Komuniké č. 4
Datum: 06.12.2015
Gianni Galeotti (1940-2015) †
2nd Vice President, 2014-2018 (Italy)

S hlubokým smutkem AICO oznamuje, ţe dne 13. listopadu
2015 zemřel po dlouhé nemoci náš viceprezident a člen
výkonné rady pan Gianni Galeotti. Vyjádřili jsme soustrast jeho
rodině, především manţelce Raffaelle, a synům Eddy a
Matteo.
Jeho vášní byly atletika, Akademický sport, filatelie a jeho
město- Reggio di Emilia. Gianni bude velmi chybět v naší
společnosti olympijských sběratelů.

Kolegové olympijští sběratelé:
Od našeho posledního komuniké č. 3 (z konce května 2015) chce vám představenstvo předat důleţité
Informatice o svých činnostech a rozhodnutích učiněných v mezidobí MOV. Tato rozhodnutí ovlivní naše
základní činnosti v průběhu v roku 2016.
1. AICO je zastoupeno v Komisi pro kulturní a olympijské dědictví (IOC Commission for Culture and
Olympic Heritage - COH).

Prezidentem MOV Thomasem Bachem bylo jmenováno 22
nových komisí za účelem sestavení „OLYMPIC agendy
2020“. Nová Komise pro kulturní a olympijské dědictví měla
svou ustavující schůzi dne 12. listopadu 2015 za účasti pana
Bacha.
AICO bylo v komisi zastoupené svým prezidentem Romanem
Babutem. Při jednodenním setkání přednesl pan Francis
Gabet záměry komise zaloţené na definici kultury UNESCO:
Poslání (1)
"Kultura ... je ... celý komplex rozličných duchovních,
materiálních, intelektuálních a emocionálních funkcí
charakterizující skupinu společnosti. To zahrnuje nejen umění
a literatury, ale také způsoby ţivota, základní práva člověka,
systémy hodnot, tradicí a víry ".
Mexico City deklarace o kulturních politikách, 1982

Poslání (2)
Odpovědnosti Komise kulturního a olympijského dědictví jsou:
• nápověda pro dosaţení optimálního provádění kulturního akčního plánu MOV, činnosti olympijské nadace
pro kulturní a olympijské dědictví a Olympijské agendy 2020;
• usnadnění synergie mezi různými kulturními platformami, komunitami a orgány v rámci olympijského
hnutí,:akademií, muzeí, NOC a OCOG, kulturních sekcí, výzkumných středisek a vysokých škol a
uznávaných organizací, s cílem dosaţení nejlepšího celkového účinku;
• zváţit způsoby, jak rozvinout kulturní aktivity olympijského hnutí v budoucnu.
Členové Komise byli informováni o nové struktuře uvnitř MOV. Olympijská nadace pro kulturu a dědictví,
vytvořená v březnu 2015, bude "řídícím článkem olympijského kulturního příběhu" a všech kulturních aktivit
IOC. Pan F. Gabet, ředitel nadace, (podle § 4, Olympijské kulturní instituce), představil tvorba AICO a jeho
pověření MOV pro udělení organizace dvou světových olympijských sběratelských veletrhů:
- na Sportovní muzeum v Göteborgu, Švédsko 2016
- na Polský olympijský výbor ve Varšavě, Polsko 2019
Po vystoupení zástupce Mezinárodní olympijské akademie byly vyzvány k prezentaci čtyři nevládní
organizace uznávavané MOV:
• AICO – Mezinárodní sdruţení olympijských sběrateků
• CIPC – Mezinárodní výbor Pierre Coubertina
• ISOH - Mezinárodní společnost olympijských historiků
• FICTS – Mezinárodní federace pro sport v kině a televizi
Pan F. Gabet rovněţ předloţil budoucí činnosti, na které se Komise zaměří:
- Olympians as creators
- The Olympic Culture Online,
- The Olympic Encyclopaedia,
- The Olympic World Library,
- Agenda 2020 projects: Olympic Laurel, Artists in Residence, Olympic House, Museum on the move.
Velmi zvláštní pozornost byla věnována panem F.Gabetem projektu Olympic World Library ( olympijského
studijního centra, OSC), který by se z pohledu AICO mohl ukázat velmi důleţitý. Koncept olympijského
World Library nabízí výhody pro organizace a uţivatele, jako jsou:
- pro OSC implementovat cloud řešení a nabídnout licence pro Národní olympijské výbory / Mezinárodní
sportovní federace / Olympijská studijního centra a to pro katalogizaci jejich publikací nebo se připojit svým
stávajícím katalogem na Mezinárodní olympijskou knihovnu;
- pro kaţdé partnerské instituce poskytnout přístup přes jejich webové stránky a personalizovaná uţivatelská
rozhraní;
- umoţnit aby měl uţivatel přístup k plnému katalogu nebo vybrané publikaci nebo jen v jeho regionu /jazyku.
Dalo by se odhadnout, že knihovna zabývající se výhradně tématům týkajícím se olympijského sběratelství
můţe čítat 1000 svazků, když vezmeme v úvahu nejen knihy, katalogy, ale problémy, výstavy, časopisy, a
jednotlivé články vytištěné v jiných časopisech. Je to příleţitost představit naše studie a úspěchy pro širší
olympijské publikum! Čekáme na vaše názory.
2. AICO LOGO
V samostatné schůzce, AICO prezident byl informován zástupcem MOV o rozhodnutí MOV pro navrhované
Aico logo (2 typy). MOV nebude akceptovat, náš návrh s pouţitím obrazu pochodně. Bylo jasné, ţe MOV je
velmi pevná k tomuto rozhodnutí. To znamená, ţe AICO musí pouţít design sloţený ze sběratelských
symbolů jako oficiální logo, jak je uvedeno níţe.Symboly představují čtyři pole olympijského sbírání Filatelie (perforace), Numismatika (část kruhu = mince), Odznaky (zlatá hvězda), a Memorabilia (3 vlnovky =
pásky medailí).

Zástupce MOV uvedl, ţe AICO by mělo být hrdé na to být jedním ze čtyř nevládních organizací v rámci
Komise kulturního a olympijského dědictví, které mají být oceněna titulem "organizace uznané MOV".
Zástupce IOC Nadace zmínil, ţe AICO by mělo být hrdí na to být jedním ze čtyř nevládních organizací v
rámci Komise kultury a olympijského dědictví, které mají být oceněna titulem "organizace uznané MOV".
Jednotlivé AICO členské asociace nesmí používat toto logo. Kromě toho členské asociace AICO
nesmí používat olympijské kruhy jako olympijský symbol a další MOV znaky, v jakékoli formě.
MOV však můţe případ od případu, schválit vyuţití olympijských kruhů po přijetí příslušným MOV
oddělením. To by znamenalo, ţe zatímco pouţívání olympijských kruhů není zcela omezeno, schválení musí
být poţadován pro jejich pouţití v kaţdém případě před zveřejněním. Není jasné, které MOV útvar bude řešit
tento problém, buď Brand comitté nebo marketingového oddělení (obvykle rychlejší cesta). Vezměte na
vědomí, ţe příslušné schválení bude obtíţný a časově náročný proces. AICO Výkonná rada připomíná
členským asociacím, ţe musí odejít od loga, které má starý Fipo znak. Jako AICO obdrţí další pokyny od
MOV k tomuto tématu, bude asociace informovat.
3. XXII. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ OLYMPIJSKÝCH SBĚRATELU, Göteborg, Švédsko, 13 - 15 KVĚTEN 2016
Jak jiţ bylo zmíněno výše, GothenburgSportsMuseum podala ţádost uspořádat 22. Světové setkání
olympijských sběratelé v termínu od 13-15 května 2016. Níţe je uvedeno několik předběţných snímků
dodaných muzeem (poznámka: termíny května 27-29, 2016 v prvním obrázku jsou jiţ neplatné).

Další informace budou následovat, aţ budou známé.

Novinky z Aico
4. AICO VÝKONNÁ RADA MEETING, Lake Placid, 11/12 09. 2015
a. Roman Babut zahájil schůzi a uvítal členy EB, zástupce členských sdruţení a zejména paní Stéphanie
Coppex z MOV. Ve svých poznámkách, prezident Babut zdůrazňuje význam tohoto setkání v Lake
Placid, protoţe poskytuje příleţitost pro AICO a olympijské sběratelé poznat se navzájem. Kromě toho,
toho byl také ideální čas představit a zahájit oficiální webové stránky AICO.
b. V prezentaci paní Coppex, která poukazuje na vynikající spolupráci mezi MOV a AICO od jejího
zaloţení, dále pokračuje tím, ţe popíše novou Nadaci pro kulturní a olympijské dědictví, coţ je
zastřešující organizace, které předsedá pan Francis Gabet.
c. K dispozici je 22 nových komisí MOV. Jednou z nich je Komise pro kulturu a olympijské dědictví,
vytvořená ze skupiny 11 asociací uznaných MOV, např. mimo jiné AICO, FICTS, Woa, ISOH, OMN,
Noa, a OSC. AICO je obzvláště důleţité, protoţe to je jedna ze 4 nevládních organizací se oficiálně

uznaných MOV.
d. Na zasedání IOC v Riu 2016, by AICO měly být přiděleno plné uznání ze strany MOV.
e. Logo a webové stránky jsou v MOV diskutovány, na rozhodnutí stran designu loga se stále čeká
[Poznámka: bylo od té doby vyřešeno - viz bod 2. výše.]
f. Potenciální noví členové Aico jsou uvedeny, mezi nimi Prolympo eV. (Německo), Fundation Filatelica
Numismatica Olympica y Deportiva de Venezuela a 1000 Kluben (Norsko). Dvě čínská sdruţení vyjádřily
zájem.
g. V listopadu 2015 se Roman Babut setká s prezidentem Prolympo.
h. Dle stanovy AICO určil její výbor uskutečnit Valné shromáţdění nejpozději do 22. května 2016, a to s
volbou dvou členů představenstva. Je také záměrem, ţe příští mezinárodní olympijské setkání sběratelů
by se mělo shodovat s tímto zasedáním, pokud to bude moţné. Christophe Ait-Braham a AICO EB
poradce David Maiden bude zodpovědný za organizaci těchto voleb.

Poznámka: Roman Babut a Christophe
Ait-Braham (pořídil snímek) se setkal
s čínskýmzástupci Olympijských
kolektorů, kteří byli přítomni v Lake Placid

5. AICO VALNÁ HROMADA, Gothenburg, Švédsko 14. května 2.016
Výkonná rada naplánovala další AICO valné shromáţdění a volby, které se bude konat ve spojení s 22.
World olympijských Sběratelé Fair ve švédském Göteborgu v sobotu, 14. května 2016. Další podrobnosti,
volební pravidla, program a harmonogram budou uvedeny v samostatném dokumentu zaslaném členským
asociacím podle AICO stanov.
6. XXIst WORLD OLYMPIC COLLECTORS FAIR, LAKE PLACID, 10-13 SEPTEMBER 2015
XXI Světový veletrh olympijských sběratelů se konal v Lake Placid, New York, USA od 10-13 září 2015.
Pro informaci ze zasedání AICO dne 12. září, prosím navštivte webové stránky Aico:
http://aicolympic.org/aico-public-meeting-draws-early-morning-crowd/

THE WINTER OLYMPIC ARENA IN LAKE PLACID, USA
Pohlednice znázorňující Zimní olympijské Arena 1932
Poslaná Romanem Sobanski (hráč polského olympijského
týmu ledního hokeje) ze dne 6. února 1932
(z kolekce R.Babuta)

Foto ze zasedání v téţe aréně (R. Babut)

7. AICO STRÁNKY
Webových stránky AICO byly zahájeny dne 12. září 2015 v průběhu setkání AICO v Lake Placid,
Logo AICO a webové stránky byly vytvořeny firmou BOP designu Inc. v USA.
Odkaz URL je:

aicolympic.org
Všimněte si, ţe obsah, který bude bohatý na funkce, zahrnuje pole dle olympijských sběratelských předmětů:
filatelie, numismatika, odznaky, a memorabilia. V roce 2016, se bude konat 2. fáze vývoje webových stránek
V první řadě budeme vytvářet francouzskou verzi webových stránek pro naše frankofonních členy a
návštěvníky. Budeme také vytvářet nové odkazy na internetových stránkách v souladu se speciálními
programy pro nadcházející olympijské hry a olympijské hry mládeţe. AICO začne zkoumat moţnosti
spolupracovat s ostatními členy nadace, jako jsou Olympijské muzeum a tím rozšířit základnu znalostí pro
olympijské sběratele.
Členské asociace se vyzývají, aby se stal aktivními v růstu našich webových stránek, počítáme s jejich
nápady a připomínkami prezentovanými prostřednictvím příslušného výboru (uvedeno níţe). AICO
viceprezident Mark Maestrone (vicepresident1@aicolympic.org) koordinuje práci na webových stránkách.
8. Sběratelství VÝBORY
Účinnost AICO bude záviset z velké části na informacích, které poskytujeme prostřednictvím našich
internetových stránek. Během příštích několika měsíců, výkonná rada, s pomocí příslušného sběratelského
výboru, bude rozvíjet pokyny pro kaţdý sběratelský obor. Například bychom měli představit kontrolní
seznamy sběratelských artefaktů pořádaných olympijských her? Chceme se tím vyhnout pouţívání
padělaných nebo falešných materiálů? Jaký druh materiálu budeme archivovat v online knihovně? To jsou
jen některé příklady obsahu, který nové webové stránky by mohly zahrnovat. Bude na členských asociací -,
které jsou odborníky ve svém oboru –a jejich pomoci vytvořit tuto základnu znalostí.
Představenstvo bude slyšet myšlenky kaţdého jednotlivce, které mohou být předloţeny prezidentu Roman
Babut (president@aicolympic.org).
Chcete-li nám pomáhat při vytváření výborů pro kaţdý obor, zveme nominaci členů přímo ve Vašem klubu /
sdruţení, jehoţ znalosti a zkušenosti by mohly být pouţity ve prospěch všech sběratelů. K dnešnímu dni
jsou naše výbory následující:

Committee for Olympic PHILATELY
Roman BABUT, OLYMPIAN - Team Leader
René CHRISTIN, AFCOS
Thomas LIPPERT, IMOS
Pasquale POLO, UICOS
Bob WILCOCK, SOC
Zbigniew KORSZEO, OLYMPIAN - Philatelic Expert, authorized by the Polish Philatelists Federation
Committee for Olympic NUMISMATICS
Catherine SALAUN, AFCOS
Armin HAUG, IMOS
Committee for Olympic PINS
Branislav DELEJ, SSOSC - Team Leader
Domenico DI PINTO, UICOS
Pete WADE, OSLO PIN CLUB
Committee for Olympic MEMORABILIA
Christophe AIT-BRAHAM,AFCOS - Team Leader
Mme Catherine SALAUN, AFCOS
Mario CAPUANO, UICOS
Jürgen WAGNER, IMOS
Klaus FINK, IMOS
Gunnar ROLLAND, OSLO PIN CLUB
Committee for Olympic Collectibles LIBRARY
Roman Babut, OLYMPIAN - Team Leader

Umberto CATERINO, UICOS
Committee for AICO WEBSITE & PUBLICATIONS
Mark MAESTRONE, SPI - Team Leader
Jean-Louis EMMENEGGER, AFCOS
Alessandro DI TUCCI, UICOS
Hlavním posláním výborů je pracovat na obsahu webových stránek. Je na kaţdém výboru jak bude
organizovat svou práci. Christophe Ait-Braham jiţ aktivoval obor Memorabilia. Očekává se, ţe ostatní výbory
se rozeběhnou v blízké budoucnosti.
Veškeré ţádosti o vloţení materiálu na webových stránkách AICO musí být adresovány příslušnému výboru
prostřednictvím členského klubu AICO, nikoli jednotlivě. Ţádosti obdrţené k dnešnímu dni jsou zachovány.
9. Roční členský příspěvek 2015
Pokladník hlásí, ţe jsme shromáţdili celkem 2572,80 eur na bankovním účtu AICO. Platby byly provedeny
buď bezhotovostním převodem na náš bankovní účet nebo USB náš účet PayPal. Všechny postupy pracují
perfektně.
Podrobný finanční bilance budou předloţeny v průběhu valné hromady v Göteborgu. Tři členové mají ještě
platit své dluhy za rok 2015. Budou upozorněni písemně, nefunguje e-mailový kontakt.
Výkonná rada si přeje, aby velmi jasné, ţe náklady na pořádání schůze AICO Výkonná rada během 22.
World olympijských Sběratelé Fair v Lake Placid byla pokryta z dotace udělené MOV (viz samostatnou
poloţku v ţádosti o dotaci 2015), nikoli z příspěvků členských sdruţení.
Správní rada by se chtěla zeptat členských asociací pro jejich radu, jak nejlépe vyuţít finance shromáţděné
z členských příspěvků. Pokud jsou příspěvky být pro podporu akcí pořádaných členskými asociacemi? Jsou
propagační a ediční projekty vhodné cíle pro poplatky? Prosím, sdělte své myšlenky panu R. Babutovi.
(president@aicolympic.org).
10. AICO 2016 - plán činnosti a rozpočet
Představenstvo začala přípravu 2016 plánu činnosti a rozpočet.všech AICO členských asociací a
Vedoucí výborů jsou vyzváni, aby předloţili své návrhy pro činnosti AICO v roce 2016 a finančních potřeb
pro jejich realizaci. Ţádost Aico pro jeho 2016 dotaci musí být podána s olympijským nadací na začátku
ledna 2016.
11. Olympijská multimediální knihovna (TOML)
Představenstvo obdrţelo podrobnější informace o přístupu k olympijské multimediální knihovně (TOML).
Vezměte prosím na vědomí, ţe i kdyţ je volný přístup, všechny ţádosti o návštěvu musí být provedeny
prostřednictvím autorizovaného člena AICO Výkonné rady. Bohuţel, členské asociace nemají přímý
přístup.
Prosím, neváhejte nás kontaktovat s Vašimi dotazy, připomínky a náměty kdykoliv.
S olympijským pozdravem,
Výkonná rada AICO

