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Neperiodícký zpruvoduj motívové okupiny
Olyupijské u aportovní filatelie při ko-
misí námětové Fflotelte ŠCP.
č.1 Prostnec 1969

 

Véžení n milí přáte,
Nezbedu Čus zanedlouho přípíše další křížek do knihy naších

existencí. Provede obvyklou změnu letopočtu a my všichni budeme zase ©
něco aéní ulsdí. Vuřím však,že to nijak neubere na aile našeho zápalu
pro Cflatelti,třebaa se o to pravděpodobné 4 dél budou mnohé faktory
snežít. Mén na myslí hlavně příval nových emtaf,který jako pelyněk ku-
ne do palvíru naší sběratelské radosti.

Naše námétové akupina dovrší v r.ly70 pěttletí evého života.
Mezt ostatními akuptnamí námětové (tlatelíe fame tedy jedním 2 doyenů.
Naže činnost byla kladné zhodnocená nu posledním plenírním zagedéní ko-
mise námítové „ilatelie v říjnu 1969. To je rudostné, leč uvčdomne st,
že tuto pochvala fe víc závužím odpovedností než důvočem k nadmutí 50.
Dobré mínění zmíněné konine 4 5ČP třebu at atále znovu prací zusluhovut.
Na stéstí máne už ve akupíně řadu lidí,kteří o její prospěrítu mají ne-
Jen akudemícicí, alá oprevdu čínorodý zájen.

Z něj de lont zrodil 1 tanto zpravodsj. Z původních 100 vý-.
tisků bylo notno náklud rozšířit na 180. Je o něj totiž zájem 1 mluo na-
Je řady: providelné zajíléní Olynpanortu 14 vyžádali v NDR,Madirsku,Pol-
sku,NSR,Belgt1 Holandsku Řeczn 1 USA. Píší o nij i oraény nefilstelisti-
cké, které ná% zprovoduj povižují za Jednu z dobrých forem populurizuce
tělovýchovy u aportu. Tím nepři jemne jší je záižtání,že k Olympuportu ne-
nsjli důvérnější poměr vštouní člení naší okupíny. Nókdy se nám dokonce
zdé,že Je zuniláním zpravodaje osobně obtěžujeme.

Proto Juko bulsín půnobí dopisy,z nichž výsvítá,že Olympsport
Je k vžitkujže slouží ,dopisy,ktoré přinášejí nimóty,přání,krittku,které
Úlumotí 4 ochotu k finanční podpoře. K témbonutno počítat řádky př.Ku-

úty,Mužár „Coufal=,otenského,Rulouše,Stašku,Šaménku a
1. vděční SČP zu j únně: ubvenci, všestrannou podporu

ová Filsteite ní zejména dr.Švurcovi,Vr.Novskoví,dr.Ví-
kltekémy, hovt a Špírytovt. Vzácný vetuh k nám má 1 reduktor Pila-
telte tnk.Honšku. T4 všíchní, koždý avýn způsobem, zradontňují naší prá-
eL 4 provokují k pokračovřní v ni.

Jim všem - ponacníkům « podporovutelům = £ vém čtenářům chce-
me na sklonku roku poděkovat. Hodlíme pokračovat ve vydávání zpravodaje,
zkvalitňovot jej a pomáhut tum, kdo jsou bezradní nebo žijí na pertferti
najcho F$1otelistkekého životu. Vóříme, že nám v novém roce příbyde hod-

spolupracovníků.
Nu a do toho no

 

  

 

  

  

 

 

 

       
  

 

  

 

 

 

 

  

 

kusu Šusu, který jako neobdělaný lán leží
před némt přijměte od nás vínech z vedení skupiny upřímná přání všeho dob-
rého: zdraví klidné pohody a únpěchů. V osobním životě £ ve filatelii. A
kéž 4 Novému roku předci:ízející avétky jsou pro výs všechny neplněny po-
kojem,lásl:ou 4 dobrou vůlí.

    

  

Zu vedení skupiny V.R.Bu"ek



 

Šachova novinky

  

   

olo ny 84 Jiní čtenář Aoplr i mjo10,
rý Jsze nedávno vydulí.Jeno druin doplněné vydání
zájemcům v příštím rorePřínlášky přijímá JJ
sko.

Die II.xuflage des Schueia6teupel-Kutalogr e
1970.Díe anmelduncen sánd an SfA.J Justén.Časlostí 63.Me
riciten.

253 u dhmáotrovatvé BSSR V Šuchu 30.12.1468-1.2.3469 v Alri: nt-
če:

253 b dttoppoužívéno poslední. den, ftalové
260 a frankotyp "THE NOST" ,B.4.1y03 Pittafor.,US,
263 a IV.braztlaká olyapiňdu mí eby17.—25.5.1969
265 a IV.turnaj spřátelených uratů ,20.5.1969,W „rnzamu,tedé
267 I.pamětní turnaj na Ar.M.Vf:ir.7,2. -20.6.1909 ,Lub1
268 IX.kongren FINE,?L.-2..6. 1969 „Bt tbora-Plumbz
269 V.ňšacbový turnaj v Lublinu,6.-21.7.1969
270 Mistrovství Švélaki 12.7. 1969, n
271. Ii.mezinár.turnaj na půnčř R ine
272 Mistrovský turn:
273 16.mistrovatví ovětu
274 Různá níutrovství te v TDROL B.L98
275 40.bovorský Juchový kongres ,2
276 VII.turnaj nap měě a Rubik

černé
277 Mezintrod.turnaj v Debpoelni,10
278 13.račník turnije SNP u mesi lory

fialové, černé, červené
279 Pometní turnií Borg Kostáče
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který na tu netel ji. son byl olavon
v Japonaku dno 23 S ují ča ve lejtí (i vuční (15) ra-
zítko. A konoční ji oh šhové Afriky: wizitho 1,
ne Mauretánie eminn s ní hesitnové nexických OH: níe
  avská „Bearion ci We
 

BAAPONOBOOOCO9000000:Boooo9BLAVÁ5 ODOOMOE

Bohamoslovenice a olyspi SA aportovní Filatelie nemyji údérišvě
mic společného, A přece tomu tak docela být nemasí, Vzpomoňno jenom na
Zévod míru, na Košický ounuthon míru, noupoře nasten sportovců Benfiou,
Vanas,Levnkt. Zmínené filotolistické dokludy patři atejní da sbirky bně
hemosloveník juko čo vhí portovní. Proto také nuje skupina 90 sku-
pínou DOHOMOULOVENTCA užíx spoluprácí,

Doporučujeme vřele, aby tak učinili 1 člení nánětové skupiny Olym-
píjská a oportovní rilatelie jednotlivé a přihléstii se přímo u vedou-
cího skupíňy BOHEMOSLOVENICA př.Vrutlslava Nováku,P.O.Box 269,Prehu L.

tému poruňí. Doporučte sbírání bohemosloveník 4 avým
snámým, T ta Meáprost ní obírka 2 Lobobo obory může být zajímavým obohíc
cením vaší nbírky Českoulovensko, NEPŘEHLÉDNĚTE I !t
Š0000000000900N000N000909090000000990N000000099009C0090200N090N0000000

  

  
   

 
  

     

   

 

Na dnešním čísle Olýmpsportu spolupracovali:
Z.Svoboda a V,Mruček, Korlovy Vury - Pr.Paroulek - Poděbrady — J „Just
Milovoko - P.hoča, Bolglo - M.Winternheiner o O-Nuyken, NSR = mgr J.C*
etecki, Polsko —brat: lovék, Prehu — V.R.Bušek, Strukoníce.
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lyžařslví očima flalela. Creiročavsní).
   

   

  
  

 

M 4 h = St.Koric2,
+1948 (V.Zimní © y)

závodníků - ča,výpravu: účastníků
A) l8km běh: 1.Martin Lundstroem,Švéů. B) 40.Jurosluv Cordel

50km běh: 1.Nils Kurlason,Švédeko 8. -- -"
Štafeta: 1.Švédsko 8.ČSR (Kovalčík Balvín,

Zajíček ,Curdol)
skok: 1 Petter Hugetad,Norsko 16.Milosluv Bólonožník
záv.adruž.:L.Heikkí Hosu,Finsko 31. Kadavý

1.Henri Orefiler Prancio 17.antonín Šponar
1.Ed1 Reinalter,Švýcursko 9-Luboš Brohel
1.Henrí Oreiller,F„ancie 9.antonín Šponsr
1.Hedí Sohluneggerová Švýcarsko 14.R.Nekvapilov4
1.dretchen Prazerová,ÚSa 16. a
1.Trude Betserová,Rukousko 9. „

C) Švýcarsko: 4 známky (Zu 25-28), 3 stroje 1 ruč.razítko,PDC,2 'opta-
níce,paumětní list,5 vignet (viz 1luatr.1948/1 u 1948/2)

XVINI r rovství avěta v klusických 1 alpských dípeipliních - Lake Pluc

čast národů, závodníků - bez če. účusti

 

40  

A) l8km bel: .Kurl Erík Xstróm, Švédsko
50kn běh: 2.Ounnar Ertksson,Švédsko
Štafeta: 1.Švédsko
skok: 1.Hans Bjórnotud,Noreko
závod sdružený: L.Hoikkf Hasu, Finsko
sjezd mužt: 1.Zeno Colo, Italie
Slulom muží: 1.Georgea Sclnejder, Švýcarsko
obří slalom muží:1.Zeno Colo, Itulte
ojozd ženy: 1.frude Befserová-Jochumová, Rukousko
slalom ženy: 1.Dugmer Rounová, Rakousko
obří olulom ženy:l. „"

C) *“dná ftlatelistická dokumentace

A uiotrovství avěta v klasických i ulpokých +iscíplinéch = Oslo,Norsko
„Zimní olympijské hry) —

časÉ: národů, závodníků - čs.výprava: 5 zévodníků,l trenér
i8kn běh: Hullgeir Brenden,Norako B) 27. Vlastimil Melic)
50km běh: Vefkko Hakulinen,Finsko 24. č av Cardal
Atufetu: Finako 8, ČSR (Šímýnek,Kovul-

čík,Melich,Curdal)
skok: Arnfin Bergnan,Norsko -
záv.adruž.: Sinon Sláttvík,Norsko 16. Vlastimil Melích

sjezd m.: Zeno Colo,Itulle   slalom m Otmar Schneider,Rakousko
obří 81.m.: Stein Etkoen,Norsko

hh 10km Ž.:Lydie Widemunov“,Ptnako

sjezd ž True BeiserováJochumová „R 4kousko
slaloa ž Meud Luwrencová,USá
obří sl.ž.; -" „"

©) Norsko; 3 známky (Zu 382-4),14 Brápese 2 příležitontná ruzítku,PDC,
2 vígnety (víz 1lustr.1952

NSR: frunkotyp lotec,spol.Sa5
Rakousko: 1 známka (Zu 950), 1 propag.r.žítko

Nedopatřením vypadly ném jej'č « filatelietické dokunentuce k AVIT-©
únémka Monaku (Zu 345) u znísca Rakousku (Zu 874).
EOS ELE:

 

  

 

   



   

 

   

   
   

   

 

©) Švé
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30xn b.

dásváplisu
zévodníků - čue

+1.Vedikko Hikulinen,F tisku
1.VLsmtr Kuzin,ssn
4 -"
2 Ljubov Kozyrřev
1.Flnsko

   

  

1.SS58R

Aokattá Přotiktnon Piiiko
L.Sverne vte on,flonako
2.Chrtotton PrydzRakou
1.oteln E Boruko
1. -

 

  

  

   

  

  

  

sthováFi
Kornuce *Dóo ehůpťerová ,Švýcuníko

 

(viz tlustr.1994/11"— L viznotu
ta V klostokých 1 alpsk,
©- 26.X.- 5.11.1956 - čví

dů, Závo NÍků — Čoovýpiwo:
L.Holl5o1r Brenden,Norsko
1.Vetkko KokulinenFinsko
1-S1xten Jevnberg,Švédsko
L.Ljubov KozyrevováSSSR

  
 

 

Štuťetu n 1.5SSR

Štufotu 2.: 1.Ptnsko

nkoki 1.Antti Hyvárínon,Rinsko
L.Gverre Stenersen,Norsko

1.4nton Satler,Rakousko

zÁv.adruž.:

 

1.. =!
1.. -5%

kombinace m.:l. —="- o.
odjezd č.: 1.Madeletna Berthod,Švýcorsko
alalou Že: I.Rennée Colliard,Švýcarnko

1.0881 Reichert ánegko
kombinace ž.;1.kudeletne Berthod,Švýcevsko

 

 pR

IT-21

 sd smEolubnžv:
go — 28.11,- 0.111.1994.

B) 32.Ilja M.touš
23 Jarosluv Cardul
21. ee
26.Eva Vušícová
7 ČSR(Okultér,Stebel,

olichyKutouš)
5.ČSR(Krnadlová Bortá-

ková,Vušicová)
39.Pranftiok Políx

17.Antanín Fučík
25.Danfel Šlachta
34 Juronloy jogdílek
14.Dantot Štanůta
I .Ludmtlu Bujerová
20.Evo M14
25.
21.budnila Bujerová

 

  

 

ak(Zn 306-7), 2 příležitostná ruvítku (Falun a Ape)

1 dsetplinéch v Cortina
zžírní olympijské hry)

1.Ilja Matouš

1M4.Bva Louermanová
8.ČSR (Okulíár,Melich,
Prokeš Matouš)

6.ČSR (Beneňová,Patoč=
ková,Lunermanová)

28.M.Stuchlík
12 Vítězslav Luhr
7.Kurt Hennrich

21.Evžen Černák
32 Jaroslav B
TEvžen Če:

b
e
t

Itálie: 4 známky (Zu oakddonen líst,l aršík 8 příl.rus.l.dne,
65 přílež,ruzítek
(viz ilustr.1956/1 až 8 -

Monako: 1 známka (Zu 537), 1 luxusní uršík

vígnet,více FDC
oblak razí

1 frankotyp z 1953
ka 8 ve skuteč.velikostí)

San Marino; 12 anámek (Zu 577-86,k Z0H 1956),PDC,carten naxínes,2 ar=
šíky a přetískem SA0OIO

Jugoslávie: 1 známku (Zu 857 ze serie k OH 1956)
Kanudu: l známka (Y 286 lední nd
Dominikánská republika; známka Y perf.1 atříh.a na 2 aršících

W.Svoboda+yMraček
(Pokračování příště)
 

GITIUS - ALPIUS - PORTIUS
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Drobničky.
Celine, cellntvosti u ruzítku všeho drum nm stávojí znenánle důleži—
tým 4 Aloduným materiélem pro naše sbírky. I pro sbírky sa sportovním
naba olympt jakým zaměřením. Pochopttelnyí ne onažíme, obychom především
vyobíralt všechen tokový materiál, který má vztol k noší vlustí.První
sportovní razítko vo svobodném Čerkonlovennku všichní dobře známe: je
10 černé rozítko ke sletu sokola ve Znojm“ 24,VITI,1719. „le možné,že
méné z náuž ví,že existovala v Č M zemích sportovní razýtka Již
pře! 28.X.ly19. Pochopttelné byla to razítka rukouské, Upozornujeme
proto Jnan ne nekteré:
Igl.u - 24.VI.- 5.VIT.lAyy —- VIT
Scuretby: „VI.- 9VII.1901

£4."IT.l911 - Kre
„VI.- L.VII. = VI.nlet sokolň Lextatovil: 2 ruzítku 9 rozl-

fovacůat písmeny 44b)
Vchredbwulí — 28.VI.= G.VIL. — XIII U
Kontpateld — 18.— 79.VI.lýla - vokollndt |
Boumtach Kamnítz - 28.VIT.Jý14 - Je „Nor ibótuo.G uturnfent
NA% výčet nožní není úplný. Zníte-li doltí rizítku, oznamte ném!

=-=0000n90—

Malé čínaké víska Tningtan byla před r.l914 oblíbeným lázeňským místem
které přítuhov Jo nlavné None. T1 moll Nu jeho lňzenoké výntuvbě velk;
pojíl. Pozdžjt tu zbudovali £ pevnost pro své námožnictvo. V září 1914
bylo však místo napadeno Japonct 1 ne 7.XI.1915 němečtí obhájci vzda-
11 bozvýsledný boj. Místo lázní tu puk vzníkl zajatecký t“bor, V tomto
táboře vyšel po několika letecúpla TURNEN UND SPORT IM KRTEGSOBPANGE-
NERLACERKUKUE1915-18. V Bossa našli zajímavé
ndělení,že v době o" 14+X+do 18.XT.1517 byl v tomto
táboře uupořvslén UPOKTOVNÍ TÝDEN (I.SPORTVOCHE) pří enocrooa
kterém de úvutežílo v různých sportovních oboreci. KURUME - 3 a
Při této příležitosti byly vydány tuké 2 zvlájtní JAPAN
obrázkové dopfaníce (obroz turisty 4 dinkuře) a ná-
plsem UPORTVOCHE KURUME 3917, Zd bylo užíváno též zvláštního ruzítku
není známo, V dob: od 20.do 26.X.1419 a 1 tento sportovní podník svou
teprizu (II.uPORTwOCHE). I tentokráte byly vydány 2 dopianice (0 obr-
zem fotbulisty u vehuče koulí) u mwvic 4 ruzitko,které jsme se pokusi-
1 reprojukovst, Že bude patřit k nejvakeně jším, Netřebu dodávut.

*+++0000000.<++

    

  

  

  

 

   
 

   

     

deches Londesachfesnen 1914

   

 

 

 

  

Ve 3.čísle Olympuportu z prostnce m.r.jame pří«
neult článek o aluvném závadu TOUR Je FRuNCE.
Autor Fruncouz v závěru napnal,že v letech 1962-
66 tonto zévod nebyl nífak vtiateltsticky oal8-
ven.Př.uvobolu z Karlových Var nám ds ponlal k
ottátění vellejií ruzítko z r.1963.Úduje p.Bou-
ehetá tím tedy opravujene.

+++0000000++-

ší uúpovtovní celinou je pravděpodobně wůrtemberská doplanice
1879. Bylu vytíšténa v nákludu 20.000 kuoů na růžovém papíru roz-

mórů 148xllérm, Vtíšténou znémkou Je zelený 1 kr.osmtiranný, s velkou
Čistící ve vojčttám oválu. Účelový text zní: 1.řádka: WOHNUŇGUKOVYTE ,
2ořádku: POR DaV.DBUTOCHE BU (DES-OCHIEGSEN IN STUTTGART,
Znáte=lt nilikou utejn st.urou nebo dokonce sturší sportovní cetínu,
naptšte námi
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Y příštím roce hodlá naše skupina vydat Katulog olymptjakých frunko-
typů. Pokud néte „ přihlašte se vedoucímu okupiny. Nebude-li do-  
Statek zájemců v „ přesléme rukopia zuhraničním přátelům, kde o
připravovonou publikací je zéjem.



Odslarlujeme ?
Tžm, kdo s némí stáli u ž u kolébky naší némotový skupiny,

dobře známo, fak jsme od počátku usílovali o uspořádání nonont sní vý-
stavy známek 8 olympijskými a sportovními náměty, Naže anovÝok přec
pochopení nadřízených orgánů ztroskotévaly, vštšínot ni problémech or-
guntzačního,techníckého nebo finančního D“zu.

Teprve nyní se rýsuje alábnejší peropektiva, Českohud“ dovtň+f
filateliaté uspořádují v září 1970 svou tradiční krujakou výstovu.Me-
mají námítek,aby souběžné s touto výstavou mebo v Jojím názeí byla u-
epořádéna i I.čeakoolovenská výstava olympidokých = Aportovních známek.
Komlae nánětové filatelie své doporučení již dula u tuk rozhodující
slovo byde mít nyní hlavní finanční garant - SČF. A tak se anad dostune
Jižním Čechám ctí být prvými u nás, kdo takovou specielní výnťuvu arun-
úují«

Naší námětové skupině jde v tomto projektu o mnoho. Jístě víte,
Že podobné výstuvy byly v minulých letech uopořádány již v mno'k: zemích:
v anelt1,NSR,NDR,Franeii,Japonsku,Polsku,It$l1i u pod. Zvučné jméno st
získaly zejména výstavy VERSO TOKYO u VERSO MEXICO, pořáduné CENTRO ZN-
TERN.ZIOU.Li DI FIL+TEMI+ vPORTIVA aAIeLI, uoxutečnovune vžu, v olyzpij-
ském roce (připrat 50 jiš toké VRÍLO aliiICH 1972),

Domníváno a by neškodilo,kdybychom ae my v ČSSR (ovent.v
hodě a koli v NDR,Polsku atd.) pokusílí o vytvořem tradice podobn:
výstav ve atřední Evropě. Molly by být pořádény rovnéž ve čtyřletých
pariodáců a to vždy uprostřed kuždé čusové olyapi/dy t.d.tady v letech
1970,1974,1978 atd. Budějovická výstuva by měla být stantem této ukee.

Součueně bychom vysondovalí, ada takový podník dokážene zvládnout,
I kop Napoprvé musíme být ve svých projektech velmi skromní (nepočítáme
na př.se Širokou zahraniční vystuvovatelakou účasti), mohli bychom zís=
kat přahled o kvalitě najích sbírek, které v budoucnu by pochopitelně
tvořily szpopstní zéklad proponovuných výntave

Tady ovšem bude notva atačít Jen anahu vedení skuptny. Zde musí
pomocí naší sběrutelé, Obrucíme ne proto dnes k vám všem, sbyato pamohe
11. Začněte a přípravou svých exponátů, přátelé! Budeme vděční zu vuňe
přihlášky! Myslíme, že každý z vén dokáže vyuledut ze své obírky tách
nejméně 16-32 11atů pro 1-2 výstavní rémy (typ PRAGA 68). Jane ochotní
vém poradit. K dnešními zpravolájí jo připojena 1 přegběžná přthléžka.
Zumyslete se, zbavte ae zbytečných obav 4 půk Ji vyplnte! Čebáno m nt,
abýchom 81 monjí ulélut příhlížnou předotavu © rozcahu zamýšlené výsta-
vyl A mezopomeňte: jde o I.Čenkoolovenskou výstavu olynpij:
tovních známekit! Nebojí ae žádné konkurence nají aportovcí
nebudou bát konkurence unt filatelinté-sbírstelé olympij:
ních známek! Tož přípravto se ke startul

SRRKKLAHOMOODNODOVAMCEPODOLODOXBUDYGHUBTEIVLERNDERECNOYSAROB
HEAUCOUP DE SUCCÉS POUR LANNÉE 1970

EVER: SUCCES IN THE NEW YEAR 1970

ERPOLOREICHES NEUES JAHR 1970
MUCHAS ÉXITOS EN EL ANO NUEVO 1970

DUZO POWODZENIA W R.1970

VBEL SUCCES IN HET NIEUWE JAAR 1970
SAS EVCHOMASTE POLLES EPITYCHTES STY DULIA S44 STO NEO ETOS

S0K SIKERT KIVÁNUNK MUNKÁJÁHOZ AZ ÚJ ÉVDEN
OTAROMODONODOOIMAROOIDADODODEYBEDNYBRAZIBEELBODERECRONSAROB

Přee naše upománky neposlali dosuž někteří člení své vyjídření,zda o4
přejí další sasílání Ol,mpsportu. Urgujeme tímto naposled ! Týká se
Jen těch, kteří dostanou toto číslo označeno ne titulní strané vpravo
Nahoře červeným křížkem!

      

   

   

 

 

   

  

 

   
 

 


