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SPORT
ls zpravodaj motívové akupt:olympijské 4 Sportovní filatelie ko-
misí tové filatelie. Srpen 1968.

 

 

 Snad ještě vzpomenete,že před několiku měsící letee zimní olysptí
Syonportoviité u Irmebrucku ožíle novým ruchem.Konola se zde totil
NÝ UNÍVERSIADáNebude jistě na škodu,řekneme-li eí o této vrcholné spor-
tovní udélostí vysokoškolského studentetvu pár slov.

O eymbiosu tělesné a duševní výchovy usílovalí jetstaří ŘekovéV
Jajich gymnuslích se mlodí líčé učílí obému.Etředověk: u byle silně
Ovlívnéna rytířstvím.Byl řetovén zejména šerm, jígda nakoní o Žanec: U

hdejšího studentstva nach/zí živou odezvu hli Šerm 8 tanec: Upčité
rušení přinesla dobu novohumantoru.kdy zýjem otudlosů je soustředován

k zaměstnání duševníau.Zlom naotévá opět přibližně v d :eroziénokéJe
znovu ožíveno antické heslo meno auna fn corpore sano.Nastávé rozmach
Studentské tělovýchové,pochopitelné různý v různých zemích.Je to rozhod-
%: znočný pokrok.

Významnou msvou zůsuhuje puk 4 vystoupení Coubertina.Z infciati
Petítjeuna Jaov va čnech 2:-6.V.1323 v Paříží uspořádányons SVĚ-
UNIVERSITNÍ HRY .ltly ne zůvodré jmenovat univereitní ale

©iror znkludatole skutečnýchE ehsíZento záměr n ruzíl
Stilontá ae polvclíli,a zato 1 'trannou pod C.T.0.Další
nřoLodovoly nat va vé 2324) vv Římě (19273 ropě. vK (A928) pda:
la v Darastudtu (1930) v Budupeští (1995) „snovu v PuŘíží
12937) » konečné + Monaku Sto ao staly také demonstrací protí na-
čhámaonaj Proto StŘŘY -zv.ony unořídnly vlastné hry = re Vídní: Vedle
féehto tesveletních ner byly pořěňny 1 z ortin: d*Anpe:
1530 v Důvodus1933 s Burdondcčhia:Ttu1103+1995vStoMorita,1997vZell+.
See « 199 v frondhetmu (Norsko).

Po válce vznikla Mezinárodní otudentoký unle (TIS)které mělsvé
sídlo v Praze.Pří ní bylo zříseno zvláštní sportovní oddl:leníkteré
nizovalo letní hry v Budepeňtí (1949',v Berjnb (1951), "BudapeXt
(1954) „Zimní hry se konaly v D.voau (1947) „Špíndloovi 11949),v ru-
munské Pojaně, Semseringu (1953) a

r. pak v zépučních zoníč ZPTofeRu opoviční orgunieace
nazvané PISU.ByL|19 jeden z důsledků Čstolené války:PISU pak uopořáduů
vlastní stude sportovní hry s t9,9 Morunu (1989) Luxaabureu 11951),
Darmstadtu 11953)a Ben Sebustična (1956) sPod de im půžronitemz
zimní atudenteké hry v rokouském Badguotein (1951) ,StMoritz (14
Šlčvské Johoráně (1955),w Oberemmerecy (1957) 2 v Želi sm Sae 1999)-er
V Oberammergau ne však Již účastnit 4 otuá>ntiuportovot IUS a došlo ke
sblížení obou otudentských orguniz>cí. dokonce uspořádslu
Švé zcela neutrální nryik ajednocení došůoPaEF-ÍŠVY v furánu © 00 toho
času ne konejí v lichých rocích letní a v sudých zímní univeraiédy.Tento
Bázev neslo prvé setkání studentnkých oportoaenů JA7 © r-1357 r Burn,
Nápledovsly univeretédy: druhé v Sofii 1961,treti © bruzilekém Portoale-

  

  
   

     

   
   

  

  

  

 



 

   
   

 

„čtvrtá v
ce ckého t*bora).
c-rský Villars (II)

'65),a pát“ lont v Tokiu (bez účusti zezí s0-uníversiédy byl v Čhmontx (I),1962 *v:Ses:nálerdv Mlýn (ITI),1966 Turtn-Sestrigre-C] vie-re (IV) a konečné
Emblénon Fédérstion International: du Sport Uni or:černé U v bílém poli,obklopené pětí pod U obloukovitě seř.děnými hvěe 251.Jejích barvy jsou zleva doprava:modré,žluté,černá,zeloná ( Červení .Untver“stédy se konojí v olympijském duchu o mohou'ae Jich účustnít řédně iustrickulovuní vysokoškolští studontí a úbsolventi vybokých škol ješto dva rokypo ukončení svého ptudia.Závodí

se

v lehké otletice,kotíkově,gynnastice,te-ieu,šermu,plavání „skocích do vody,odbíjené = vodním polu.Krom toho mohouOrganisátofi zvolit ješt jeden delší sport. iz řípedne arlíky byly vydány ke hrán, které jnou v težtu po:-
11 bylý veazís poř.dutelnké zem..
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Dodatky x námetovému kotulogu SCHACH-PHILATELIE,vydé-venému Konrédem Blocher z Berlínu (9.4.1967).
Vysvstlení zkrstek v textu:
PŘ - příležítontné ruzítko FDC obálku l.dneFDc

:

lístek l.dne Ag = aerogran
SPR = strojové propuguční ruzítko

ČSSR: 2.-10.VII.1967 - IT.rezinároční šachový turnaj esperuntistě v Podč-bradech (kutulog.číslo 9) - PR, FDC10. 15.-91.VII.1967 - XIV.akudeuické mtstrovství světu v %uchu v Her-ruchové (české « ungljcké PR)
1. B „zopnad nu pumét SNP u čorostenecký přebor ČSSR v Žílínéslov
Mé. 25.XI.-2.XII.1967 - IV.mistrovství Evropy v Šuchu družstev (III.semifinalová skupinu) ve Veselí nad Morivou ( PR,PDC,FDC ).Ru-Zítko prvý den bylo červené!
13. 221 90-V1-1968 = ITI -mezinárodní Suchový turnaj eaper tlotů z

nade 8
 

Dénako: 2. io3T-Ko1967 zIVptstrovetví Evropy v duchu družatev (nemtfi-

Doanik.na: 1. K V.ntředouzerickému šochovému mistrovství v Sun Dom:ngu vy-
A 23.6. ná: (0e, U, x

Isrsel: 8. 9.VIII.- ? 1967 - IX.mistrovství světu mladých v šachu v Jerus
lézé - (PR u 2FDC)
 

Jugoslávie: 36. XXII.přebor Jugoslávie v Kreljevu - 20.IV-1967 - PR,FDGké 37. X.mezinárodní přebor družstev v Puljí - 19.-23.V.1967 -PR, FDC
38. SS4R-Jugoslávie v Budvě - 22.VI.-5.VIT.1967 - PR <
39. VI-přebor v 3scho hluchončmých v Murteru - 12.8.1967

FDC
40. Turnuj kundídétex mistrovatví avětu v Buchu žen v Suboticí

7.1X.1967 - PR, FDC
41. Mezinárodní Sochový t

12.X.1967 - PR « FDC
42. Mezinárodní turn.) žen v B“lehrudu = B.III.1968 - k) 1,Epo

 

PD
- PR,

 

J k 13.výroči osvobození Bilehr:ču

  
 

43. XI.mezinárodní mistrovský turnaj Sunujevo = 19.3,-

Kuba:

|

5. IV.turnej spřátelených urmád v Huvuně = srpen 1967 = PR, FDOP MK A- m v Havaně = orpen =     
Monsko: 2. II.Velká cena Monská v šuchu = 3.-17.IV.1968 - SPR

(pokručování nu str.3)
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Polsko: 7. IIT.mezinivoční tuchový tur
PR, FDC

8. Mezinérolní Suchový turn.ne poměř -

  J v Lira, 10.2

 

  
  

  
   

NSR 24. KIr.turnoj Avnat cAtů v Hůth

25. Karinérocní z johoví yna
Wwóoson = 13.-15.V.1307 -

   

26. hem korenpondorčních ©

27. KUXVITI.přetor B.vostk u
PR, FBC,   

 

28.

 

frovátví Evropy družato
49.D2.-1.X.1467 - PR, 2 FDC E

29. Kistronetvé družite“ R04 4 +1567
 

 

Špunčlsko: 2. III.pcein/rodní šechový tuvnsjv P)

 

 

 

 

Muloro: — (5.
21267 = FDe.

Šeřsursko: 1. Dn) 14.3.1968 v. é olyzptáde v Lug.ru
ena zná:

Tanta: Mzstnánodní tar;
———ŽArdZa12671.

  

 

Xusa(kvělovatvz)i Dro 4911117 Vo dína sere£ 4
N. znávce he.čnty 6) z0br

VENGO
V půvsbném Riccione ,nazýv.nén zela
1,712 VT-1968 Centco Interzszton "le'y Přůateli: dpořtiřo z NÁJIAL výsto-

ABEto VEu sportovních známek VERZO MEXICO 1968.By1e zčeřílým navé-
Zánik ma Šepššnou VĚRSO TOKYO 1964 « v současností předetsvuje vrcholnou
Vystavovatel.skou událost hk 0)lyzpiJaké u sportovní filatelie.Vešle tří-
dy čestné a mimonoutc2ní byly4 Bidy goutěžní (Olymptjeké hrypeport alá
dek o Jitoratura.Sví exonnit pPobluLi čo Ricefone vyntuvovtelé ze zů ze-
af ovzopských19 ufrtcky, ústjekých,1l amerických a 2 ustralekých,
Příhléšeno bylo celkem se"exponé: Ů do doutůžních tříd,15 jo čestné tříc
a 47 notepoštovních opráv. lení bez zajím.vootí, Juk byly nu výsta:
Snotounery semi socialistické. Rugunsko příňiteto 29 obírek, SSSR 20, Ju-
gerhaie AAPPR13, Polsko 9, Modurnko z Bulhurnko 2: Velkou cena VERSO

XICO udět1. exponátu p.Sulvatore Curuno ze steílskCstunte (Olyn-
přáeké heyven„Velkécena Ricetone Byla při řčenu nbiroe olympizských emisí
Bočka 1896-1906 pol.Totronine z Kifisste v Největší meduílovou žeň
Skiidi1o podle obokávéní Italie (oTězpomtů A ze ně-4 zlaté,10 pozlocených,
8 stříbrných a 9 bronzových medutlí). Ze soctoltutických zemí nejlépe do-

lo Polsko (3 poslozenézé otPErné)zdálo MOR (3 otornýshs broraové)
 ugoslavie (4 atříbrné,2 Bronzové) SŠSR (2 stříbrné,11 bronzových) ,Rumu=
skoAnně bronzových). Mudursko získalo 2 « Bulharsko 1 bronzovou
Bedut11.

Možná,že čtenář bude hledut zprávu o neštch třech exponétechktoré by-
na VERŠO MEXICO přihlášony-LitvjenetNu jejích odeslání do Rieeione

Bnochopičelných dtvodůgupomně1oŠkodalBež chuncí jeme nu této vitové
přehlídce určitě ne to mulitelům sbírek nu shěratolské chutí nepří-
"Je přirozeném výšíorgenisátorům VERSO MEXICO to bylo nejméně netoktní.

vRB

 

ské va ní
1 dýs orubští Buzhtatí,

Sestovíl: FrePuonalekyPr2Shraty

 

  

  

 

 

 

  

    



Družba Olympia - leolihvacán 1966.
Ve 13.čísle FILATELIE jsne přinesli
Š47 zprávu, © přenosu elynpi jaké po-čhodné do země letošních $IX.olym-
půjokých her-Dneo ji doplňujeme ni-
kolíku novými údaji, jak ném byly z
Mextco-City aděl, :

Z Olympio bude přenesen běž-
et -do athén » přístavu Petrea.Odtud
Ú3 čecká 1ož převaze do rodiště E-
Kofumbu - do Japova. Další pouě ub.
solvuje pochodeň na palubě 1tulské1o4t do Barcelory. Přes Pyrenejský polooetrov po sta městy

Jícími vzteh ko kolonizecí nertky Evropskou půdu í v Do Palos,
Odkud svou objevnou coatu kdyeí zupočol Kolumbua.Bude uložena nu puz
Jubě Španělské fregaty, jejímž cílan bude Sentu Čruz de Tonérifre naOstrově up Sulvudor (objoven 12.10.1492) .Zde převezme olympijské po-ství lod mexická, která je dopraví do přístuvu Verucruz.Přístuvní-mí vodumí ji přepraví 17 mexických pluvců.Cestu po moří bude vykonána"ve stopách" objevitele „moriky. Ve Veracrut se cestu rozdělí do pětitras (nu počest olympijského oymbolu - 5 kruh). Výchozímí stunicemítéchto tras budou mósta T1jvuno,Cludad Suarez Mutamoros,Chetumal:a To-
Pochulu, Společným cílem půk Mexico Ctty-Tan bude olympijský oheň dne
1.10.1968 slavnostně příjat na pyrunidové vysočině bude uspořádá-na národní elavnost v duchu prehístorického rituálu "očisty ducha“. V

Olympíi Byde oheň zanácen dne 22.8.1968 a poslední členkou štafety má
prvně v hietortí být ženu - Moxičerka E.B.Sotelová.Cesta pochodně do
Mexika 51 vyžádá náklad ae1 50.000 dolorů.

Horolezeclvo napošlovych známkách.
x „Článek přítele Fialy z Brotislavy,uveřgjněný ve Filatelii pod ti-

tulem Horolezectvo na poštových známkach,doplňuejme následujícími údaji
z pera téhož autora:

Horolezecké snahy bádatefského churakteru 91 hiboko do 19.sto-
ročta,kedy bolí prvý raz a to angličemní r.1868 slezeně koukazské horstvá
Elbrus (9535m) alebo Kuzbek (504m)-Vtých časoch bolí zdolané aj niektorénajvyššíe vrchy Južnej ameriky uko Chimborazo (6310m),v tom čase pokladaný
za najvyšší vrch evota.V Afriko bol objavený vrch Kilimendžaro (5895m)
Soový ommech kontinentélneho hopolozoctva nastal hlavnepo druhej sveto-
Yej vojne.Po nadobudnutých skúsenostiuch v lpéch a prí stéle sa zdokona-
lujucej výstroje sa polvylkak horolezecké expedicie z Europy a s iných

   

  
   

   

   

zemedielov do neznámych horských oblastí Azí: do Himuláji,kde za
pomoci domorodého obyvateletva su pustili do br úvač tajomstvom ©-
n. kpob) končiare presahujíce .eko výšku 8000m.A tak od r.1950

ke bola zlezená prvá osentísícovka Annapurna, (3.6.1950) franoúzníM.Herzogoa a L.Lachenalom podali postupné dulšío.Spolu ích Je všetkých 14.
1953 - zdolaný bol prvý raz najvyšší štít sveta Mt Everest (čenotungm)

8847m vysoký.Zdolala ho unglická expedícta pod vedením Sira Hurta.
Nu vrchol vystúpil ako prvý človek E.P.Hillary a Tenzíng Norkey.Od
tej doby bol ento končíur zdolený mnohými výpravami najmě z Indie.

1953 - zdolaný Nanga Parbat (8125m).Nu vrchol vystúpil rakúšan Herm.Buhl
po strašných Srooodramen, končiur oblastí Karakorum sa dr:
raz nepodarilo zlíezť žíudnej výpruve.Buhl zahynul r.1957 na jo

1954 zdolenýdruhý najvyššíkončt ta K 2 (Čogort) B61ln Kurak= zdo) vyšší končtar sveta  ogor: v Kurako-
rua.Na vrchol vystúpilí talianí A.Compagnoní a L.Lucedelli.

 

 

  

  

 



2954 - sdolaný Čo Oju (8153m) ružúšunet (Tichý,Jčchlor a šerp: Prsang Da-
Va) „Druhý res zdolaný indickou výpravou r.1958.Vrchol docíehlí Pa-

1955 tdofanýjeden»nadkrujších končturov Makulu 8470n.Vyotupt1t člero:- u Ň ero-
Yfa francizske, le pod vedením J+Franka v troch dvojíctuch1955 - Výstup na Koggtená ruBz63a (3 -najryšbí vrohol svete) po znohic

pre:
 

ov a 2 lých expedfcií sa podaril anglickoj szpedí-
o1í pod vedením Ch.Evansu,ktorý sa zúčastnil výpravy na Evěrest.

1956 - zlezený končier Manaslu (8128x) j=ponskou expočíciou.Vrohol dostih-
14 sa sebou dve aružetvá:Imunii1-Ojalson a H.Higotu-K.Kato.

1956 - Druhou švajcíarakou m. Bverevt bol zdoloný uj Štít Lhose
(8545m) „Vrchol dootohlí E.Reia a F.Luchginger,

1956 - Štít Gašerbrun II (8035m) v Baltorokom Ludovcí ne K.rukorume zlío02-
14 rakúšanía MoravecyLurch u HoWtllerpart.

1957 - Broud Pesk (8047m) sdololi v Karokoryme rukújuria M.Schmuck,Ftn-
tersteller K.Dienberger a H.Buh)«

1958 - zdolený Hidden Peak (8068) v Kurukorune unarickou výpruvou.Vrchol
donfehlí A.Koufnenn a P.Schoenfngh,

1960 - zAolený dlho odolávající končíar Dhuulugiri (8222m) Švajeuzskou v-
rvou-Na takmer nedostupný končtur vustůpílí dve družotvé E.Sexer,
„Diener,E.Forrer u neSchelbert,

1964 - ziezeně pooledné onemtisícovka Šíša Pungmu (Gosutthen) 80125.Na vr-
čhol vystůptlo 10lenné družstvo čtnekej výpravy.

o boží Jen nejvýznoamešt exe cista 30 Hatájijy ktonich padlí kont
re nad 8000m vysoké.Okrem uvedoných bolí sdoleně anohé končture nedzí 7 „
8 tisíc metrov.Expedície maji v HiL.l6jí e Kurokorune ešte stále čo zdolá“
Vač,lebo na tu nachádsu vyše 200 konífurov nud 7000m.P.zoruhodné sů vřal.
34 expedicíe do oblasti Rindukuš Řun=jun 4 Pemírokde Loli zlezoné končí .re
Tirič mír 7750a,Chung Tengri 6995xMoatuga Atu 7964m,Leninov Štít 7134m,
Staltnov stít (495m = n.jvyšší v ZLR).Žltezení týchto konéjarov v oblus-
4 Koukoz © Hindukuš eu zůčastnili „S Zoskoslovennínosolezcí.

02 2.1848 do r.1964 uokutečnílo 9+ 205 oxpedáctá do MinolájioNujví:
1x, orysntgovoamphtě „ná pota ti-ovha,řezch rakářunte dsponet pAvojelart,
t2taf s ŠalšfoVýpruvy dobyli !en Čus 323 Štitovys toho 14 nad 8000x,
8 0: 7500-7900m n 301 0: 6000 10 70001. :
"konal „Kooch od 1360 do ira0, gpluvšlu Horoleskcký invášlu všetky ryvoné
honst74 svetneY alpch ca vynfutávalí nové varlázio výňtypov ny €X7000V=
řách stenáchy -beolvovalí 64 rozné zí.ní výptupy.Pozprnon „ko zimoriujňí
vŠkon: zaoluhujá: výstup D.4oy Voojovo' 2 Mnichovu sko prvej Žamy oavernch
Stencu Zizeru (1e=4+9.1964 „prvý zimný solovýstup Wo)teru Bonsttin
stupnou stenou M .tterhori 1565) .Tento 50 zop kov:
jel českoolovenská hore iw.. Kena)ková „11.8.1,65) „prod
ko ová Zona vystápila Ivettn Vodcierové z0 Ženevy «
4 horolezeí zlezli v oblas'í Dezongí ne Kuuk.ze ki
M1ž4rgí 492Bm,Gchuru 5200m,Rustavolí 4960r,Dž=ng1 fr:
g114 su horolezcí Kluvánek,Míkoá pútudničku,2d.Z4brán,R

rolezet 7 r.1965 17 vyu
kon2i „ro zá 60002
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V "i zeše. br 4 Idlenim
ovu Bu By Je vynigujce nýzomý gbic)uio vorejné sme te <
notliví členovi“ čestný oda tv.

Bet) PiuloBrotie1-z
-x -x -Z-KeX=x

Po:la zpráv, které máz to3ly de, zamý“1:telé znázek'o olynpijonýí oštvy“po těbnov násdžovot ratV žele těchto snah stojí znémy Juryusn z výstuv Verso Tokyc -rnest Trory z Brightonu.
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3 M1968 A
WARSZAWA 1

 

   
POLSKIEGO

4 2 3

mexico HELMOND DER

i 19.8.60 s

1968 i 3)toesteilen jafňolohé dd

Osta olympiamerkki  
 

1. Hnědé ruční razítko nezinárciní výstavy znénex v
XI.žímní olympijské hry 1472.Konala ae ve dnech2!

2. Polské ruční rezítko

    

 

Ldentifikovat.
3 Antill z 19.
0), .
kéňo Olympijské-

%



 Podařilo ne náz ras: .t přesny poogru
ohní pro Mexiko 1968 s sezn; a 8 NÍ
ských nánětů. Pre orgari1a+4n Be
byl určen avláštní Louttet,sahož členy byli pp.

   

  lelty Pha:
  

   
rostdent ,Gar4$imidus,Gounas,Murtnos,T10)k+139,Szys1ozok,Pep“resco3,Karakits08 Pappas.T atunovilí tento pořůč 

2 nu 1968:
+15 - příchod oficfelníc“ Ností do untieké Olyzpte9.45 - položení vence k j-zÁtníka Gosnerttre

10.00 - slavnostní osvětlení etického čraálu
20.15 - průvod knéžek z posvétné ultidy;zatohrotí 0-

jského ohnéjslovnostní ceremoniel ne
untickém stuilonujzupálení pochojné prvého
běžce

11.00 - sturt olympijské štufety ulicí Tripolis Gate,
Kol Couberktnova pszátriku 20 Athén

11.05 - odchod slavnostních hostí zryptou ulti
12.0 - položení zákludního kamene ku ntuvbé f:

dotického museu olyaptjs.jch "er
12.30 - recepce řeckého olynpt jakého výboru
2. F jně do Pyrgos

o do Analt:
do Potr:

 

 

  
   

  

   

  

  
   : 28450.6:39- příchod pochodní do Xylooa:+20r 1968

do Kiston Nave “Ao Rostnose lave Scuola “PALINURO,,
do Megrry
do Bleuste
do thén (Cev.llu Rouč,punetnénský otadton,kcro-

Polis
20.15 - příchod ofictálích hostí dodolty Pnaliror
20.20 - příchod zástupců čockér
20.30 - příchod iné z Athén; uhasnutí všeho o:

  

lení; zenícení ohně

 

   

 

Da oitář:
20.40 - Olympijský hymnu; rozžehnití všech avštal
20.50 - pecitacn dayStel10s Speruntzo: Olympijské svštlo. Deklumoval„Nez0s
21.00 - hymny států,které org.ntzovuly OH
21.05 „Bp.Petrali92110  Viceprob:řeckéno o   čis zapaluje na

oltáři za zvuků řeci ny olympt nA dává Ji
kupitánoví lodi NAVARINO,ktorý ji 8 ] do člunu

21.30 - lod NAVARINO se vydává nu cestu
= sluvnostní recepce řackého olyc.

 

čeatnou četou přenáš

z -Výboru — sluvnoatní ohňostroj.
K přenosu olympijské pocho..né mají vztuh ob: vyobrazené ruzítka. Kulatéž aluvnostní okt zažehnstz zochoine v Olyopá!. Druhé je razítkemHkolní lodí PALTNURO,která olympijský ohně dopravil £ Janova 40 Bafoeta=ny.

  

-0-0-0-0-0-
Olympijská známková žeň sobi 4 letos -nohénu z néa starostí. Až dosudmoli jeme možnost vidět již vydané olyrp:jské znánky neho známkové névr=hy pe olympijské anáaky 27 67 zezí < žez: léhoko,Peancte,Adžnun,nfgunist.sn,4lhénte,11žírsko,Belgte,Bhuťan Barundí Bulhorako Cookovy o4trovr 1 „BidorBehtopta,Pt1iptny Fudžejre Gsbun,Hol..nt1113 „Honduras ,Hor.Volta,Hor.a,Irun,Iarsel,Jezen (krél.4 rep.) Jori/nskoJugonl4rte Kaneru: |srt „Keňo-Ugunda -T „Fzanto,Korory,Korgo (brmz.),Liherie Lucesbursko, tákjSjatv: a MořokoLxlolakolonkgeprat FDR OREA: 1-ko,ohra,M -Lat vy,Mo2i i
867,N.Ku1 »donte ,Punuma,, Hloroviny ,Potokogxu ait1,Ro4 el Khalma,tumunako„Rwardu Řecko, SR,St.Plerre ot U! elon,-tRádou

Ďe a váe 2 oVlnm pro nÁBjpanélako,Togo,Úna 61 vívsln.

      

 

  
  

 

  

   

  

  
 

 „P8;". „Šadžu,
uší teiné)
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0 spruvodaje ae. nám do rukou lostsla jost5 některáOlympijská razítka, kterí mají vztah

kg

Grenoblu nebo Moxiku. Pokusil4Jsme se Je neumile reprodukovat. Odpustte nám repro?ukční neZejména u wesítku ufeánokého, které v dolní části m'lo nedont ySiátený text. Razítko č-11 je strojové a bylo používáno

ve

Víchy pří vý-běrových závodech plavců Fruncie,Rumunak: u Švdsku, Ontatní razířku fsowruční: 1 = Kamerun, 2 - Pobřeží slonoviny, ) - Horní Volt., 4 - SstrtPierre 4 Migvelon, 5 - Rumunsko, 6 - Nová Kuledonie, 7 - souostroví Kozo=ry, 8 = Bulharsko, 9 - Afgantstan, 10 - Fogo.
0-0-0-0-0-

DO konce oko 0 pokusíme vydutí ještě jednou tento né% zpmuvodní,proto“-SLtetolistické olyepi jaké a sportovní dokumentate oe objeví ještě ost +je. třebu o ní vědět. Prosíme, abyste své příspěvky do zpravodaje posílaliaonco, stotopadu vedoucimy skupiny. Volte jen takové přísp vky, kteréNám mohou v naší oDrrutolské prácí pozocí > nejsou dostupné v jiných na=ších pramenech. odělte také vedoucínu skupiny, zdk Chcete, uby vár byla
zasílénu 4 další číslu zpruvoluje. Třet 4i =

jen

těm,

kdo

se

níc

   
ční vy   

 

 

 Zotímním vedovo.m názětové skupiny Olympiády 4 sport

je

V,R.Butek, Ctroko-Doom KKknonejoanee naktorceh opectelních Úooký byt pověřoní otornict:Sbor lehké útletika - Otto Kudelkm, Kuagnice 140, iřenotobor hokej na ledě: - Jsroslov Justýn,Čn-legtí Č3, Milevsko I,ok-+Pízekobor Šuchy = Frontišek Puroulek, Huaovu 144, Poděbradyobor ejpintetiku - Ing.Korel- Hélek, Zábsloké 21, Plzeň,Ae oně,ěP „obracejte příže o in'ore.če ve zmínenýáh oporiech,Hledéně sbératele, ktoří by se ujali dulších nportovních oboru kroxobsuzených a kromě oboru olympijských hop'.

   

 

   


