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Neperiodický zpruvodaj motívové skupiny
olympijské a aportovní filatglte pří ko-
mist tové filatelie. 'erven 1968.

 

 

Vážení přátelé - uběratelél
Předrtupujeme před ván o prvým výtlakem Olynp-eportu. M4 být

pojítkem mezí vedením motivové akupíny u vámi, kteří jste do nuší
skupiny příhlénílt. Nečíní sí nárok ru. dokonalost o fe připraven vy-
stavítí ae vaňí kritice. Výše jeho úrovně bude záležet také na všech
vás. Odložte svůj nemímtný ostych a skromnost a publíkujte v něm své
uběrutelaké poznatky a zkušenosti. Účelem tohoto zpravodaje Je slou-
žít těm, kterým olympijaká a nportovní filatelíe učurovala. Naptšte
Nám, zdu ne to podařilo! Dékujeme!

PÁR SLOV ÚVODEM
čekce olympijské a sportovní filotelto, která bylu jako jedna

z vrvých motivových skupin pří Korint nárátové filatelie ustavena jíž
V r+1965 v Chocerudech, čítá k dnešnínu dní Ji% hezkou řádku desítek
členů, Mnozí z ních sbírají všecky znánky se oportovní tématikou,Jíní
puk Jen t.zv.známky olympijmké. Jen nepstrná menšíná se omezila ne ji-
ný vyhraněný sportovní obor. Ve urovnání s ostatními motívovými ekupl-
numt zjišťujeme, že co do kvantu putříme k nejatlnějtím. Stejný pozna-
tek bychoz získali 1 n.hlédnutím čo atutístik jiných filatelisticky
vyspělých zemí. Zdálo by ae tedy, že o životnost sportovní filatelie v
budoucnonti není třeba míti obav. A přece tomu tuk nerí. Nu mnoha ob
ratelích 1e projevuje jukéní rozludění, únava už rentgnuce. Důvody mo-
hou být různé, převlídujícím však je součusné nezdravé nadprodukce e-
mísí se sportovním! n/zěty. U vědomí toho, že zu tohoto stavu se budou
množit « narůotut mezery ve obírkrch, unozí námětáří "zóvod vzdávají“

Nám jde ovšem o to, aby řudy aněrutelů rostly. Bolí nás knždíč=
ká ztrátu, zvláště pak, jde-lí o filsteltntu, který své známky jen ne-
vkládal dů zásobníku, nle a niaí tuké r$lntelisticky pracoval. Jane sí

1 zejména ten zhorzmíněný, k:
mí mottvují svůj odchod, jí uvé vázné opoastutnění, žo Jim nutno
Mt, Z.ušeností naznačují, že podobné problémy tíži ač stele-notivář
4 Jinde. V NSR v r.1369 vyvolul Arbottskreto Čportiílutelie ve zpravo
dají Der tportfilatelist zujímuvou "Lskuot. 7Ýkula ae sfce filatelte
Olyzut/ké, ale má dos-ň ma celý úsek našeho F1lsteliotIsky-oportovní-
ho zászu.

Pro zjednodušení zů:-taňme 1 my pří Ajskés tématu. Stálo by
zu úv.hu, jak jame zvážili, kolík zajímuvých mo'noatí nám tento motiv
nabízí. Říkde není přece pano, že t.zv.olympi jaká sbírku nuní bezpod-
uínečně oboohovat všechno, co od I.Olynpijských her v r.1898 vyšlo.Pro
ty, kco s olynpijnkou "tlatelií teprve dnes kučínají, by takovéto kom-
plettzování bylo nepochybně sountem, které by Jen 8 největšími obětní
strovovali,
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eno nsopuk převědšení, tu pocit vnítívzho uesako/zníphosocti4 radosti a neuto 1 'obře vykonunýho <£1, gůž. stejně vyvolot 4 abírkuezené nn určitý čunový, toritortálrí nbo Jinak apret:E r XV.Olyapijukhr, v Kolsínki 1952 — Zinm obypvlietioké státy nu Olympijokých Na/ct = Letk: + Otáku Aatd.). foto osnze! :
ctelíz. tedy k vyšíí furzě znéme:. Ba ji
A obohocenín. výntuv = především p: vjatuv nportovi . y.fivj = objgví-1i

se

nu ních nr P2exkonét Ženy 1 0) mu 1-ubá 4dn4

=

Olymepíjaký oheň - Nosftelé olympt jských modutlí = Olyzpíjská -zortovistě stůsTo ovtem přelpokláců, Že tukovy rh-watr Amajeci.ltrta ne Be5)0=kojí toliko ne znénkovým aateriálenp, ie vyuttsa V plném rozashy 1 os'nt=ní Niloteliotické dokunentuce. V posledních dvou už třech olympi“déch od1952 nám jí n.hron:dílo víc nož dontatek. So: ná alto.ce v náaetovéfálatelit naznočuje, že 4 nojkozpletněítí olymn A sbírka, sesturonéÚSD ře znení, není niěša Jiným než soli-ním číkladna, Hozničecá spects-fzace až tuké vytí, nby nběratel eoustuvné rorjiřovol vědorosti a2nulonti o přemětu nbírém ocně už nevystučí atudlem katal:Intelistícké Líterutury čí tisku. Bule munet často sahut teké potuše odborné, po čnsopisech, lexikonech s J+, které mu mohou ::4+ nejen po-učení, úla vlejně 4 najacten fapuls » novou částu, Úkolem těantické $nírkye, oby o něčen vypovídsln. Je vizitkou sběratelé. Vypráví nesen o Ganúmatu, ola 1 o svém tvůrci.
Ve atručnosti sí řekněns její., kterého materiálu pro stásku lzepoužít. Zásadné by to měl být muteriál Aloteltatteký t.j.známky, nvteréariíky, celtny, celiatvostí a rusítko všsho druhu. Nefiiuteltatický mite=riAl musí být = je-11 Svony = zustovpen píniuáj: Lze utít a-u, s)énů,víenet, obrázků, dle opruvdu jen v nejkrajnéjvím případé. Z -nt rdÁlu,kte:vý mámo x dtapozicí, vybírejme především ten, který má své oprávněnpř.v olyroijské obírce: vazmene mytertál zesí, které olvapí ítké nout 0-Benflojí případně které mají vepoň zsptoupvní v C.I.0, JiR;21 -levy řečenoRebudene sí délut aturosti a enfsenf

4

ln Bhutun, Burumií, Dub:1, Mtiivy,Bwundn, v "přičínlivýet“ šějeháty kmen, čherjsh, ouoftt * po". Šo slírkyrozhodné nezuřadíme uni t.zv."oxilová vydání“ (Rusunri ©,Bolhorano,UbrutiMa) m vydání, která malí churoáter vyslovoní ivekuloční « z*erá hyl - čénarosholnotim PIP na černou listinu.
Co zde bylo nupnáno 0 >lyzpijnk“

O celé aportovní ilutrlií. I záano vybule:
dokonca originál: . abíre:, která by my 4 :$nom (Dějiny kopané, Metuovat:< Evropy, Spor
očino lékař, Hárorní eposty, Uportozaí výmt:vs:

   

 

  

  

 

  

  

 
   

     

 

 

   

    
    

   

 

     

 

 

 

   

 

 

   

  

114 plutž pochop telně 4+ znožotvý 2 ofaašce by
"j nemalý okuzent4nna z

"a « Briňňovtf náro'., ivy, Muové t.lonýchovné kce
Jeae 01 vřeoní toho, že eběratel pší Dn'ování rv$ ctirky 26 Vítnejvětší zožnov avobodu. Proto bychom Nyli ner 4, kdvby -Pe Fa/ze |lo chápáno Juko předpís n noměnitelná oněrníce. Je tn den máe-t x znnf, nabídka k zpestření « nopochybně 1 zkvalít of n růvrutelekéčinnosti. A v neposlední Fudé chtěsí Dyt nuňe slova £ zábranu, „by Ole-Pldeká p ovortovní Filatelie pro kótokoliv z nén přestul: být Fašoštá nebo

po!

77 OLYMPIJSKÉ KRUHY
Pět propletených kruhů vo.by Jnou aeřozeny ve dvou *udách,Vu jinou u to: Bodrou,čornou 1 Červ: „5 sejenou dole.Pétbarev předatavuje pět kontinentů jeji 2 sw účnotnuí OH. Macríkruh Představuje Evrozu,žlutý neli,žoloný nurtrulLi,červsný uderiku

»

poslení černý Ařráku.
Poprvé se olyrpijaké kruhy ovjevily n. portus -ase ztácne vysunék IX.Olyupi jskýa nrám v úmsterozuavu 1928. Ja0u uíateny ve mtředu hopníh
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KaK Dad obousem překáácáře. 06 táto obypytle jaj none snáz
nkými X: © colou řadou chyh. Unolož se chovají

Šánto K děntakronám ta, dukoby to by) ornament u nikoli symbol-R-J
Zyoololyeptjakou, r11'Anglte.Nu její první známce jmou kruhy uspořá-

Zotěmu, na druhé známce téže oerle noujen mírné vychýc
Jeny.$uké na zmíaktehPeru 1948 Jnov kruhy v jedné řadě

0d r.1948 jsou téměř všech:red olympijské znánky dn
kem pěti krunů, grafického hlejtekaja0u zvlánt: zajínové Bela
„Řmunnku 1360, u 1364- Kruy jeou vtipně rozloženy po celé
Fíklod tvůrčího příntupu k olympijské eyobolice skýtá známka
Štejneko 1964.By2ů vydéno k olympiádě v Innabrucku v Toktu.Kruhy tp0
je Státní vlajky Rúkousko « Juponeku u nymbolizují tak úpojsčno tésu
Ekazdý1ie řádňní olyzpijekých kruhů odchylky nebNo post ine v uapoř ná ©. ch krul .y nebo
závady. Wu první pohled jon jsou ovšen všechny otejné. Hlubřím stujten
můžene najít několik7

   

  

  

 

  

  

Typ I nu cudurských známkách k
AL OK 1952 v Helninet

Typ Mt Svédekých známkách k ©K oso 2920)

Typ IMT 0 nejrozňířeníjsí

Ty IV ověraká zné kuk poctě (3 O
Coubartin < r.1964 S

novětuké znásky k ZOH

0% “

v " Lo%

netypické uapořácání n:
ch Anglie 1948

 

  

    

 

Járd m réznich pro,
Který z vtonajntypů je však správný? Je T-typ ymeteický

Jax tyrdí novětítí bšeřkov A Levin nano nejvíce ušávaý TEE:
VBROA co ty ostutní? Žajímová arovmní typů HEA HIT. Předet máme-  3
het pýt skutečných propletoných kruhů, ok u III jsou stejné
Son nakro Z díné struny pohládu: A part1Jirenstane“
Ren v náhledu no upořánání krunů jednot Jde o 114.
Ma%t neho cízí, o fotografie nebo znaky ki

o. po'řĚet, še anná 708 znášak Čí knih)používá III-typu kruhů,
kdežto ostatní t; Jnou z4stoupeny lo. Co fikují ofictáiníPŘanitené
» olympijnké Kaa
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V brožuře Olympijské

hry

68 (ntudijní mutertély), jetéž Meztnárodné PayOmn etro14 pod hlavičkou Ohvapijslůstajánté38apeáno: Olymptjeká vlojku je DÍLa né uprostřed

pět;

do sebekruhů. V. fudě jaou zleva (od Žerdí) dopravu: modrý, černýY dolní řadě žlutý u zelený Představují pět světadílů, které ne zúčnsteřují OH, Správný způoob propletení kruhů: vlevo zůčíná žlutý, Jde nadBodrýmy pak pod modrým, nad černým otd. ČELJAn/M slovy správným J9P 9
So,říké Mezinárodní olymljský výbor? Díky pochopení vedení nápě-

tové skupiny pro eport a Olympiády snáme nyní 4 jeho oficiálníko. Odpověd z Luusanne byla jaená - III-typ olympijských kruhůVšechny ontatní jsou neaprévné. Historie kruhů uvírá,
v zájmu zachování jenoty u správnosti seznámit všechny své členyprávným vzorem SLyepůjakýc kruhů, stejn: jsko poštovní aprávy, sby
Pporušování olympijského symbolu.

ruhy jako olympijský symbol nušly široké uplutnění nejen ve filo-
telit, ule

1

na nejrůznějších jiných místech. Ve filutelií je necház:netollko na znátkách, ole 4 na specielních razítkách, vígnetch etc:V poslední době proběhly tíukem zprávy, že o účost na OH se hlásí 1 Ses-
tý kontinent - Antarktida. Zméní se o' „ympíjský symbol? Správně by potom
měl mítí šest kruhů. Jnk budou usporánány? Příští Léta nám dají odpověd,

MEXICO 68
Předkládáme přehled fíluteliatického materiálu, pokud nám byl aouzávěrky lintu přečložen o pokut se týká OH Mexico 1966:

I. ya urňiky:
1.předolynptjoká serie - den vydání 17.12.1965 - 5 hodnot (20c,40c,0c,1.:0 £ u 2 $) + 2 číslované uríky s 508 príplutkem - uršíkyJsou bez lepu nu tuzňím pupíru
2.přecolymniaká nerie — den vydání 15.10.1966 — 5 hodnot (206,40c,
Boc,z 5 8 « 2.75 8) + 2 číslovuné »ršíky a 50% příplatkem

3.předolyaptjaká oerže - den vydání 12.10.1567 = S výplatních hod-not (Gde,40c,300|800,2 4) 3 4 letecké (600 1.20 8, č 8) 5 8) + 4syšskyC8 o výplutním n 2 s leteckými anámkení)'- aršíky jsouslovány
4.předonyjské serie - den vydání 21.3.1968 - 6 hodnot výpletních

(600,400,500,800,1 4,2 S) a 4 letecká (80e,1 8,2 8,5 a 4 ars-
y

Kesí všem sertím vyšly tuké PDC, První aerio vyšlu též nu curtem mu-
xizeo (5 kunů) a notívy enulogickýmí s obruzy na známkách. Jejná be
S,fisuríny sportovců uložené v pmclekých museích (hráč s plkou,ot=
počívující hráč hráč s míčem,t.bule k <ápinům při míčových hrách,
Bportovní Mivák). *

II. Buzátka:
Fuzítku 1.dne vydání:

1. neflustrovuné m textem MEXICO D.F./XIX.JUEGOS OLIMPICOS MEXI-
CO 1968/GERIE PREOLIMPICA 1965/CORREOS MEXICO/DIA DE EMISION

2. Text: MEXICO 1,D.F./DI4 DE EMI:ION/JUEGOS DE LA XIX OLIMPIADA/
MEXICO 1968 - obruz: olympijské kruhy » olympijský oheň

3. Mezi 4 vodorovnýní linkuot oz'obní text MEXICO 68
4. Černé atejné razítko jsko +! 3 « dále aruhové ruční modré ru-

žítko (veslejší?) 1 olymptáskými kru.
CUARTA SERIE PREOLIMPICI/CORRFOS MEXICO.
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Propageční utrojová razítko. Kruhoví mocný dr.tová ruzitko jo vždy nu-
levó ©' druhé čéstí r propugučním textex, Útsje dutové t.jerok,měníc +

  

  

        

  
   

  

 

   

 

 

  
  

    

   

den n hořínajsou po“ nehou, ovšem ne vídy ve stojném sledu. Vyavátle-
ní zkratek: R'* rok, M měníc, D = den, H = hořánu,
Propsguční ruzítku n texteu MEXICO SPDE DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARA 1468:

DeM ROH
„Adaon.5 D-M HOR

3. Correou Mexico 1 D.P. DYMROH
Ja ee" HRD s
4. A'mon.l Moxico 1 D.F. DeuROH z

ion.) Mexico 3+D. ROOHODM =
Anon 15 Moxino 15 D.F. ROH DM s
Adzon 22 Mexico 22 D.F. OH DMÍ R ki
+ Dm RH
- - ROD 8

Ačnon,16. Morico 16 D.P. DM ROH ř
Adron 19 Mexico 19 D.F. DM RH s
kizon 24 Mexico 24 D.P. R 4
non 25 R

A'non 26 H
H
H
u
H

DU Bu
Du AH

Gle © textu UE Y COLECCIONE TIUNEL POSTAL. OL.AoTuvs.
18. Montecrny,N.L. HOD R
19. Movtco D.P. Du ROH

 

U raítek 1 u 19 ze vyrhytuje čitová A/at pře+
20 s převráceným údujem M, ruzítko 6 < převr“cen
$venájskéfrankotypy:
1. foxt:; MEXICO 1,D.P./PERMISO 345-P/COMITE OLISI'ICo KEXIC.O/XIX JÚbOsOLIMPICOS/MEXIČO 1968 - obr zzolyspi daké kruhy - užíval Orguntruční

výbor XIX.OH v Mexiku,slo Jen velní krátkou lobul
2. Text: MEXICO 1,D.F./PERM 493-C/COMITE ORG,IZADOR MEXICST 1968 — obr:Olyspijaké kruhy
3. stejný Crnnkotyp jako ud 2 jen mměn : MEXICO 1,D.F./PEPM 484-0
4. Text: MEXICO 1,D.F./PERM 454-C/MEXICO 1968 — obr.zikruhyV nové

části text: HAŠLER 21544 u zcelu dole AHORJ. TIEMPO ENVIANDO POARTa
POR CORREO AEREO

5. Text: MEXICO D.P./JUEGOU OLDIPICOS 1968/obruz:přovrácéné ol mpíjské
kruhy,hořící pochodeň (PERM.RB.36/MAL.M

6. stejný frunkotyp juko ud 5 s malou zněnou: MEXICO 1,D.F./PEKM 651 A/
MA-M-651

7. Toyt: H.MATAMAROS,TAMPG./PERM.1487 A/MEXICO SEDE DE/LOS JUEGOS OLIMPI-
COS 1968/AHORE TIE4PO/ENVIANDO LU CARTAS POR CORKEO AERRO — ol.kruh,

Oyepijckýocliny:
2. obálka e vtíštínou 400 or.nžovou známkou Yvert 633.Propoguční text v

barve ro v levé dolní čánt1:USD Y COLECCIONE ESTAMPILLAS POSTA-
rr „Pod tím cenový údujsESTA PORMA TIENE UN VALOR ADICIONAL

2. Totíž jako ad 1, Jen text USE Y COLECCIONE atd. je v hm

  

Atko 3.. Je zná-
34 DoM,R 1.  

 

ř černé.
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3. Letocká obélku a vtíštěnou kurmínovou 80c leteckou znénko:: Yvort
1744cBropognění text stejný jako nepopsrných obálkách ud 1,2,3eumístěn vpravo dole m vytíštén stejně Juko ontetní text modře +

4. Stejná obálku jako ud 3, propeguční text všuk vytištěn černá.

 

  Informuční: Vetoucím motivové skupiny Obrmptéty s soort de V-R-Butek,
rekoníce II/106. Jemu zasílejte Luskv 1 příspěvky do

příštích čísel Olymp-oportu.
Vedením úseku Lehká stletiko v noňí skapině byl pověřen
Juko expert Otto Kudelku, Kumenice 140, Náchod. Leční ho-
ej vede Jarosluv Justýn, Ča.lestí 63, Milevsko, Nuším
odborníkem nu úsek Š.chy je Fr .nt4Sek Puroulek,Husovu 144
Poděbr::dy. Hlesáme o odlovniky,kteší by ne ujclí dolších
úseků (krome OH).

 


