull třpb z let irinaiei inn_/.91ováčkovi ústřiŽek slotenkv  
od zaslaných přispěvkd nebo jeho Xerox. K 31.3, oba pokladnícir  
oznámí jednateli, -kdo 1- emá-přIspěVkyzaplacene.a těmto ":členom7 
jednatel .dalti materiály OS nezašle. Tímto no,4M- uStanovenim 
šetříme Vaše pottoVné a zbytečnou korespondenci. Věříme,. že se 
setká s pochopením a te nebudete patřit mezi ty, které. budeme 
nuceni upomínat. 

Protože chceme podpořit pořádně  členy, dostanou Ti, kteří již 
mají zaplaceno v době  vyjití tohoto zpravodaje,-  nebo kteří zaplatí 
nejpozději do konče března, zvlittětnt suvenýr štoček ze SR 
k zahájeni ZOH Lillehammer, použitý ve výplatnfm- strojku - Oostalia 
jako  DVS.  Ten samozřejmě  nebyl v poštovním provozu, jedná se tedy 
P essay, určenou pro členy OS. PlatiČi jej mají přiloten-jit dnes, 
další pořAdni jej obdrží s přtštfm.  Zpravodajem Jedná. se o 
jakousi premii, přesto na tom OS stále není finančně  .tak dobře, 
abychom mohli tento suvenýr poskytnout zcelá zdarma. .Zkusme to 
tentokrát takto, bude li se \tam otisk líbit, zašlete přtletitoStna • 
na jehb Uhradu.l. teětt .tienove-1.51ováčkovi a slovenštt. Členové 
P.OndrátkOvi, Čisté známky Ve výti 4 korúny, 

ZMĚNY V ČLENSKÉ ZAKLADNĚ  
V próběhU minUlěho roku nezaplatila řada členě  své. členské_ 

Příspěvky a podle stanov OS jim oznámil jednatel písemně, že byli 
z řad členCOS.  vyškrtnuti. Toto vyškrtnuti mělo patřičný ohlas 
a většina postitených se ozvala s omluvou a tádostt zrušeni tohoto 
vyškrtnuti. Samozřejmě  není natim úmyslem se Členě  zbavovat, .pravý. 
opak je. pravdou, prOto jsme všem podobným Žádostem vyhověli, ale 
protote "pořAdek  must  bejt jak říkal snad Otto:  Katz,  taktó 
feldkurát ve švejkovi, za znovuzaevidovánt uhradf . každý takový 



pokutu ve výši 10.- korun. K tomuto nebo k přittImu 
zpravodaji (jak to tiskárna stihne), obdr2fte přílohu 

propagačním náborovým letákem a přihláškou do OS. Poutijte ji ve 
svém okolf.; klubu nebo u svých zahraničních partnera a nabídněte 
jim Členství, rádi další Členy uvítáme. Zahranidni členove 
dostávají s'ketdým zpravodajem anotaci v-  němčině, v případě  Zájmu 
je mateme připravit i v 

LikcbitIeteérlet. 
Na vlastni ádost ukončili své členství v OS přátelé 

D.NEHRING (316) z Frankfurtu a J.VANKO (278) z Dubnice. 
: Zakládající člen OS, přítel 0.KUDELKA (57) z Náchoda děkuje 

všem členam, kteřf mu pomáhali - řadu let 8udovat jeho sbírku. 
Protote se rozhodl sbírku "Lehká atletika" rozpustit, nabízí 
zajemtam, aby mu zaslali svoji chyběnku, kterou se pokusí zmenšit. 
Všem přeje mnoho filatelistických dspěcha. OLYMPSPORTU nezbývá ne2 
příteli Kudelkovi neméně  srdedně  poděkovat zato, co udělal an pro 
něj, pamětnici jistě  mají v povědomí zejména jeho výbornou 
knihovničku stejného, zaměřeni jako jeho sbírka. 

Přftel KELLNER (286) z Chodova_potAdal o zrušenf svého 
vyškrtnutí,  cot  bylo samozřejmě  akceptováno. Bohutel v zápětí nám 
došlo oznámení o jeho Gmrtf. Věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 

0.BRUHA (10) zakládající člen OS z Keivoklátu bohutel rovnět 
opustil nate řady a zemřel v praběhu minulěho roku. I-jemu patří 
nate vzpomínka. Patřil k nejstarším a nejaktivnějtfm členam OS. 

eé tm.  CD rl Neeér-1 1 s-a z 
dr.Roman BABUT, P.O.Box 9/3, 00 950, Warzsawa, Polsko je předseda 
polského "Klubu Olympijzcyka", známý polský publicista a teoretik. 
Sbírá OH a Historii polskěho sportu. Jehci Členské Číslo je 339. 
J.KALOUSEK (138) znovuobnovil  Bye  členství, ale s novou adresou : 
Čp. 210, .561 16, Dolní Libchavy. 
U. STEFANUTTI (155) z Italie rovně  t znovuobnovil své členství. 
M.JOBEK (242), Jungovo nám.3/15, 841 05, Bratislava,-znovuobnoveni 
S.MŠRKA (252), teosNB 4538, 760 05, Zlín, znovuobnovenl. 
Omluva OS- patří následujícím členam, jejichž platby pefspěvka byly 
dodatedně  objeveny,  take  jejich Členství oproti oznámeni 
v minulém Čísle trvá a vyškrtnutí je zrušeno. Pouze přítel Jánošík 
doplatí dodatečně  10.- KČ, protote-uhradil pouze 50.- namísto 60.- 

V.TKAČ  (337), Polnf 8, 586 01, Jihlava 
P.POLGAR (327), šmidkeho 4, 903 01, Senec 

D.JANOšfK:(265),.Hakenova_1121,-290-012,-Poděbrady 
ZglIÉ§.r11-0' excir-e-ssIe z 

K.LINDENBERGER (275), Sudetenstr.22, 0-6470, Budingen 
E.čERMAK (258), Legionářská 2831, 544 01, Dvar- Králově  
H.HUBER (302), nové PEC : D - 67105 
K.BIERNAT (309), nové PSČ  : D -  52224  
H.KORBMANN (291), noVe P.94 D 53721 
K.WARTOEN (308), nové PSČ  1 D - 51381 
G.NUYKEN (273), nové PEC : D - 33619 

E3 im ex N, 1 b = 1 Ira y• 0E3-  z 
K dnetnímu dni OS má 98 člend v českých, zemfch, 26 Člena na 

Slovensku, 21 Člena v.cizině  a 3 členy čestné, celkem tedy .148. 

dokončení ze strany 1 
otiskem výplatního stroje- Postalia pošty Praha 6, který  ma  
zamontovanou propagační vlótku s tematikou olympijského závodu 
sdruteného: Tento štoČek byl pOulfván právě  jeden den - 7.2.94. 
Všechny zásilky byly opatřeny zeleným kašetem éé .znakem ČOV a 
Ořichozim razítkem lillehammerske  potty.  EAst zásilek byla 
přepravena i jako doporučené dopisy. Zájemcam zásilky rozesílá 
B.Polák, P.0.8.47, 150 00, Praha S. 



FALZIFIKITY OLYMPIJSKEJ EMISIE GRtCKA 1896  

Každého zberatela  lake  v svojom obore zistii a poznat to, čo 
je nejstaršie.  Ns  filatelistoV, zberatelov športových  name-
toy  samocrejme  lake  prvá emisie Grécke z roku 1896. 

Ako študent gymnázia sazi se aj je dostal k známke Grécka z 
roku 1896 za velmi prozsických okolností. Pomáhal som otcovi 
pri rozvážení dreva a doviezol som aj staršiemu'pánovi kto-
rý mi ze prácu a dovoz varioval písanku s nalepenými známkami.  
Bali  tam aj známky z prvej emisie až po 1 DRH.  Bali  sice na-
lepené obuvnickym lepem - no boli to  pre  mna známky, ktoré  
son  nikdy nevymanil a mám ich v písanka až doteraz. Nesk8r  
son  kupil za usporend peniaze 2 a 5 DRH, Verte,  bolo pre  mna 
sklamaním, až mój velký vzor J. Rathavský, napisal v liste 
tieto slova : nedávej peniaze za vec, ktord nepoznáš 
nerozumieš jej!" Známka 5 DRH  bola  falosna ! Začal  son 

prate  pátrat po literatdre.  Vela son  se naučil od J. Ratha7  
vského a nebohého J. JustÝna. Nakoniec sa mi spinil sen - od 
svojho prietela ze španielska  son  dostal článok pojednávajd-
ci v komplexe a falzifikátoch olympijskej emisie Grécka z 
roku 1896. 

Predkladam niekolko poznatkov z článku M.E. Tsironisa v  Ca-
talogue  Barcelona Clymphilex '92. 

1. Olympijske emisie Grécka postihol ten istý osud bko vEč-
šinu emisí sveta. Soli falšovand. 

2. Musíme vyjasnii, že tieto falzifikáty sú . Vyrobené adkrom-
ne/ amatérsky/ a  sú  neznáme /okrem dvoth pripadoV/. tas, 
kudy se tietc falzifikáty objevili, ne je známy. 

3. Na základe uzavretéh9, vyšetrovania mažeme ich potom roz-
delit do dvoch kategorii - perforovand a neperforovand. 
Tieto falzifikáty boli vyrobené len na 40, 60 lepta t 2, 
5, 10 DRH, které tvorie velké hodnoty. tejto série /okrem 
1 DRH!. Všetky aalšie hodnoty.,doteraz neboli falšoVand... 

Nazdávam ,e,a, že kea chceme opísat tietó falzifikáty, musine 
ich poznat.  Preto  robíme porovnanie : 

Originály majd :  

1. Tlačenie - velké harky - 60, ktoré se delia na 6 menších. 
harkov po 10 znamok. 

2. Strana obrázku - 22 x 38. 
3. Perforácia 13,5 x 14, dzka strana má len 16 zdbkov. 
4. Zjev, jasnost so'zretelným,obrysom postáv. 
5. Kvalita papiera : biely, hrubý a pevný. 
6. řarbe špeciálna jasnost, objevuje se. v dvoch tónoch, 

tmavom a svetlom. 
7. Glej  anon  v štyroch odtienoch od bielóiltej po bledý 

oker. V štruktdre je takmer hladký, linajkovaný  so  tre-
telným reli4fom volnej podoby. 

Charakteristiky f a 1 o ve n ý ch nAmok :  

A/ Perforované „známky" 
3/ Neperforované „známky" 

Vo všeobecnosti : Perforáčia falzifikátov je 14 x 14 namie-
sto 13,5 x 14 u crigin6lov. Kvalita ich falšovenia nie je mi- 
me práva tak-ako -sposob  doh tlačenia /napr. Mirky 10, 26,100/ 
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preteže. nie celý hdrok se zachoval dodrieš-.--!ly to Maž-66-rěn 
hádat a okrem toho naše vedomosti sa týkajd expondtov a Zbie-
rok. Je všeebecne známe, že tieto falzifikáty stí prezentova- 

nd jednotlivo alebo v malých blokech- po 4 a velmi zriedka.ve  
vačšich. 4e zriedkaVejši,e ich néjsť  s dvoma alebo dokonce s 
ledným .okradqm. V kategorii A /perforované/ najytčši známy 
blok de.blok.po .20 /60  Leta,  poštovo značený VOLOS VI/. - 

Falšovanie. Ne'falŠovand známky existujd(pe 10 v hdrkoch. 
Ináč  stí falošnd- Perforácia /14 k 14 namiesto 13,5 x U 
sk8r zmienených „známok" stí poštovo označené alebo  rue.  Ak 
áno,poštová značenia stí tiež falšované /pozri nasledujdce 
reprodtkcie/ 

Je pozoruhodné, že tieto,známky stí skoro vŠetky VI. typu 
/jednqkrdžkovl typ/ s výnimkou RIOEION a AEYKAE, které stí 
V. typu /dvojkrdžkov77 typ/.  Bolo  nájdených viac než 16 roz.-
ličných typev poštovýčh známek. 
Pokračudem v hlavných. znakoch okrem tých, ktord  son  episal • 

sdVislosti-s tlačením a perforáciou. 
Velkost obrázku také isté ako u originálu. 
Zjav obrazu- obrysy p obraz stí nejasné. • 
Farba -. je bledá a. jasnejšia než na originálu, (i) 
Papier- - je Priemernej hrúbky, matne biely,- porovitý, velmi 

• zlej kvality. 
,Glej /lep/ doteraz lepidle nebolo zistené na falšovaných 



známkach. 

špecifiká na perforovaných uznámkach"  

/i 1/ Perorácia je 14 x 14. preto užšia strana uznámok" má 
stéle 1 zdbkov. 

/A 2/ Rozmery celku niesd  tie  isté, ako rozmary originálu. rd-
žu.byi menLie alebo vděšie, natr. niekedy mána 40 lepta 
menšie, než nefalšované a 2 DR !I známka vftčšia. 

Výnimky 

1. Známky 60 lepta tlačené na velmi tenkom papieri belEom než 
falzifikáty4  obyčajnš ad s nerozoznatelnou perforáciou /ne-
možno tvrdit/0 dzka strana, ktord mg 14 alebo 15 zdbkov 
/zbierka M. Tsironid/. 

2. Známka 5 DRIT objavend s ovela vEčšfmi vonkajšimi rozmernii 
/24 x 42,5 mm/ tiež s nerozoznatelnou perforáciou imožnosi 
15.5/. Ale táto znAmka je jedinečná v tom, že má 17 zdbkov 
na  horned,  užšej strane a 20 na dolnej strsne. 

3. Velmi známy ,4 Sperati si nikdy nenechal djsi prílet-itost 
uvyrobii" kopiu 10 DRH. Je to jediné dodnes zname ,ajstro-
vskedielo, ktord má. 16 zdbkov absolutne perfektných ako 
originál. 

šoecifiká na neperforovaných uznánkPch" /3/  

Existujd  VD  všetkých hodnotách /40, 60 lepta, 24  5, 10 DRH/ 
eráve tak, ako perforovand. Ale len ich soritomnuje silný ob-
tah ich falšovania, pretože ich prvá emisia nemá ‚.neperforo-
vaný" druh. Tieto neverforovand „známky" nachAdzame v.  pároch 
alebo blokoch ovela častejšie než perforované. 

  

E, A 

 

Existujd 2 typy 60 lepta. Jedným typom ad tlačené v.  malých 
hárkoch po 10 /114 x 161 mm/, lemované na-troch okradoth vz-
dialene. Hermesova hlava /vEčši typ/ je vytlačená na dolnom 
okraji týchto hárkov. 

Koncom tejto štddie chcem poznamenai, že som chcel dat.  up-
nand  pomoc zberateom.  'rave  preto opominam dčel všetký&h 
týchto malých detailov, kea sa niekto stretne s porovnava-
nfm originálu s falzifikátom, napr.: bodka existuje txx -ale 
nie tam /5 DRH/, stTpy /10 DRH/, mužská/ženská krivka na 
Hermesovej hlave /2 DRHl, listy na hlavnom stlpe /40 ie-p-
ta/; kridla nie ad d81ežité, naproti tomu sposobudd taž-
kosti a unavujd zberatelov. 

Zastávam názor a Počiatkujem - najalažitejšf rozdiei je V  CI)  
perforovaní. 



Originály majd perforáciu, falzifikáty sd neperforované. 

Originály majd 16 adbkov na užšej strane, falzifikáty majd 
15 - 17 zdhkov na užšej strane. 
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NABfDICA r POZOR ! NABÍDKA 1 

NAbidka'dvodilné OLYMPIJSK.1  KRONIKY  /třijazyčnti verze 
francouzsky, anglicky a česky, formát A4, oca. 1200 stran, 
120 fotot, která vychdal ti příležitosti 100. let olympijs-
kého hnuti. jde o ojedinělé dílo, obsahující mj. historii 
starověkých OH, dpiný přehled všech čleňA NOV.  s příslušný-
mi daty • doby vzniku, uznání  !CV,  předsedové a generální se-
kretáři..Olympijské sporty, jejich historie, a mezifidrodni 
féderace.. Sport pro všechny,' sport a umění,. včetně,výsled-
ků  uměleckých soutěží. Olympijské stavitelství, olympijská 
města a jejich osobnosti. Olympijské hnuti, charta, komise 
TiTOV„ olympijská akademie, olympijské symboly. zajímavosti 
ze ZOR ä  Oat  atd. . 
Dílo obsahuje přehledy všech  CH  a ZOR, včetně  dčasti zemí 
i' sportovců , kompletní výsledky prvních šesti na OH 1896, - 
7 1992 a na 'ZOR 1924 - 1944, ve ILdilu 1.945 - 1994. Před- 
.mluvu napsala předsedkyně  ČOV Věra ČAslavská. Cena obou  dí- 
'111  je 90-0-  Kž.-/ v zahraničí 195 USD I. . • 
I. díl bude expedován v březnu, II. díl v červenci. 
Objednávky adresujte na člena ČOV a České olympijské akede-
mie,_pand Karla PROCHÁZKU, Hradební 3, Praha 1.  

NkafDKA ! POZOR NABÍDKA ! 

HLEDATE PARTNERAV  ZAHRANIČi ?  
Z-dopiscl, «které doly s Žádostí o zfsktni partnera u nás. Vám 
uvádíme adresy se základními údaji pro peipad, Že byste měli zájem 
styk - s'novým Partnerem písemné navázat: 

Franco FACCHINI, Via Miccinesi  le,  1-50127,  Firenze  
, • Nabízí výměnu razítkovaných nebo Čistých známek. Chce čSFR, 
" .ČR a SR, nabízí' Italu, Vatikán a San Marino. A.  

Loris  FOGLI, P.O.Box 99, 1-20092, Cinisello B.MO,  Italia  
sbírá olympiády a sportovní petleŽitos.tná razítka. A, N. 

•Mario.PIOLA, Cas.Postale 38, 1-12033, Moretta,  Italia  
Hledá generální výměnu Čistých i razítkovaných známek. A.  

Amelia  OGNIBENE, Via L.Einaudi 19, I-4105e,  Vignola, Italia  
Nabízí výměnu Čistých známek, • hledá staré pohledy. A; N.  

Luigi  INCARBONA, Via Scaramuzzino 172, 1-88046, Lamezia Terme 
Italie. Sbírá pouze olympiádu 92 a chce i novinky CR a SR. A. 

Michel BOMMOTTET,'  Rte du  Montillier e,  CH-1303, Penthaz,  Suisse  
Sbírá olympiády-,hledá výměnu. F, N. 

Paul E.,BOSSHART,-'Im Gassacher 3, CH-8122,'Binz,  Suisse  
Sbírá CEPT EUROPA.. A, N. 

000000000000000000000000000000000006000000600000000000000009 



'000000000000000000000000000000000000.000000000000000000000000000000 
' C3 fc, r-s 1 k. 's t_s ta y as 

přijmeni, jmeno  
adresa  PSC  
Objednávám, zavazné z členské slutby OLYMPSPORTU tyto sportovhf 
pottovnf artefakty : ve / Pouze (vypit)  

v pottu  ks. Doporutene zásilky chci v počtu l's,  čisté 
přítisky na CDV a  COB  v pottu  ks, olympijský let Praha-Paříž 
obyčejně   ks, doporučeně   ks. Současně  se zavazuji 
provést úhradu nejpozději do 14  drib  po převzétí zásilky. 
,v  dne  .Podpis  
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

. LLENSiji SLU1BA OLYMPSPORTU 
OS :zajitťuje pro své. Členy a -dali zajemce filatelistické 
materiály se sportovní tematikou, vydané V české republice, -podle 
jejich přáni na :klad é trvalě'objednávky._ Objednat lze buďto ve, 
nebo jen některé sporty, ti některt druhy.pott.artefaktd  (nape.  
jen OH, jen kopaná nebo jen OVS, jen přitisky na CDV (CDVp)) a to 
obytajné, ti jako "R" zátilky, CDVp lze'objednat i Čisté.-  Ohrada 
se provAdf nejpozději do 14 dně  po obdrtení materiál které 
rozesíláme v obyčejných nebo R dopisech. Pro členy  CS  z česka 
zařizuje tuto slutbu Sena  Polak  P.O.Box 47, 150 00, Praha 5, pro 
vtechny zájemce ze Slovenska prebírá 'tuto .siutbu :- Mgr P.  
Ondratka, Znievska 3, 851 06, Bratislava. Současné upozorhujeme, 
te vtichni zájemci' o slovenské sportovní materiály se mohou. 
obrátit na S.Smaták. Lotytska 16, 821 06, Bratislava. Vtichni 
platí ve své méně,  Ceti-  v  Kt,  Slováci v Sk na příslutné•kontaktni 
adresy. Prosme vtechny zájemce, tedy i jit  delve  přihlátent, aby 
znovu' vypinili dnes přiložený objednací list a. na uvedenou adresu 
jej obratem odeslali. Objednané věci budete dostávat automaticky. 
POU252 připravovaný olympijský let Praha Paříž ke 100.výrotf 
založení MOV, který připravujeme na kvéten, je třeba objednat 
předem. Neprovedení • úhrady obdržen ě zásilky má za-  následek 
okamtité vyřazeni tatastnfka z teto slutby. Za upomínku platby bude 
laČtován poplatek 5.- korun. 

ite_ 1 LI  it as ta = 
1.Z0H Alb‘artville - balon.let s OVS a) dopisnice .11-, b) obálka 

16.-, c) CDVp OVS  Albertville  9.-, d) CDVp SR  Albertville  9.- 
2.0VS OH Les Angeles (setkaní Ústí) na obálce s přitiskem 9.- 
3.0H Barcelona - a) olympijský let (poslední 3 ks) 30.-,.b) CDVp 

a SR (dr.Gruss, term) 9.- 
4-DVS  40 let OH 1952 (Zátopkovi) a) obálka 9.-, b) kartička B.-. 
5.SR k MS krasobruslení Praha a) obálka 9.-, b) CDVp B.- 
6.SR k zalotehl CDV  -(Guth  Jarkovský) na CDVp 9.- 
7.0VS setkani - OS Bratislava a)'obálka 6.-, kartička 
B.PR Palffyová OH medaile 1936 a) obálka 6.-, b) kartička 
9-00Vp k zalotehl Slov.olymp-výboru s DR 8.- 
10-MS v hokeji 92 a)  PR  Bratislava 9.-, b)  PR  Praha(finale) 9.-, 

c) SR Praha "R" 14.-, .d) CDVp 9.- 
11.SR Grenoble (Raka) a) CDVp 9.-, b)  GOER  10.- 

- 12.CDVp.k MS juniord lyžování Harrachov •s DR C.- • 
13.0VS k MS veslováni 1993 Rance a) dopis 10.-, 13) "Rudopis 15.- 
14.CDVp k  ME'  odbijene ten 1993'a) s DR Zlín 8.7-,'b) s DR Brno B.- - 
15.CDVp k MS juniort hokej a).  s DR Frýdek S.-, b) s DR Ostrava 
16.0H Megico (čáslavská) a) CDV s  PR  5,-, b) CDVp s  PR c) "R" 

CDVp s  PR  15.-, d) kartička ,s OVS 5.-, e) dtto s OVS "R",11.-
17.Let.  Lillehammer a) obyt 20.-, b) "R" let 40.-, OVS-kartička 5.-
1E-SR Lillehammer a) CDVp 9., b) CDVp "R" 15.-, CDV 5.- 
rt1g,hoy OS  mail  riP ver-hrtv DolcŽkv slevu 1.- na kus, mag.-vtak 5 ks 
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• Náltent přátelé a kolegové! 
Dovolte, abych se po překonaných nemocech ohlédl 'kriticky 

zpět na svoji Práci pro OS, podělil se t Vámi o -své starosti a 
'projevil přání, aby i z Vaší strany byla maxiMálni, podpora a 
davěra, že práci, kterou jsem snad: vykonat'a hodlám pro OS 

•vykonávat i•nadále, nebyla a není  mama.,  
Kdy l jsme si  peed  léty plácli s Jardou Petráskem na 

sPolupraci • pro nati spoletnost, asi jsme oba 'netušili, jaké 
UY'emeno bereme na svá bedra.. Pokud jsem byl zaměstnán, nebyl 
.problém pochdzky, telefonického hovoru a rychlé možnosti něco 
zařidit. Odchodem do ddchodu jsem tyto možnosti ztratil. Dnes 
pobývám mimo Prahu, pošta je vzdálená 3 -km a o telefonickém 
-spojení raději pomlčím. Protot.e.nechci svoji práci pro OS ukončit, 
do Prahy jsem nucen dojíždět, neboť  kontakt. s vedoucím bs je 
nezbytný. 

Pohromou, která vše podstatně  ovlivnila, byl mj zdravotní.  
stay..  Během jednoho a Čtvrt roku jsem vystřídal několik_Špitáld 
a Oteteujícich, lékeed a co je - nejhorší,' ztrácel jsem i zájem 
d dění kolem sebe. 

Do této situace zasahovaly.i vnějtí, Mnou ani Vámi nezaviněné 
okolnosti, které Podstatně  ovlivňovaly i Činnost OS. Sotva • jsme 
založili běžný účet u.  Ceske  spořitelny v Praze a oznámili bankovní 
spojení,' spořitelna změnila zpasob účtováni a z kaldě  došlé platby. 
nám ,začala sraŽet 2,20 Kčs. .Reklamace a stížnosti byly marné, 
pošta odmítala jednat, spořitélna tvrdila, že  tutu,  Částku platí 
poště. Wozhodli jsme se k návratu k pottovnin poukázkám typu 
"C". a k přímému zasílánt peněz na moji .adretu. Za védení účtu 
platíme  dale  290.- Kč  za rok, při čemž v. .prdběhU roku 1993 došlo 
k další změně  • Čísla našeho účtu, ' Četnosti tpkijehl,:tě'rě  
prostřednictvím zpravodaje a. jeho výrobních lheit se členy  [name,  
byl účet zcela nepouŽitelný pro běžnou dinndst.. Posledni': řetent 
od února 94 jsme převedli náš údet pod Poštovní banku„ od které 

si slibujeme pruithějtí činnost. Číslo nového účtu zatím ještě  
nemáme. 
‚ Po několika ztrátách poštovních zásilek mi vedení  Potty  

nabídlo poštovní přihrádku. Platim za ni 100.- Kč  mětidně„ ale 
slulby, které mi poskytuje jsou nedostatečné, povrchní, není 
odvoláni-a-  sliby, dané vedením  potty  se nepini. Některé zásilky. 
zřejmě  zmizely vdbec, další byly namísto do poštovní přihrádky 
doručeny chybně  na cpu pražskou adresu a odtud vráceny 
odesilatel8m. Zde prosím o Vaši pomoc. Do dnešního dne pátrám PO 
následujících dAstkAch podaci číslo 7011,  Usti  n.L., 138 Kč  
--209,_Bratislava, 50 Kts - 02451, Praha 03, 97 Kč  - 5119, .Tábor,. 
82 KČ  - 1935, Praha 1, 60 'Kč  - 774, Dobeany, 25 Kč  - 609, údaj 0 
poště  chybí, 50 KČ  - 17992, Praha 92, 59 Kč. Předpokládám, že 
pošta tyto částky odesilateldm vratila,' protim'o jejiO opětné 
zasláni do pókladny OS. 

Další bolest, nikoliv nova, je nepinění. našeho přání, 
nezasílat peníze v ,dopisech. Pokud je v doporučeném dopise .4ožen4 
Částka .do 50.- -Kč, bUdi±, tu při ztrátě  dopisu. pošta uhradf 
'Věřte,  le  ale při obdrtent podobného dopisu s'. částkou nepoměrně  
vyšší "lezu PO zdi". Jak a komu mám dokazovat, 'že vloženou ČáStku, 
jsem tam nenašel,' kdy, podpisem .při převzetí jtem:potvrdil,  le  
jsem dopis -  v poeadku převzal? A U3' již vdbec nehovořím o 
případech, .kdy. podobná částka je vložena "do "obyčejného" dopisu. 
Samozřejmě  částku uložtm a zaznamenám, ale .proč  bych se Měl 
dohadovat o zbyte8ném  'problem,'  v případě, Že dopis nedošel? 

'Jinou nepříjemností jsou zálohy. Zásilky ze schránky na poště  
f- 



v Praze vybírám alespoň  jednou . týdně  a dole 7finandni obnosy 
souhrne ukládám na bětný Účet. Podle dotlých Úttřitků  gravodek' 
eviduji  done  čAstky v knize přiima. Jedná li se o zailohy, musím 
vest daltf evidenci,  cot  při věttim počtu zásilek je pracné, 
daleko snazti je evidování dotlých plateb v přesných Částkách, 

.které  Vain  účtuji v dopise, spolu se zaslanými materiAly. Odpočty 
ke záloh provádím hromadně  po odeslAni zásilek, ale to ji 2 mi od  
Vas  docházejí upozorněni, 2e jsem Vám měl platu odedfst ze 
zálohy. To jsem sice mezitím učinil, ale stojf to dati peníze za 
pottovně  pro nezbytne vysvětleni. 

0 nettastných zásilkách letu do Barcelony, kterých se 
'podstatná část nevrátila, ji t bylo řečeno dostatek. Zmínil bych. 
jenom to, te právě  v teto době  jsem byl sebrán sanitkou z Ulice a 
odvezen do nemocnice, kde jsem ztrávil sedm týdně.. noc mě  potěšil 
dopis jednoho z abonentů, který mi jako odpovědna mou urgenci 
diulně  Částky za zásilku, odbavenou po mém návratu z nemocnice, 
odpověděl na rubu pottovnf poukázky "...já jsem Čekal taky 
dlouho!'. Koho  tie  chtěl trestat, mne? Ne, zřejmě  nati společnost!  
Vim,  te ani z mé strany nemohlo být ze zminěných děvcdů  ve k Vaši. 
spokojenosti,  take  zkusme to spolu ještě  jednou, věřica, 2e lépe a 
k oboustranné spokcienosti. • 

Dovolte mi, abych v nasledujici Části zdarazni3.n4kterě  další 
skutednosti. Na jiném  mist  ě  dnetnfho zpravodaje najdiate přihlášku -
k nati dienske 4:Lune a •její detaily. Pokud se ji doposud 
nezúdastnite, zde j Vate přiležitost, 'přihlatku vypIňte a 
odetiete na moji adresu. Sloventti dlenove ji zašlou Pavlovi 
Ondratkovi a od něho obdrti pokyný ke způsobu Provadě11 platebna. 
a k celé organizaci dlenske slutby na Slovensku. 

Zasilane materiály členěm Účtujeme o korunu lemměji za každý 
kus  net  ostatním zájemcům a to do počtu pěti objednaných kusů. 
Objedná  Ii  někdo vétti počet, tedy testý' a každý dalěi ,kus bUdd-
jit za cenu pinou. Podle stanov je člen . povinen uhradit členské 
přispěvky do konce března. Neplatiči nemohou očekávat, že 
dostanou filatelisticke materiály s členskou slevou. V tomto 
případě  Účtujeme cenu plrbu! Nezasílejte předem málohy, ale 
uhraďte potadovanou částku nejpozději do 14 dnů  po obdrtenf 
zásilky. Za upomínku Vaší platby zaplatíte (3 5.- kcrrun navf.c. 
Nedobytným neplatičům budeme zasílat výhradně  dobirkou, což 
povatujeme ovšem za krajní řetent. Na rubu poukázky nezapomfnejte 
uvést druh platby a nesmětujte platby za materi41. pratbiEP 
př spěvků. 

Uvedená opatřenf' nebudou asi • Členy 
přijata kladně, ale výte současných pohledávek  tint  asi 4000.-  Kt!.  

Dovoluji si i malou anketu pro• ůtastnfky-nati-sliby 
1. Dáváte přednost zásilkám, skutetně  prošlým pdttou peimo ha Vaši' 
adresu bez obalu, pokud to bude moné, nebo pavaluiete za 
vhodnějti zásilku dostat uvnitř  v R - dopise ? 
2. Myslíte,  le  je nejvhodnější rozesílat jednotlivezeilky ihned 
po jejich objeveni se, nebo jednou za čtvrt, di dokbnce 
pól roku? 

Na závěr alespoň  stručný výsledek pokladnic zprávi za 
poslední dva roky: V roce 1092 činil celkový roční přiim 31 799-
Kčs a vydáni 30 432.- Kčs. Zůstatek. tedy 1- 367.- Kes.-11- róc61993  
tinily  příjmy. 33 253.-  Kt  a vydání 27 007.-  Kt.  Zdstate* na kontě  
6 126.- Kč, na hotovosti 120.- Kč. V současné  dab  je ikokladni 
kniha i s veškerými doklady předána ke kontrole .revizrif:kbmisi, 
o výsledku budete informováni na dubnověm Setkání  QS.  

0  pozdravem iMkEteda-Pillák.  
11 • 
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V závěru minulého pokra-
čováni této rubriky jsme 
vás informovali o tom, že 
dnes zveřejníme ořehled  
PR,  používaných v průtě-
hu ZOH 

Nejprve se však musíme 
vrátit na samý začdtek 
letošního roku, kdy se v Lillehammera za 
Čala používat při oříležitosti zahájení 
provozu nového poštovního Uřadu přIleži-
tostné razítko stejného provedení. Doba 
poutíváni : 3.1.-27.2.1994 . 
Ve stejný den a při stejné příležitosti 
začal nový poštovní Uřad pouzívat R-ná-

lepku s provedenim, vztahujícím se k nadcházejícim ZOH. Takš 
R-nálepka má být používána při odesiléni doporučených zésilek 
do 27. února, tj. do zdverečneho dne ZOH. 

Slavnostní otevřeni výstavy obrazů  v lillehammerském Muzeu u-
měnf nám připomene  PR,  používané pouze 5.2.1994 . 
1I. února, den před zahájením ZOH, zahájil. předseda MOV, pan 
J.A. Samaranch v rámci kulturního programu ZOH filatelistic-
kou výstavu s mizvem PROLYMPIA. V  Treasure  House na ulici Kir-
kegaten mohli návštěvnici shlédnaut exponáty zapůjčené Clym-
pijským muzeem v  Lausanne.  Výstava byla otevřena denně  do 
27.2. a nám ji bude připomínat razítko, používané 31.1.-27.2. 

Norskému legendárnímu skoka- 
-Ow* .% Aatmwti, 
, 4.mir , 

nu na Wich, 3irgertťRuudc- 

7 vi,  dvoonásobnému olympijs- 
,- kému vítězi ze ZOH 1932 a a? , 

ik.0- - 
rr;% 
'Y-9 YI0 .. .1936, bylo věnováno  PR.  po-

užívané 12.2. v Kongsbergu. 
Reprodukce vlevo. 
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v průběhu ZO H : 
1. Slavnostní zahájeni, Lillehammer, 
2. Saně, HUnderfassen, použ. 13.-16., 
3. Baby, Hunderfossen,•použ. 19., 20. 
4. Alpské lyžování, Hafjell, použ. 21 
5. Alpské lyžováni, Kvitfjeil, použ.. 

.wahvis„, .ossyN, .oucE14„ 0).05* 40NR 
% 

L \7-,  

6. Akrobatické lyžování, Lillehammer, použ. 15., 16., 21., 
24.2. 

7. Skoky na lyžích, Lillehqmmer, použ. 20., 22., 25.2. 
F. Severské kombinace, Lillehammer, použ. 18.-19., 23.-24.2. 
9. Klasické lyžováni, Lillehammer, použ,: 13.-15., 17., 19., 

- -21.--22.-, 24' 27.2- r  - 
10. Biatlon, Lillehammer, použ. 18., 20., 23., 25., 262. - 

11. Lední hokej, Lillehammer, použ. 1 
12. Lední hokej, GjOik, použ. /2.-21 
13. Krasobruslení, Hamar, pout. 13., 

26.2. 

_ 

. 15., 17.21.i 23., 25„ 
—0'194 
# 434  #-4 

gV. g-f.ra 

používána 12.2. 
18.2. 

, 26., 27.2. 

il.
!?., 24.-27.2. 

5,,-17., 19,. 20.2. 

ných Norskou poštovni správou, a po-
užívaných v jednotlivlbh místech, 
kde procházela ětafeta olympijské-
ho ohně, byly štafetě  ještě  větová-
ny zde vyobrazené  PR.  

A nyní již následují  PR,  používaná 



14.  Rychlobruslení na krátké dráze,. Hamar, použ. 22., 24., 
26.2. 

15.  Rychlobruslenl, Hamar, použ. 13.. 14., 16.-21., 23., 
25.2. 

16.  SlavnostnI zakončení, Lillehammer, použ. 27.2. 
Poslední dvě  razítka byly používány jako vedlejší propagace 
na poštovních úřadech v GjOviku a Hmnaru. 
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Norské poštovní správa vydala 12. února 1994 v rámci svého 
olympijského program posledních šest známek. čtyřblok vy-
šel s mottem : „Zahájeni olympijských her a slavnost náro-
dů' v nákladu 2,25 mil. kusů  každé nominální hodnoty, 
Další dvě  jednotlivé známky byly uvedeny s mottem : „Vlaj-
ky zúčastněných zemí". Hodnota 4,50 NOK /odpovidá portu do 
evropských zemí/ vyšla v nákladu 4,08 mil. kusů, podobně  
jako hvdnota 5,50 NOK /porto do zámoří/. Reprodukce na ná-
sledující straně. 
Razítka 1. dne jsou Čtvercového formátu, ke každé známce 



CE  XVI  COM'E- 

12. Finlikq 

existude zvlášť  maxim karta s kruhovým razítkem 1. dne vydd-
nt /reprodukce níže/. 

V návaznosti na XVII. -zimní olympijské hry, se na lillehai-
terských tratích a v halách uskuteční VI. zimnf paralympiti-
da - celosvětový svátek tělesně  postižených sportovcd. Ale 
o tomy až příště. 

Radek Jésěk 
0000000000000000000mooc0000db000000000 ocloommoo 
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Zahájení olympijských her v LilIehammeru 12.2.94 připomněla 
pošta Praha 6 strojovým propapatnim razítkem v černé barvě  podle 
naší ukázky. Olympsport připravil pro dleny své členské slutby 
Přítisk na CDV, jehot motivem je opět piktogram, tentokrat obřího 
slalomu. Otištěn je ve střibřitě  zelené barvě. 
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ČESKA TELEVIZE BYLA PRVNI 
Propagaci olympijské,myělenky i svého .podniku se rozhodla 

využít na základě  naši nabídky  CT..  Nabídli jsme zdarma zpracování 
grafických navrhd, .předlohy a zajištěni Výróby a montáž 
propagačních • štočkd-  devíti sponzordm Eeského olympijského teamu 
a nabídka ji t přinesla své ovoce. 12.11.94. se poprvé objevily 
nové otisky výplatního podnikového strojku Postalia Eeské 
televize. To se jedná o_ malou.  ruční Postalii, .kterou v televizi 
poutivaji jenom vyjdmetně  v připadě  poruchy dokonalejšího zařízení 
FH. Pro toto zařizení s elektrickou obsluhou jsou štočky větti a 
snad i zajímavější tím, že zde- je poprvé zmíněna v našich 
.poštovních materiálech olympiáda v Atlantě. 1996. Poprvé byl tento 
štoček poutit 21.11.94. . , 

Brněnské Veletrhy •a Výstavy a.s. se připojily rovně! k 
7propagátordm olympiiske-myělenky prostřednictvím OVS. Vlotka podle  
nett  ukázky by údajně  měla být namontována ve třech strojcích 

: Postalia a v jednom strojku  Hassler.  Zatím bohužel známe pouze 
.tuto jedinou reprodukci. V. jednáni_.je_ještě_podobnA.aktivita 
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s Agrobankou Praha. 
_Kplekci zbýVajícich_ 
sponzord EOV tvoří 
ještě Autoškoda, 
Mlada fronta DNES,  
Adidas,  Sazka,Rade-
gast,  Coca Cola  
a Dobrá voda. 

Podobnou slutbu 
melteme nabídnout 

- všem majiteldm poš-
tovních výplatních 
strojkd,-  kteří.  by se 
chtěli podílet na 
propagaci sportov-
ních soutětt věttfho 
významu. Víte o ně  
kterých  ye*  vašem 
okolí? 

• CESeF.r, 

• rz,SE 



VÝSTAVY A CO VY NA TO?  
Námětová filatelie je zaliba, její: nápini je shroma2ďovánt 

Pottovních artefakta, majících vztah km zvolenémů  namétu. Sbírat 
samozřejmě  mate katdý to, co povatuje za vhodné a stejné tak podle 
vlastní úvahy mate předméty svěho zajmu ukládat. Vyttim stupněm 
sbíráni, jakousi jeho nadstavbou, ke které někdo dospéje dřív, 
jiný pozdtii a daltf vabec ne, je Snaha, představit výsledky svého 
úsilí okoll. Pomineme  ii  snahy, nalákat na výsledky své činnosti 
vnadnou slečnu, 'potom se věttinou jedná o zásadní rozhodnutí, 
zúčastnit se některé filatelistické výstavy. 

Tady docházi k zásadní přeměně  filatelisty sbératele ve 
filatelistu vystavovatele. Právě  těm, kteří tuto přeměnu ji 2 mají 
za sebou nebo se k ni pravě  odhodlávají, jsou určeny následující 
řádky. 

Finanční situace v rámci nových podmínek v zemich Koruny 
České a zřejmě  ani na Slovensku pro nevýdělečně  zájmové organizace 
nateho typu není nikterak rdtová a: proto pefletitostf k 
vystavováni není mnoho. Filatelistických výstav je skutečně  jako 
tafranu a proto chce li někdo vystavovat, nesmí protvihnout svoji 
příletitost. Samozreimě, 2e :přirozenou lidskou vlastnosti .je, 
zúčastnit se výstav nejvyttfho typu a na nich uspět co nejlěpe. 
Zde máme my, sportovně-olympijttí filatelisté asi nejlepěf posici 
ze vtech filatelista. Jde o to, te  FIFO  po dohodě  s El? pořádá 
.pravidelně  Ýe  Č tyřletých obdobích světove výstavy GLYMPHILEX, 
zaměřene výhradně  na tuto kategorii filatelie. Díky 110V je.účast 
na' těchto výstavách bez výstavních poplatkd pro vystavovatele,  
které na' jiných typech světových výstav  dint  30 7'. 50 USD za 
výstavni ram. Zkuste si to přenásobit počten pěti výstavnfch rAmd 
a kursem koruny a dolaru a asi by  vas  chuť  vystavovat na světové 
výstavě  brzy přela. OLYMPHILEX vám ji umotňuje! 

Dalím kaménem úrazu je kvalifikace rwsvětovuu výstavu. 
Zatímco na světových výstavách je nezbytný kvalifikační přegipoklad 
zisk malé pozlacené medaile na celostátní výstavě, zřizuje FIPO 
při výstavách OLYMPHILEX třídu  "promotion",  která umo2ftuje účast v 
této třídě  i exponátda s nižělm ohodnocením. I zde se vystavuje 
zdarma, tedy bez výstavních poplatkEt.  

Marne  tedy situaci značně  ulehčenou, pokud se chcame se svým 
exponátem prezentovat na výstavě_nejvyttf.A proč  ne, vfdyt získat 
olympijskou medaili přece stojí za trochu námahy. Zadit se musí 
samozřejmě  od výstavy nittiho typu, ale ty  še  pravě  nepořAdaji. 
Zde  še  jeví jako rozumné ustanovení v letotnfm roce u nás 
pořádaných výstav, ktere umotďiuje na vtech typech výstav zřídit 
třídy prvovyštavovatela. .Snad bychom vak měli raději tikat třídy 
s dosud nevystavenými exponaty, '1. - kdyt-4111--to není přesné;-neboť  
zde lze vystavit exponaty -  nově  přepraccivane, které ijž dříve 
vystaveny byly, ale ve své stávající podobě,  pi)  přepracování, jsou 
vystaveny poprvé. Prakticky lze tedy v této kategorii vystavit 
exponát jakýkoliv. ‚Toho bychom. mdli vyte2it a chytit svoji 
peilettitost "za pačesy'. Co vy na to, nechcete to zkusit?7  

Pro vtechny ty, kteří na peedchozi otázku odpověděli kladně, 
jsou určeny následující řádky. V letotním.roce se v Českých zemích 
uskuteční dvě  výstavy,:: 

9.-12.6.94. I. Celoarmácni výstava Lipnfk naedvou 



Kontaktní adresa V.V1dek, Hranicka 1001, 751 31, Lipnik nad Bečvou 
a ůdaj, že vystavovat -mohou vtichni členové--SČF,--ted5r-i-nevojAci--
se zdají být dostatečný podklad proto, abyste se mohli ještě  
přihlasit. Druhou výstavou je 

1.- 8.9.94. Celonárodní výstava TRUTNOV 1994 

kde mdžete 'svdj zájem projevit, na adrese Ing F.Mašek, KrablickA 
110/72, 541 01, Trutnov. V hlavni soutěžní námětové třídě  v obou 
výstavách mohou být' zařazené exponáty s alespoň  velkou postří-
břenou medaili, ostatní ve třídě  již zmíněných prvovYstavovateld. 
Na získáni kvalifikace pro ůdast v 'hlavni soutěžni třidd 
OLYMPHILEXU 96 v Atlantě  mate však ještě  Čas do května roku 1995, 
kdy se v Plzni bude konat 

1  5,- 8.5.95.  Celostátní výstava PLZEŇ  95, 

na které budeme mít zřízeny hned dvě  třídy, totil soutěžni-třAdu 
OLYMPSPORT s filatelistickými exponáty s alespoň  stříbrnou medaili 
a mezinárodní, třídu filatelistické literatury se .sportovní,.a 
olympijskou tematikou. Přistupna bude i zde třída prvovyStaVO-
vateld a co je ddletité, výstava bude přístupná i' pro členy 
OLYMPSPORTU ze Slovéneka! Pro obě  nate republiky bude tedy tato 
výstava jednou z motnostf získat kvalifikaci pro OLYMPHILEX 96. 

Konlise jurymand SčF na své poslední schdzce rozhodla i o 
motnosti "ojurovánin exponate mimo výstavu,  tak aby niŽtí stupně  
ohodnoceni bylo motno zfskat i bez vystavení. 

Protože zejména účast na výstavě  PLZEŇ  95, kde spolupracujeme 
s výstavním výborem, je pro nás rozhodujíc i a je třeba alespoň  
zčásti ji předem plánovat, ádám vŠechny zájemce a vystaveni 
předběŽně  projeveni zajmu tfm, te 'na dopisnici zašlou na moji 
adresu následující údaje: příjmení á jméno s pinou adresou, název 
exponátu a jeho, dosavadní hodnoceni na předchozich výstavách, 
spolu s isdaiem 'posledním přepracování. Nezapomeňte ani na tituly 
filatelistické literatury, které však nesměji být starší pěti let. 
Na zAplavu'vaŠich přihlátek se jit teď  těti Vat Jarda Petrasek. 
taG060-00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

JAK TO DLAJ V ZAHRANIčf  

aneb 

zápis z noční pracovnl schůze dne 15.05.1993 v  Bad  Aibling u Mni- 
chova 

Jgdnalo se o výměnu zkušeností při kolování v Čechdch-Německu-
-SvIcarsku, jakož i o praxi při obstarávání příležitostných ra- 
zítek v těchto zemích. Přítomni byli vedoucí kolování IMOS 
pan K.E.  Wier  a vedouc i kolováni OLYMPSPORTt pan ing. V. Di-
viš, dále pánové ing. J. Petrések, R. JAsek, Fr. Anděl a J.  Kb-
di. Tlumočil a zapsal pan A. Kassowitz. 
Průběh v české republice je všeobecně  známý a proto vznikl zá-
pis pouze o průběhu v Německu a Švýcarsku. 
Do kolováni DIOS může každý člen, i ze zahraničí, zaslat sad 
přebytky. Jednotlivé doklady musť být zaslány v obálce velikos-
ti A5 s nálepkoU /dodá vedoucí kolováni/ a přesným popisem do- 



klad, případně  Číslem n R"-nál-epky, datumem razítka, a  pó- 
žadovanou cenou v DM. Je také možné zaslat v jedné'obťilce.vir- -
ce dopisů  nebo dopisnic za jednotnou cenu, třeba 5 D7.1 a popi-
sem. Odběratel pak označí počet odebraných kusů. Vedoucí ze 
zaslaného materiálu /většinou jen dopisy a dopisnice, ojedi-
něle známky/ vybere co se mu zdá vhodné, třeba poškozené,J0e--
dražené nebo levné věci, které nemají naději na prodej- a -jen 
zatěžují zásilky při dnešním vysokém portu vyřadf.a sestaví' 
zásilku asi v hodnotě  do 5000 DM. Zašla tuto zásilku prvnimu 
z řady 20 účastniků, ten si vybere co potřebuje-_s oznAtr(  ve-
doucímu kolOváni celkovou cenu odběru, datum odesláni na dal-
ělho v pořadí. Zásilku musí odeslat do 5 dnů. Zásilka je po--
saline  jednou od Čísla 1, postupně  2. a pak 3. až k 20. Dalšf 
zásilku pak od 20. k 1., aby nedostával vždy jeden člen nov, 
pinou zásilku a další jen zbytek. 

nás, ve .Švýcarsku, je to podobné, v jedné skupině  je pouze. 
10 členů. Známky se zasIlaii ve výběrových sešitech, dopisy, 
celiny a dopisnice jsou žásilány v normovaných krabicích po 
cca. 25 položkách, vše popsané a oceněné. Zásilka se posilá 
ndsledujícímu členovi vždy do 3 dnů. Postup je stejmf jako v 
Německu 1. - 10. a také 10. - 1. Odběr se označí přiděleným 
razítkem, číslem člena nic se nehlásí vedoucímu a jedhou.za 
rok se vyúčtují zásilky a odběr, přičemž se za práci .vedoucf-
ho, porta atd. účtuje 5% z ceny odebraných věci. V druhém , 
klubu se hlásí odběr a datum odesláni vedoucímu a Ořiloženui 
složenkou se zdraven zaplatí cena odběru. Dodaný materiál  be-
vyúčtuje jednou ročně. 
Používání nových razitek oznámí v Německu úřední list póšty; 
nebo filatelistický časopis D3Z jednou za 14 dní s oznámenim, 
kam si lze poslat materiál k orazítkování. Je možné adresova-
né a řádně  ofrankovaná věci nechat zaslat přímo adresátovi, 
anebo si za poštovní poplatek nechat je vrátit v jednO velké 
obálce. Na požádáni lze dostat podle př4ni vedlejší otisk na 
adresovaný doklad, bez adresy dávali druhý otisk na adre'sní '  
část, aby se nedala dodatečně  dopsat adresa. Nejmenší hOdno-
ta vylepenýth-thámk-,--kteTpu-lza-nachat orazítkovat jednotli- 
vě- ae 0,20 Při poškozeni-materiálu-k orazitkováni,poštoU, 
lze požadovat náhradu a pošta většinou toto' uzná' a ztrátu Vy-
rovnA. Při včasném oznámeni použití razítka se razítkuje pou-
ze v době  označené v tisku. "Při opožděnéM'oznámení-se povolu-
je i dodatečné orazitkováni asi do 14 dnů  
Ve Švýcarsku oznámí novi-ra-zitlfa-dř.4dhf list pošty- -kterf-vy-
cházi týdně  a  stall.  ročně  17  SFr.  Oznámí pouze-nova-razítka, 
nikoliv ta, která se stejně  používají postupně  'v různých měa-
tech., nebo pravidelně  každý rok ke stejnému účelu /např._ Ve-i-
letrhy, autosalon, sportovni turnaje jako Spengler  Cup,  atcr./ 
Veškerá razítka poullvand v následujícím měsíc. jsou jedině   
měsíčním zpravodaji.klubu sběratelů  razitek; jak nová,  tak --už 
používaná, v jinich městech nebo poštách se pravidelně  opeku--
jici. Švýcarská pošta orazítkuje každou platnou známku, tře- 
ba i 0,05  SFr,  jen razítko 1, dne použije pouze na znémkY.410-
.416-vyšlé,- neorazítkuje tímto razitkem ani smíšenou frankaturu 
jako dopiněni potřebné frankatury starším vydáním. něja- 
Ihm.poškozeni, nebo špatném orazítkování, nahradf rekla-- 
maci vše a dokonce se  snag::  použit stejné zňémky. Stalo se.td. _ _ _ , 7 
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že dokonce obstarali u obchodníka ntmětové známky, které byly 
na mých dopisech a pošta je už měla vyprodané. 
Při 17-stavš. uWibra 93" v květnu ve Winterthuru, byly vydány 
stejné známky tří stáltů  kolen Bodamského jezera /Německo-Ra-
kousko-Švýcarsko/. Na výstavě  měly zastoupeni pošty těchto 
tři stát ů  a na jednu obtlku bylo možno nalepit známky tři 
různých 'států  a nechat každou z nich orazítkovat razítkem 
příslušné pošty. 

SLOVENS}  SPORTOVNf RAZfTKA V ROCE 1993  

V ntsledujicím přehledu uvádíme  TB-d OVS,--které byly použivá-
ny v minulém roce na různých slovenských poštovních dřadech : 
1. NITRA 1 26.02. Lubomír Moravčik futbalista ČSFR '92 
2. BRATISLAVA 1 20.-21.4. Auto Moto London-Sydney  
3. TRNAVA 1 12.05. Kvalifiktpia_na  ME  v hádzanej mužov 

A. Kas sowitz, Švýcarsko 
00000000p00000000000000000000 000000coo  

tasozadnoord 
Vaal) 

PO 26. ROKOON 

=EL A.  ETAPY  
ISRATISLAVA. 

04. TRNAVA 

5, BRATISLAVA 1 

6, PARTIZANSK 

7, BRATISLAVA 1 
OE.  KOŠICE  1 23 
09. BRATISLAVA 1  

.5. Medzintrodné chodecké preteky - 25. roč- 
nik 

1.6. Medzintrodné atletické preteky Slov- 
naft 1991 

1 13.06. Kvalifikécia na 1.  ME  v htdzanej 
žien 

23.06. Beh olympijského dna 
.6. Beh olympijského dna 

17,07. MS kadetov a juniorov 

15 

BRATISLAVA 1 17,-29.07. MS kadetov a juniorov /OVS/ 
10. STAR1 LUBOVRA 1 3.8. Okolo Slovenska - cyklistické pre-

teky 
11. ŽIAR NAD HRONOM 7,8. Okolo Slovenska - etapové centrum 
12. TOPOLCIANKY 1 21.06. Majstrovstvá Slovenska v šachu 
13. BRATISLAVA 1 27.08. III. majstrovstvá .sveta vo volejba-

le juniorek 
14. ŽILINA 1 27.08. III. majstrovstvt sveta- vo volejbale 
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15. POPRAD  I 3.-4.9. 25th International  Rallye  Tat3 
16. BRATISLAVA 1 3.9. IT. MS v šachovom riešení /PE/ 

3.9. 3767.  kongres  /CVS/ 

IT. BRATISLAVA 
18. BRATISLAVA 

19. BRATISLAVA  

1 15.09; Pohár  UEFA ŠK Aatom:Viller• 
214 17.-19.09. I. celoštátne športově  bry 

zamestnancov spojov.SR t• 
1 23.09. Slovenský olympijský výbor dlenom 

-20. KOŠICE 1 2...1-3.10. 63. ročník medzinárodného marat6nu 
mieru 

21. KOŠICE I 10.10. Kvalifikácia  ME  muži, hddzanti 
22. SALA 1 22.10.. Kvalifikácia  ME  ženy, hádzand 
23. PREŠOV 08.12. Kvalifikácia  ME  v hidzanej 

. UEFA 1993 _ 
I.  KOLO 

199
1 

ŠK f ASTON  
SLOVAN VILLA 

BRATISLAVA p;tv, FC 

ZST 
• 

o 

1993  EIFIATISL°14%  

-tiem4aWN4W  

facransko 

10. Ign KAMA 

itilaraddstaElo 
-Mbar* :T 

*'"141Eřs 
22:118,1993Se0 

Většinu z výše uvedených  ‚PR  a CVS zabezpečila na základě  
pozičních smluv smluv a práv se Slovenskou poštovní správou evorga-
nizačnimi výbory sportovních podniků  bratislavská firma  MVO.  
Tbuto firmou byly rovněž připravovány příležitostně  přItisky 



TinikbegŠkAťklits 

3. 8. 1993 12. 8. 1993 
COUPE Dr monce CYCLIVE 

POTAR  ctiusnxe  

KVALIF9CACIA 
PIA ENIAJSTIROVSTVA 

EUROPY 
V HADZANEJ 

DIE OUALIFIKAT ION 
AUF DIE I. EUROPARREISTERSCHAFT 

IM Hamm.Au. IN 1994 

.1.•••••' fa., OMNI  

SLOVENSKO 
0Ei 

ILREDZMAI/DDřezdveso 

19. 9b  BRATISLAR,  1 

/některá z nich níže reprodukueme/ na cpv,kartičky s obálky, 
v nákladu to 1000.kusech.- 

Seznam sportovních  PR  a OVS zpracoval Pavol Ondráška. 
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HOPANA  

Jako obhájce titulu postoupila Uruguay na MS 1954, hraném -ve 
Svýcarsku, přímo. Byla vylosována do 3. sku-
piny, kde .měla za soupeře Rakousko, ČSR a 
Skotsko. V prvém zápase porazila Uruguay po 
převez,e ČSR 2:0/0:0/ brankami Migueze a 
Schiaffina. Druhým jejich soupeřem bylo Sko-
tsko. Na tento zápas nemohou Skotové dodnes 
zepomenoUt : Uruguay'- Skotsko 7:0 /2:0/ ! 
G6iy-  vstřelili Abedie 2, Miguez 2 e Borges 
tři. Ve čtvrfindle si Uruguay celkem lehce poradile s Anglii 

-'4:2 /2:1/, když její góly zaznamenali Varela Ambrois, Schiaf- 
fin() a Aorges. V jednom z 

. - ,.s,0.„- ‘1:11 nejhezčích zdpae; MS 1954 
.s. nestačili Uruguayci v se- 

41rIM .UEOW 1 
_ 

eliti 4471  NDERS .fi mifinéle na vynikajlef e Meaery e odešli poraženi ,,,. 
i'.2.e. _ ..,,,a-- l‘stk9A 4.-4,4,*rq- . . 2:4 /1:0 , 2:2/. Obě  bran- 

- 
..N.....N._ ..., =-141t,11:16-0p. 

ky Uruguaye vstřelil Hoh- 
tit..._ '- berg.  berg.  V zápase o 3. místo 

prohras favori2ovan6 Uruguay nečekaně  s Rakouskem 1:3 /1:1/ a 
skončila na čestném 4. místě, gól zaznamenal Hohberg. C tento 
úspěch se zasloužili : Maspoli, Santamaria,-Martimez-f  Andre- 

• Z  HISTORIE  URUGUAYSKNOTOTBALU 



CHAMPIONNATDO 
MONDE DE FOOT-
BAri EN SUISSE 

16 VI -41111 1954 

Bar- de, Carballo, Cruz, Abbadie, Hohberg,  Mendez,  Schiaffino, 
ges, Ambrois, Varela a Miguez. - 
Na MS 1953 hraném ve Švédsku 
Uruguay nestartovala, když v 
kvalifikaci pro Jižní Ameriku 
nestačila na Paraguay, s kte-
rou hrála 0:5 a 2:0 a byla z 
dalších bojů  o zlatou Niké vy-
řazena. 

FOTBALOVt NOVINKY K MS 199,4 

Už ze necelý půlrok začne netrpělivě  očekávaný svdtek•všech 
fanoušků  a milovníků  fotbalu - MS 1994, které se bude konat,  
jak je všem známo v USA. 
K této sportovní události bylo a ještě  bude vydáno inohoza-
jímavých filatelistických materiálŮ•k potěšení sběratelů.- K. 
prvním vlaštovkám .patří  Antigua  a- Barbuda  která vydalapr6. 

příznivce kopané přímo fotbalovou lahůdku. 30. 
července 1993 vyšla dvanáctiznámková série-
celkove hodnotě  24 místních dolarů  se - slavný4 
mi anglickými-hráči- současnosti i nedávné mi- • 
nulosti. Na známkách jsou vobrazer4::tyto-htrěz-
dy :  Bobby Moore,  John Barnes, '• - 
Paul Gascoigne,  Bryan  Robson,  
Geoff Hurst,  Nobby  Stiles,  Mar-
tin  Peters,-  David  Platt,  Gordon  
Banks, Bobby Charlton:,  Peter 
Shilton a  Gary  Lineker, 
Další zemí, která si pospíšila 
s propagaci MS' 1994 je Guinea.. 

Ta vydala sérii 4 známek , a aršik v celkové 
hodnotě  3.300 Fr. 
Tthromu pro kapsy a peněženky sběratelů  námě-
tu kopaná můžeme očekávat v  race  1994, kdy si 
asi málokteré země  nechá ujít přfležitost vy-
dat různé filatelistické materiály k této'svě-
tové sportovní události. V České. republice bude MS 1.994 0-5.-
pomenuto 1. června, kdy vyjde známka v. hodnotě  8 KČ  Slo- 
vensku bude rovněž vydána jedna známka /17".:kVětna/ vbodnib-
tě  2 Sk. 

St. Kaienioký- 

HERTHA  BERLINER  SPORT CLUB 

liertha SSC, jejími l klubovými barvami jsou moArg abileft, by- 
 la založenav roce 
1692. Mistrem Němec-
ka V kopané byla v  

Yet a S.C..ii 000 
letečh 1930 až 1931. 
V nynější německé..  

‘4;k i
bundeslize startova-

-la už patnáctkrát. 
Z nejznámějších hrá- 

Div-rwzma 
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čů  klubu připomínáme zvláště  E.  Beers,  G. Fraydla a N. Nigbu-
ra. 
Berlínská Hertha byla také prvním soupeřem  ŠK  BrEjtislavy při 
otevíracím duelu na nově _tehdy vybudovaném stadionu v Bratis-
lavě  na Tehelném poli. Bylo to 27. října 1940. Domácí v pre- 
miéře na novém trávníku hráli tehdy v sestavě Tomanovič  - 
Vandk,  Biro  - Kováč, Porubski, Chodák Ar-
pig, Midas,  Rado, Luknár a Velovič. Přes 
svoji převahu, vyjádřenou poměrem rohů  11:1, 
však bratislavští vždy jen stačili vyrovná-
vat náskok hostů , nakonec utkAni skončilo 
2:2 . K odvetě  došlo 29. prosince téhož ro-
ku v BerIlně.--Tam ne těžkém terénu a zasněže-
ném hřišti už bratislavští své akce dokázali 
vždycky proměnit, takže nakonec v Berlíně  zví- 
tězili vysoko 7:1 ! Tři jejich 
branky dal Luknár, dvě  Fčldes, co jedni  lima  a Rado. Sesta-
va-vítězů  byla.:  Reiman  - VpnAk,  Redo  - Kováč, Porubský 
Chodák - Valovič, Fčdes, Arpiš, laknár a 3ir6. Pro berlínské 
bylo jen dOchou, že k této těžké porážce došlo ještě  na kon-
ci roka 1940, protože později - v roce 1942, kdy klub Hertha  
Berlin  oslavoval své abrahAlmviny, by to byla jistě  obrovská 
ostuda. 
V tomto pak jubilejním roce  Bertha  BSC ve dnech 15. a 16.8. 
roku 1942 pořádala jubilejní turnaj s mezinárodní dčastí. Po 
oba  dye  dny, t.j. 15. a 16.8.1942 používala berlínská pošta  
Berlin  V 20 poštovní příležitostné ruční razítko, které je 
výše reprodukovaně. 

omulammtuummiammm 
Á  ALUM MIEN  AUF  ATOMIC  Vlevo vyobrazeni přilentostné razítko, po-

" užívaně  26. a 27. března 1993 poštovním d-- 
= -t řadem v rakoaskěm Wagraina, představuje  ús- 
. z pěšnou rakouskou reprezentantku v alpském . 0 
0  . - lyžováni, Annemarii lloserovou-Prčllovou. " = , - 

Tato oly=pijskd šenpionka z  Lake  Placidu v 
g ,44,1iLITTI N roce 1980, pEtinfisobaii rrťmtrirně  světa a 
.▪  - 

šestinásohna vitězka celkového hodnoceni 
Světového poháru, byla označována jako ly-
žařka se supertechnikra. 

Cpc3.4:31:314=ocremicicac="clocImpc:pcm.ccoPclic3,c1c3,c3c3icicIcacm.m.cacacacr -  
OLYMPSPORT je zpravodaj Společnosti pro olympijskou a sportovni 

filatelii v české a Slovenské republikách, určený pro' 
potřebu Člend této společnosti. 

Předseda OS ing J.PETRASEK,  FOB  13, 2E2 23, český Brod 
Mistopředseda OS F.SOPKO, Evermova 3, 0113 01, •Sabinov ' 

Redaktor OS R.JASEK, Havličkova 271, 2E1 21, červené Pečky 
Jednatel OS .ing Z.SLOVAČEK, Rnsslova 2257, 530 02, Pardubice 
Pokladnici OS B.POLAK,  POE  47, 150 00, Praha 5 

P.ONDRA§KA, Znievska 3, 851 06, Bratislava 

'Toto čfslo,  ma  celkee 14 stran vyobrazeni a textu. 
Podáváni novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice 

d.j. PP/1 - 3672/92 ze dne /2-11.1992 24 
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OL YMPSPOR T  
NArodni asociace pro olympijskou a sportOVní. filatelii  
National  ASsOciation for Olympic and siodet  Philately  

Genossenschaft  fur  Olympiia.und Sport-Fhilatelie 
FO.Box.:13..  CZ  282 23, Český Brod  

phone  203-.2389 fax 203.'2471. 
oomobodOopOooOp000000d0000d000boopoOodoodocoodoboO000p0000 
OLYMPSPORT.  byl- ,  založen již v  race'  1966 jakO prvni -námětová 

skupina V tehdejšim ČeskOslOvensku a. jedna .z ňejětaršich 
organizaci tohoto.zaMěřeni pa světě. Sdružuje i nadále sběratele 

. ,portps,erii.  a olympijské  tematiky z České i Slovenské republiky, 
ale je'volně  přistUpnÝ i filateli$tdm ze 'Všech Ostatnich Zemi 
světa. V současné době• téměř  200  fiend  ,a je zástupcem pro 
Českou a Slovenskou republiku . v .Mezinárodní federaci .pro 
'OlympijskOu.filatelii..(FIFO) při MezinárodňiM olympijském vyberu 
fM0V) v Laussanhe. • 

STAŇTE. SE  I VY JEHO ČLENEM! 
OLYMPSPORT"nabzi svým člendm ročně  čtyři čisla zpravodaje, 

každé v rozsahu 24 stran, pro zahranični členy opatřena anotaoemi 
v němčině, přip. v angličtině, dva svazky monotematických 
knihovniček, konzultačni a poradenskou šlužbu, zajištěni novinek 
českě  a slovenské pOšty z oboru sportovni a olympijské filatelie, 
kolováni filatelistického materiálu, zajišťováni sportovnich 
Poštovnich razitek z některých zemi, nabizi možnost Očasti. 
v členské službě  OS při koupi a prodeji filatelistických 
materiAld našeho zaměřeni, pdjčováni Odborné literatury 
z knihovny OS, výměnu filatelistických pfebytkd, účast na 
setkán ich, odborných přednáškách a daltich akcich. 

ZISKEJTE NOVĚ  PŘATELE,NOVE PARTNERY PRO VÝMĚNU,NOVA PŘATELSTVI, 
prohlubujte svoje vědomosti!  

Staff  k tomu jen málo, vyplňte přiloženou přihlášku, zašlete 
ji na shora uvedenou adresu a obdrItte dalěi pokyny. 
000000000000000000000000b00000000000000000000000ct0000000p00000000 

Členské pfispěvky pro rok 1994 jsou stanoveny takto : 
České země  60.-  KC Slovensko 70.- Ks 

op000000000poO000000000000000mm00000p00000poop00000000mm0000000 
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Vorstand der, OLYMPSPORT - OLYMPSPORT  Committee  
předseda: ing J.PETRASEK, 
Chairman-Vorsitzsender P.O.Box 13, 282 23, Český  prod,  ČESKO,  
mistopfedseda: F.SOPKO,' 
Vice  Chairman Švermova 3, 083,01, Sabinov, SLOVENSKO,  
jednatel: ing Z.SLOVACEK, 
Secretary-Schriftfuhrer Resslova 2257, 530 02, Pardubice, ČESKO,  
pokladnik pro Česká: B.POLAK, 
Treasure-Schatzmeister P.O.Box 47, 150 00, Praha 5, ČESKO,  
pokladnik pro Slovenskomgr.P.ONORAŠKA,  
Treasure  for  Slovakia  Znievska 3, 851 06, Bratislava, SLOVENSKO 
redakce zpravodaje: mgr.R.J4SEK, 
Editor-Redaktor Havličkova 271, 281 21, Nrv.Pečky, ČESKO  
oc000000000p0000000croocomm00000mmococ000000mmooccoc00000coocoo  

NAB  I DNĚTE ČLENSTVí SVÝM PARTNEROM ! 
ocoss000pwppcooc0006000ccoca.scQcococcotococccocrocc,-Joc000cOca000 
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OLVMPSPORT OFFER 
The OLYMPSPORT (OS), first topical group in Czechoslovakia, 

has established in 1966 as one from of oldest topical group in the 
world. The members. of OS are not only from Czech and Slovak 
republics, but the membership is opened for all person interested 
in OS from other countries too. OS has about 200 members in this 
moment and it is F.I.P.O. member as the representative of 
Czech and Slovak philatelists. 

:Nec3u1 04NP4 IBEE C3L_VP1F*E3P'C3F4:-r P1EEP1IFAEFR -roc)  

os-  publishes four issues of -own magazine per a year. Each 
number of the magazine has 24 pages with a table of contents in 
German or English language. The special monotheme issues are 
published,twice . per year. Other services for OS members are here: 
consulting ‚service, ensuring of Czech and Slovak philatelists 
materials, auctions of sport and olympic materials, securing of 
sport postal cancellations from Various countries, free OS lending 
library, exchanging of '.olympic materials, meetings 'and expert 
lecture's etc. 

WIN NEURIENDS1 .NEW PHILATELIST PARTNERS, NEW FRIENDSHIPS, 
r kcage.; 1  .,=Ž ! 

- After • returning the .enclosed application form you will 
receive next informations. 
goop0000moopoom000m000moom000moom000m00000moom0000l000000 

e,. Membership fee is 20.- DEM or equivalent per year. 
ocoomoomoom000m000m000poom0000p000moop0000000000m000d00000 
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Die OLYMPSPORT (OS) wurde schon im Jahre 1966 als die erste 
Motivphilatelie-Genossenschaft in damaligen TschechoSlowakei 
gegrundet und sie gehort zu den altesťen Olympia und Sport-SaM-
melnverein der Welt.  Sis  vereinigt  nach  wie  vor  die SamMler des 
Olympia und Sportmotives der Tschechischen Republik und 
Slowakischen Republik, sie est aber auth den Sammlern aus:allen 
anderen Landern ťrei zuganglich. Die 'OS vereinigt heutzutage 
beinahe 200 Mitgliedern und  sis  ist der offizielle Vertreter der 
Tschechischen Republik und Slowakischen Repblik in der F.I.P.O. 
bei den I.O.C. in Lausanne. 

SEI Alpi DER MITGLIED DER OLYMPSPORT ! 
Die OS bieteť  den Mitgliedern an : jahrlich vier 24-seitigen 

Hef ten des OS-Bulletin's, die fUr auslandische Mitglieder mit den 
Annotierungen in Deuttchar bzw.englischer Sprache versehen sind, 
'jahrlich zwei neue monotematische Hefte der Reihe "Die Bucherei 
der OS", Konsultation und Beratungsdienst, Einlieferung der 
Neuheiten der Tschechischen bzw. Slowakischen Post auf dem Gebiet 
der Sport und Olympia Philatelie, Mitglieder-Rundsendedienst der 
philatelistischen Materialen, Einlieferung der neuem Sport 
Sonderpoststempeln aus einigen LAndern,Moglichkeit der:Teilnahme 
an den Mitglieder-Dienst der OS bei Ankauf und Verkauf der 
philatelistischen Materialen unseres Bereiches, Anleihe' der 
Fachliteratur aus der Bucherei der OS, Tausch der uberzahligen 
philat'elistitchen Dubletten, Teilnahme an den ZUsaMmentrffen, 
Fachvortragen usw. 
0000doop000poo0oopoop000000000000000000000000000poop00000000docoo 

ERWERBE NEUE FREUNDE,NEUE TAUSCHPARTNER,NEUE FREUNDSCHAFTEN ! 
riE ! 

Op00000poocc000p00000poc0000poop00000pood000000v0000pobooó000d000 
Dazu genugt. wenig nur die-  beiliegende "ANMELDUNG"- ausZuE 

fullen und an die obengenannte Anschrift. 'abzUsenden, dann 
erhaltest Du weitere Hinweise. 
oc000doomoom00000poop000poop000poop0000p000doopoop000dob00000po' 

Mitgliederbeitrag fur das Jahr 1994 kostet 20.- DEM 
poop000poop00000p000p0000p000poop000poom000000000mm000000000poo 

23.6.18941 Nst s —ovENsKo SLOVENSKO ,1;:omm 
i 

1°  L
ET

zACIL0ZEN ' . ' . t 
MOV' C.I.O. 'P;')"?' (.• 

'-S L. 

SPORTS/4M 
altiEmovmssumic 
ť'AFITICIPATINGRX THE 

misrmaclowma 
co2rumrammiEs 

000 

LiTicin...smer '94 
oor • 

SPORTOVO 
'iLOVENSKEJ nEPteuxy 

PO PRVÝRAZ NAZI 

1 
• „ 

91' "' • 

ConASOU r;7----- J 
. • • 

Lifieharnrrle-r 

I 8.? 

( / 1/ (i) . w 
• 

_1 
IN 
---1  

PRAHA 6 

14753 _ j 

• 

,4 • — 
SOV 

cumtuvrwmcsimamš 
um.mwmcomma 

I  izťi 
ČESKÁ REPUBLIKA 



P.O.Box 13, 282 23, Český Brod 
te1.203-2389 fax 203-2471 
0000000000000000mm0000000000d00000c00000000doop0000  

FA .--41,...AšKiet 
1F.F1.._ I CAT I CHM P-CFcři 

ANer-vaL....puimo 

Prijmeni a  jméno  
Surname and Name 
Vorname und Name 
Datum  narozeni  
Date of the birth 
Oeburtsdatum  
Ulice  a dislo 
Street and No  

Členské  Čislo 
Membership No. 
Mitgliednummer 

Strasse und Nummer ,  
Město  a  PSČ stát  
Town and Postcode State 
Stadt und Postleitza'hl  Land  
Telefon domě 'do  zaměstnáni  
Home Phone No. Bussines Phone No. 
Privat-Telefon _ Dienst-Telefon  - 
000000000000000000000000poop00000000000p00000m00000000000000p000 
Predměty  mého sběratelského zájmu  
Subjects of Collector's interest 
Austellungsexponate und Bewertungen  

Exponáty, výstavy a ziskané ceny 
ExhibitS,  Exhibitions  and Prices 
Austéllungtobjekte und Auszeichnungen  

- -  
One .PodPi4  
Date Signature  
Datum  • . UntersChrift •  
000pOooěod00000ci000000000p000poobbpoodd0000coodoc000000000bootbdoO 
Jak mdtěš pomoci OLYMPSPORTU v jeho Činnosti? (zajištěni tiskuT 
peeklady z některých'jazykdi autorsky, Činnost i sPonsorai náměty, 
návrhy .4pod.).  

• 
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