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| Neperiodický zpravodaj pro vnitřní potřebu člen-
stva skupiny Olympijská a sportovní filatelie při
komisi námětové filatelie SČP.
Číslo 17 Září 1972

ení n milí čtenáři!
. Z technických důvodů k vám toto číslo přichází

později než bylo v našem záměru.Poslední řádky dopisujeme ve chvílích
Otevření jubilejních her XX.novodobé olympiádyJestliže už přibližně
víme,co nám tato vrcholná událoat přinese pro naše sbírky,o výsledcích
sportovních soutěží se bude teprve rozhodovat.Věřme,že se tak stene v
čestných bojích a zcela v duchu ušlechtilých zásad olynpi jských.Necht
nejvíce vavřínů sklidí přáteletví všech se všemi!

Bokoušet se © přehled filatelistického materiálu olympijského ro-
ku 1972 bý bylo ještě předčasnéNejen k knichovu,sle 4 k Šepporu.Stále
se objevuje nová dokumentace.Nebude snadné vysbírat ani to,čím do naše-
ho, námětu přispěly samy pořadatelské země Japonsko a NSR.Učiníme vše,co
bude w naší moci,abychom vás dostatečně informovali.

V létě jeme měli možnost osobně se seznámit s naším americkým spo-
Jupracovníkem p.ď „i.Lacko,wicepresidentem organizace Sports Fhilateli
International který několik své dovolené v Evropě vyhradil i návště-
vě naší vlasti.Prožíli jane o ním hezké chvíle s rádi vém tlumočíme jeho
přátelské pozdrevy.

Druhým prázdninov/m hostem, jehož pozdrav vyřizujeme byl i-Stolibeng,
člen ústřed,vedení f111.elistů NDR z Magdeburgu,který u nás trávil svou
letošní dovolenou.

Jistě jste si všimli,že dnešní Olympaport má nové záhláví.Navrhl je
náš další spolupracovník z USA peWyslotsky z East Urenge n jeho návrhu
používáme za předpokladu,že vy čtenáři nerozhodnete jinak. že podnět
poWyslotského vás přiměje k vypracování dalších podobných návrhů,

Uvažujeme rovněž o další změnč:o zmenšení formátu zpravodaje o polo-
vínu (nikoli zmenšení obsnhul) „Máme ovšem obavy,zde reprodukce razítek bu-
dou dostatečně zřetelné.Zmenšený formát by ovšem znamenal výraznou úsporu
materiélu, jehož zásoby pochopitelně nejsou nedoberné,

Rádl“ bychóm informovali c vystavovatelských výsledcích členů.S líto-
stí však doznáváme,že neméme žádný přehled.Znovu žádáme:Napište nám, bude-
te-lí někde vystavovat u upozorněte 1 na exponáty z našeho oboru,ktěré na
výstavách uvidíte.Jednoduše o pěkně to udělal př.Pěnkavn z úše,který ném
z místní výstavy poslal katelog se oeznamem exponátů,

Děkujeme zo vaše dopisy. Zodpovídáne je podle svých možností, bohužel
někdy i se zpožděním.I to se snažte pochopitlVěřte však,že jsou često tou
Jedinou odměnou za naši - víme,že ještě hodně nedokonalou — práci.

A než skončíme tento úvodník, chceme aupoň touto cestou pozdravit na-
še členy ná Slovensku pří příležitosti 28.výročí slavného Slovenského ná-
rodního povstání. Redukce.

  

   



Japonska razilka.
25.mistrovství universit v bruslení
<B.universitní lyžařská mistrovství

i mistrovství světa v rychlobruslení (hnědé)
ná razítka byla dále v Sapporo,Osaku ,Sendu.,Nngoyu ,Kobe,

Yokobame „Kyoto ,Magano,Kanazawa„Hiroshi „Matsuyamo „Kumano to ,
Kocht„řeka tů,Tokushimo Okayam, famagučhi „Metaue Tottort,
Oteu,Řeu,Naro,Wakayama ,Fukui „řoysma,Nífgata,Gifu,Kofu,Aki tn,
Aomoří Shizuoka Mozsoka, Yama ata,Fukushfam Fukuoka, O1Lu,Srg:
Nagasaki Kajgoshíma „Muroran, Hakodate „Aaahigawr,Čhibu,

ro To Mito,Utsunolya,Maebashi ,Urew:
Nikko: Mezinárodní rychlobruslařaké závody (červené)
Sapporo: Bruslařeké soutěže 9.národ-nmatér „nestingu
Ia Takamateunoniya Cup v lyžování - 4.ročn
Yuzawa: Narodní lyžařský šampionát v Ak taken
Tekata: Lyžařská mistrovství :
Inawashiro: 3.lyžařeká mistrovetví vyšších škol
Kitayema: 22.národní mistrovství v bruslení (olivově zelené)
Nozawaonsen: Lyžařské závody 9národ.amatér.mectíngk
Kishinontya: 7.mistrovství vyš.škol v basebalu (červené)
Tokyo: Mistrovství světa v zápase ve volném etylu (fialové)
Teuruoka: Ženské basketbalové mistrovetví obchod.vrgpnizucí
Gifu: 23.universitní atletická mlotrovatví
Yamada: Národní mistrovatví tenistů-profesionálů

- Otaru: Jachtař.soutěže 9.národního amatér.meetingu (orunžové
nebo červené razítko)

  

  

  
 

   
  

27. 7. - Asahigaun: Alpinistické soutěže 9.národ.ematér.neetingu.
Stejná razítka byla také v Toyoda a v Shounkyo.

29. T. - Komat : Mužaké mjstrovství vyš.škol v odbíjené
29. 7. - Sendai: Ženské mistrovství vyš.škol v odbíjené
50. 7. - Matsuyama: Mistrovství vyš.škol v boxu (červené)
51. 7. - Hachinoe: Basebalové mistrovství vyš.škol
51. T. - Touchizakí: Basketbalové mistrovotrí vydoškol

Stejné razítko (zelené) užíváno v Akitě,
31. 7. - Kumamoto: Atletická mistrovství vyš. škol (červené)
1. 8. - Kanazawa: Mistrovství vyš.čkol v Sumo
B. 8. - Yonezawa: 9.mistrovatví vyš.škol v plavání (červené)
13. 8. - Niehinomiym: BGmistrovotví vyo.škol v basebalu
18. 8. - Sapporo: Výstava sportovnách známek
22. 8. - Tokyo: 9.národní amatérský meet:

Stejná razítka byla u poštovníchÚřadů měst: Hagoya, Yokohnna,
Kobe,Hiroshíma,Osaka „Sapporo, Nagano, Sendal „Asahi gawa Otaru
(červené) „Mat; (červené) „Kyoto' (červené) „KumamoLo( červe-

),Iwemizawa (červené) ,fomakomaí,Hakodate, Sapporo (ilustra-

ce Kipyiko) „S09 ro (badminton) „Sapporo (atletika) „Sa
(veslování) „Asahigawa (stol.tenl), če Čhanabě1) apporo
(rugby) „Bibaí (box) „Sapporo (košíková) „Sapporo (tenis) ,Otaru
(odbí jená) „Asahigava (tenis) ,Otaru (odbí jená, červené! ) ,Iwemi—
zawa (kopená) ,Iwamizawa (ko) „červené!) ,„Warabi (kopaná,hně-
d6) „Tomakomaí' ( judo) „Otaru (kuželky) „Bíbal ,Supporo (basebal)
Yamagata: Dělnické atletické závo

= Fukuoka: Dělnické atletické závody
Yemato-K : Plavecké soutěže 9,národ.ametér.neetingu
Stejné razí: používáno 1 v Tenriý jedno i v barvě červené)
a v Mare (zde také v bervě oranžově-červené)

28. 8. - Kochi: 5.dělnícké plavecké mistrovství
11. 9, - Honjo: veslařské utkání Japonsko-Anglie. Též ve Warabi (hnědé)
23. 9. - Otsu: Veslařské střetnutí Japonak: © na řece Seta
31.10. - Kurihema: Japonské mistrovství v stolním tenise.

(Pokrač.příště)

 

 

 



OLYMPIA
Kaak
Jedním z ve. tohoto druhu byla nepochybně výstava OLYMPHILA
T2, která se ve dnech 3.-5.června £.r.vZ.0Mbonkn, Byla instalová-
na v budově Bembure-ausu ve čtvrti Rimebůttel pod patronací mínore
bonnakého ejn pošt rpé V čestném Břečsodnlctvu naš.
jeme mímo 1 jméno oki Hambuxy C.Leijona zná-
mého fotbalisty Uwe Seefera.Ředitelem tvy tyl nášdobrý shéný psNuy-

vedoucí motivové skupiny Sport p
tů dospělých sběratelů, 10 exponátů'ystaveno bylo celkem Bo“

coaJv Hdoodpošaně4 literatury:Pdospělých atavovatelů pe
— 37 — tvořili němečtí sběratelé, ze zahraničí poslalí

Zaponáty KDEina "Raareko třech, Rakousko dva a Rumunsko a Fear-
sko po jednom. Sedmíčlenná me: í' jury, ve které zasedal i vedoucí
motí vo nysli64 FIP p.Mannhart ze 'caraka, udělila 2 zla-
té medaile, ibrných, 8 postříb: a 22 bronzové. Sedm
vystavovatelů obdrželo diplom o účastí. Zlaté medaile ly přiřčeny expo-
nátu p.O.Henkinga s Bremerhaven (Historie Olympijských ) a poHoVolka
z Erbachu Glyepisaké hry 1896-1956) .

Más reprezentovalyeey 8.Ánděla x Příbramě (Olympijské hry v záři
oper kého ohně), a Ze Strakonic (Antické olympijské hry) a 8.Jus-

aredový primát)S.S.Anděl získal stříbrnou medaili, s.Bušek po-
zĚEíuřonov a a.Justýn Toto vyhodnocení může být do určité míry
Ap a zklamáním.VŽÁVÝgrpanátoa.Ánděla dostal vysoké ohodnocení“

ě PRAGA 68, exponát již tři pozlacené medaile a sbír-
ka ýsustýna nespo:mě zaslouží víc než břanaovou“ Faktem je,že jury nase-
dila welmi Dříený|kurs a že většinu tů la. Nejen našich. Vi-
díme to i na nám z výstavy OLIMPSIORT v Čes Budějovicích ch ex-

itů. řak naší madarští přátelé pp.Simédy a Szekeres tí spo-
upracovnící en a Winternheiner, p.Sitte z NDB dostali rovněž toliko
bronz. Ste, dnocen byl i exponátjednoho z největších olympijských
filatelis p.Bollhardta z Itzenhce.

Jinak ovšem mitno kofstatovat, že ze zahraničních účastníků daleko nej-
Jm)Jeme dopadli my zz Čssk. Teprve za námi figuruje Švýcarako,NDR
2 A to bychom Jistě uvítali 1 při našich příštích účastech v mezinárod-
ní konkurenci. Redakce.

 

Manželka našeho zesnulého člena paní Antonie Mikuláštíková,Brno,.sspova .
č.8 Fospeodává duhlety neupotřebených serií olympi jakýchzáznémek , vydaných
kOH I: 4 některých starších (mnohé ze serií jsou |rně trůenéj
Přednostní právo mají zájemcí o celé partie. Hlašte se exe na uvedenou
adresu, pokud byste měli zájem.

  

 

  

„V Mebeského se nám podařiloARADoCial" propaněního strojového rec
zítka,které bylo používáno k propagaci
sázekna MS 1959 v Praze.Tato razítka
byla coslkem dvě: jedno u pošt.úřadu Pra-
he 025 (s českým textem) a u pošt „úřadu
Bratislava l (se slovenským textem).
Prosím přátele sběratele a čtenáře Olympoport 5 prohléa1: své duble-

a tato razítka nalezli prokázali3 Urátel skou výpomoc, Obě
koupím případně vyměním za jiná nebo zaP s jinou apartovní

tématikou. Děkuji přelem za ochotu. Jeroslnv Justýn,Če.lesií 63,
Milevsko okr.Písek

CHCETE VYHRÁT?
SÁZEJTE

NA MISTROVSTVÍSVĚTA
V LEDNÍM HOKEJI
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ÓLILPIJSKÁ RaZÍTK.
 

ských rezítek, která nám došla. Razítka č.1 a 3 jaou z přenosu olympijeké po-chodně z Olympie do Sappora. Jedná se o ořicielní razítka, zatím co Č24 (sele-né) a 11 (karmohnědé) jsou t.zvovedle jší, Početně jsou zastoupena rezítka zolympijské vesnice v Sapporo (5,6,7,8 a 9), č+10 je razítko z FDC vydání pro
Sapporo. Poelední razítko (2) patří filatelistické olympijaké výstavě,

„Jedním resítkem je zastoupena Francie (16 = otevření olyópostřediaka v
Coužbevoie), Lichtenštejnsko /12 = FDC k vydání pro Mnichov) a Itálie (13 =
Zimní hry mládeže v Brunico). Anglické razítko č.23 uvádíme jen proto,že vý-
stava Do 1t youreelf se konela na olymp.stedionu ve Wembley, Solové je i re-
zítko z NDR (22) k olympijeké emisí pro Mnichov.

Ostetní razítka jsou z NSR a všechna upomímají na blížící se XX,olympij-
ské hry: č.15 je německo-frencouzské výstevy známek v Berlíně, č.9 z výstavy
v Kielu s má eoučasně i charekter kosmonautický, Č.21 je kvalifikace v moder-
ním pětíbojí v Heidenheimu, č.20 strojové razítko z Góppingen,kde budou
Olympi jaké soutěže v házené, a výstavě OLYMPHILA v Hamburgu byla užívána 2
puzítka: 6.17 = výstavní A Č.l8 = k zasedání skupiny Olympiaden und Sport pří

Nakonec jeme si necialí razítko č.l4, z výstavy známek, propagující OH
1972 v Mnichově z Góppingen. Razítka přeeně téhož typu máme již z dulších 24
míst a to: 565 Solingen .1, 563 Remscheid 1, 56 Vuppertal 2, 48 Bielefeld <,
49 Herford 1, 325 Hammeln 1, 32 Hildesheim 1, 322 Salzgitter 1, 29 Olčenbure 1,
294 Wilhelmahaven 1, 8 Můnchen Z, 28 Bremen 1, 285 Bremershaven 12, 23 Kiel 1
21 Hamburg 90, 2 Hamburg 36, 24 Lúbeck 1, 79 Úlm 1, 73 Rsslingen 1, 65 Mainz |
54 Koblenz 1, 545 Neuwied 1, 52 Siegburg 1, 509 Leverkusen 2, 4 Důaseldorf 1.
Zatím nemáme „ale víme o existenci ještě těchto dalších: 46 Dortmund 1, 2 Ham-
burg 19, 33 Braunschweig 31, 318 Wolfeburg 1, 53 Bonn-Bad Godesberg 1. Jedné

Šas o putovní propagačnívýgta še
'000—

OLYMPIJSKÉ HRY
Obchodní zastupitelství Německé 1972 RBADÍ
apolkové republiky v Praze pou-
žívá od 13.prosince 1971 vedle
zobrazeného frankotypu k proper M 4
gpci XX.Olympi jských her v Mni-
Čhovř 1972. JNICHO

Na vedlejší 5.straně přinášíme opět ilustrace ausnken novějších bojá

(

 

Českasudvěků   

 

 

Do uzávěrky tohoto číslu zprůvode je se nám podařilo zjistit jmén: del-
ších poštovních úřndů v NOR, které použí: rovněž výstavního razítkr, vy-
Obruzeného pod č.l4. Jsou to: 51 Celle 1, Glessen 2, 483 Gůtereloh 1, 479
Paderborn 1, 58 Hagen 1, 95 Kassel 1, 31Á Lineburg 1, 355 Marburg 0.0.
Lohn 1, 495'Minden,westř.1, 44 Můnster 1, 235 Neumůnater 1, 45 Osnabrůck 1,
59 Siegen,Westf.1,'415 Krefeld 1, 407 Rheydt 1, 605 Offenbach am Muin 1
66 Snarbrůcken 1, 875 Aschaffenburg 2, 86 Bamberg č, 858 Buyreuth 2, 852
Erlangen 2, 69.Heidelberg 1, 807 Ingolstadt,Donau 21, 75 Karlsruhe 1, 67
Ludwí gehofen am Rhein 1, 68 Mannheim 1, 85 Nurmbarg 1, 753 Pforzheím 1,
84 Regenzburg 1, 872 Sofmeinfurt 1, 67 Wůrzburg 2, 53 Bonn 1, 652 Worma 1,
675 Kaiserelnutern 1, 678 Plrmasens 1, 74 Tůbingen 1, 741 Reutlingen 1,
61 Darmatedt 1, 757 Šeden-Baden 1, 844 Streubing 1, 83 Landshut 1. Znazená
to l že do sbírky zaředíme razítek tohoto typu zatím ze 74 poštovních
úřadů. tu nejeme jisti, zde ještě nějaké dulší neobjevíme

=——30000000000————-
MUDr Vlad.Víklickému děkujeme za vedlejší o
strojové rnzítko ze AosookasByí použí- ABA LUZERN
váno u pošt.úřndu 6000 Luzern 2 (Švýcar-) jéna8007:no
k propagací výstavy IBA (výstava pooseb. T727 AussrUNOpro vodní sportování) 29.5.- 4.6.1972. 27 Mai 6 oN) 0077
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Vysvětlivky k ilustracím razítek na vedlejší 7,stránce

Razítka č.1,7,8,15 a 16 z NDR připomínají nás tok úspěšny letošní

rootcha frankotyp doněmec-
kých Bndeeligy (13,14). SLatňání tinůtční "brazdnlů Zeřemev kur
mansku oslavili rezitkem č.3. Cup Europe v šermu byl vybojován v Heiden-
helmu (4), o světový primát krasobruslařů se soutěžilo v kanadském Cnl-
Bd (9) "Zařadili Jdeme 1 2 starší razítka: z mistrovství světa ve voj

boji ve švédském Oerebro 1971 a americký frgnkotyp, propagující v
Příser Snořebale V poslední chvíli nám přišlo maderské razítko (18) k le-
tošnímu "fotbalovémummletrovetví Evroj Fotbalové i i francoužeké stro-
jové razítko (6), o kterém bohužel zatíne nenéme bližších informací.

——000900000000—

Oheň z Olympie 1972.
Slavnostní akt síní1 olympijského ohně pro Mnichov 1972 bude ae kona-
ti 28.7.1972 v "Kněžkou“, která pravděpodobně provede tento ce-
remoniel, bude as jako v případě pro Sapporo sl.Maris Mescholiou.Trasa
pes pochodně bylastanovena takto:

pla- fras=kthény-Delfyyluriosa-Knstori e-Bdessa-N „Moudhaní8-
Serrš-Komotini-Kipi

Profotanbai corluKapitan Andreevo
farna-Razgred-Ruse

Bmrský, čí-Dove-Fimiaonro-Moreví te

 

ony ZAEder Leitha-Schwechat-Wien-Purkeredorf-Mario
Anzbech-Běheimkirchen-St.P6lten-Melk-Amste tten-Enna-Línz-Traun-
Marchtrenk-Wele-Schranenstadt-Věcklabruck-Attersee-St.G11gen-

š Hof-Salzburg-Freilassing

eagaden-Inze: une tein-S1egadorf-Karguart-
stein-Bernau-Prien-Hosenhein-Audorf-Kieferefelden

Bakouapoči popšákaAoáno
čem,

sc re berau-Murnau-Kochel-Bad Tóla-
Rottach-Gmund-Warngau-Holzkirchen-Geretaried-OcháFt1arm-Baierbruní-
Kůnchen

V době od 20.00 dne 25.8.do 15.45 dne 26.8.bude oheň deponován v Maximi-
lianeu v Mnichově. Na stadion dorazí v 16.20 hod.dne 26.8.1972.

Víme již 1 o některé dokumentací k tomuto běhu. V Řecku dne 28.7.
Fyjam pmela zámnk K XZOR, poěou o Modnoty 9 č 1.50,3.50,4.50 n 10
Dr. Přirozeně bude je provázet 1 FDC a zvláštní pošt.razítko, Krom toho
je připraveno Ještě vedlejší razítko.

ži jižní sousedí mají bohatý program. Dne 21,8.vyjde v Rakousku
známka v hodnotě 2 S,přirozeně i o zvláštní razítko. Špocielní re-
zítka při tamto běhubudou mít ještě 22.8.v Linci, 23.8.v Smlzbur,
24:6+v Innsbrucku, Krom toho bude proveden 24-8.v Kufotelnu nn počest
OH balonový let, Zvláštní obálky k tomuto letu budou stát 5 S a výnos
případne rakouským dětským vesníčkán.



= *.

      

   

  

   

   

NATIONAL
SOFTBALL WEEK

 

SITE OF/LIEU DU
WORLO CHAMPIONSHIP
CHAMPIONNAT MONDIAL

1972

lm
aPAa*“:

A Sth ANNIVERSARY 1
LEAGUE CUP |
WINNERS 1967 |

 

  
  

  
 

 

DEUTSCHE

|

1aUNDESPOST
5.V. „Werder“ 1.020
Weser-Stadion i

© 3
74BoRussia rr A

| VFL 1900 Ev. 3K] 1 70 s Korurscmée RYroman6 © KOMEdra
PomanenstRASSE 4 5 Hrzano“

 

©



Errare humanum est.
Ye, velmí pěkném kntologu výstavy OLEK/NILA Te HAMBURG, © kz-rpe

59 jgětěna jiném místě tohoto Čísln nošeho zpravoduje Je'otišter. obbuh-
l Heinricha Beu z Hamburgu, nadepsuný l, u chyly ne
sportovních známkách“ (Irrtůmer und Fehler auf Sportbriefmarken) „Jedna se
9 nesporně vami sajímerou a užitečnou etudlí, ktorá je r tanto rozauhu
Originalní. Mnohde be člověk až podiví, jak nepozorně be dívá na y
svém albu. Neměli jeme zatím čas se podrobně Článkem zabývnt, ole 1 letry
pohled nás poučil,že budeme muset nákteré autorovy vývody Drát s resarvmu

Jedním z ů autora ba kterého se ostatně dopustilo již více
filatelistů-bada a před ím — sudek brazilské Z r.l952 x 50.
jubileu fotbalového známého klubů uminense (Yw.514,Mi 785).V levém dol-
ním rohu této Jsou totiž zobrazeny olympijské a paBeu brát
že jde o zneužití olympijského symbolu. k yž by bylo ve. diskutabilní
kdy lze mluvit o užití a kdy o zneužití něji ého. symbolu, s názorem „Beu'
Se nemůžeme nijak ztotožnit. Je přece známo, že Fluminense FC z Ric Jn-
meemm5-1849 obarěeí jako jedný z Dálepůrtovních organisncí na vět?

- o tou etu Čouj gue o na .V be náš Soko.
rok před tím němečtí turnéki a pod). Použití olympijských kruhů na zmíne-
né známce kokke bh

Byli jane pdtelně zvědavi,zda objevil poBeu nějaké chyby i na
naších Keopím více,že o některých semi víme. Zcelaa skutečně
poatřehl chylobybě címaccent grave m písmenu E ve slově CON (přetisková
Serie k olympi jakému kongreeu v Praze r.1925). Jeho bystrému oku neušlo
rovněž, že naše lučíšníce na známce Pof.936 střílí z luku bezSPORU88os

Svůj protestní hlas ovšem musíme zvednout při jeho výroku, že serie
B-Slootvájalk LEprý xesOV je“falšování jtatoska“(časoniohtatastma)
Če.o: r teprve od r.1918. To je ovšem £ o
nelze přehit v r.18SYEOIBŮG tedy Y roce I.olympi jakých her byl, Pra-
vAo13,(dnioothJezkovakéhoaa jeho spolu) Ů založen Český
výborpro O který síce skončil v r.1916,ale jen proto,že byl

rozpuštěnosoicejníní orgány. Ihned po osvobození v r.1918
Jik obnovuje svou činnost, pochopitelně už novým jménem. Tento vý

1s Opět dočasně umlčen v letech 1939-45 a přeče nikoho nenapdane
mmlt,le u Rás nyní ezietůje nějaký třetí OV. Olyspijský výbor před r.
1918 a'ten po ní mají přímou návaznost a kontinuitu. Ostatně to vy-
dádřil při kongresu r.1925 v Praze i sám Coubertin.

Kdybychom chtěli takto pitvat členství jednotlivých zemí v C.I.O
došli Jistě k velmí kuriozním a eměšným závěrům. Třeba, že Madaří
nema, také nic epolečného s těmí, kdo d rol918 žíli v zemí“ zvané Uher-
ako Čkterá měla teké svůj vlastníOV). finoho států ve světě prošlo řadou
státoprávních změn a z uvedeného důvodu by ae neměly navazovat na
svou nr minulost. A jen zkuste na přořící v I že hr.Carafa
byl od r.. členem C.I.0. jako sáotupos jiné Itálie než je "ta dnešní, že
Uakrát to bylo královatví a dnes mají republiku. Pak by aní NSR ne
datovat svou Jskou existenci od r.1895, kdy se stal dr.Gebhardt čle-
nem C.I.O.(tedy až po našem Guth-Jarkovakém) „protože„tehdy to PJiné
Německo než je dnešní NSR. Ootetně: mpochybůjme o tem, že C-1.0-by uši-
tě nezůstal němý, kdyby malé Československo chtěloopěedělávat Sljmpíjakou
Mistorii. A přece se nám nedostalo výtky ani v r.1956 (razítko)
(zmíněná serie) ami loni pří 75-výp našeho OV. jssě nechodíme na
Ovoce do cizí zahrady, ale to co nám patří, si br. Beaákěí

  

 

Obě rezítke, používaná při výstavě OLMMPHILA 12 HIMBURO navrhla nage spo-
Iupracovnícě 81eFrudí kůllerová z Hamburgu. Gratulujeme, jsou pěknál
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ZOH 1924
Historie zimních olympijských her je nesporně zajímavá. Oficielně

existují tyto hry síce Již od r.1924, ale tomu la mnohá pohnu-
té jednání. S disciplinami zimních sportů při OH vlastně setkáváme
v 2.1908. Zde tehdy soutěžili muži a ženy v krasobruslení. Závodílo se
sice až 5 měsíců po vlastních OH ne umělém ledu Princees Skating Clubu
vlo ale soutěž byla zaj ítána do OH. V jedné pánské diecí
zvítěsil Švéd Ulrich Salchow (po něm nazván jeden ze akoků) a ve
Rus Nikolaj Alekaanárováč Kolomenkin jinak známý jako Panin. r h
byli první Němci  npjéPondvě Do zimních sportů při těchto OH
byl počítán 1 fotbal a lacrosae. Čelková účast sj ovců byla 482, do
kteréhožto počtu jsou počítání i účastníci soutěže v ko) a lacroase.

Po druhé se setkáváme při OH se zimními sporty v r.1920 v Palais
de Glace v Antverpách. Závodilo se v krasobruslení ( pénů a dam
A dvojice). Naše záznamy říkají,že soutěž probíhala +=29.4.1920 a ú-
čestnilo se jí 12 žen (po, 3 z Aůglio a Norska 2 ze Švédska, po l z USA,
Belgie Finska a Francie. Krag toho se hrál i Boke, na ledě, ve kterém

DBT)08katpotah 0ČT3)k sopotamyomlazu podle! 4 4 a reprezentovali: dr.
Dušek dr.Hartman,Looe,Palouš „Peka azPoderkádaŠroubek a Vindyš.

Třeba říci že popularita zimních sportů v prvých letech tohoto sto-
letí nebyla valná. Krom toho velkou brzdou zapojení těchto eportů do ©-
lympi. programu n Seveřané, kteří se obávali, že by tím mohly
Fěratit na rýznamu jejich tradiční ecutěže na př. Holanekollen. O
rozšíření OH o sport se zvláště jednalo na zase: C.I.0.v Laus-
sarne v r.1921,kde na pořadu jednání «=27.5obyl zvláštní bod:zimní spor-
tys Kanečné rozhodnutí všsk padlo až v r.1925 na známém pražakém kongresu
C.L.0. se dostalo "požehnání" zimním olympijským hrám. A navíc: bylo
Fozhodnutože ve dnech 25.1.-4.2.1924 v Chamonix pod Mt Blancem uspo:
né imnnýoBozto : „háver)pnaotně I.mtetrovatví světa, budou se zpět-
nou st: o I.z: olympi jak: .

JedinouSpamátkou na by
to propagační stro. re- 7. u

katasal Jomeskí :6: bi . jest u jh e
o razítko už akutečně vzácnélí-

ný filatelistický materiál ,be ani JAVIEA 1924 — -
použitelné vignet; neexistuje.

Přidejme 81 ještě pár dat a za-
„dzgmoetí; Do Chamoni= me tehdy v, r- 1924s9ělo 293 ze 16 samí, který

O plonýrské jmenujeme: Anglie . e,
HěSneopuávíe,ot: 'šsko „Mada rako PolakéRakouskoŘorsko.Svédsko |carsko,
sede da a USA. e ko čítala 27 osob. Soutěžilo se

„ 50Okm,skok, sever.k( nace: 18km * skok), v kresobrusle-
mí mí,ženy,páry) , chlobruslení mužů (500m,1500m,5000m, 10000m) „čtyřbo-
bech,hokeji. soutěž závodíly vojenské hlídky. Bovněž metaná byla jen

si plůkem. Výsledky našich: kresobruslař inž.Slíva IV,z
1 účast: Adolf v kombinací VI., Buchberger VII.a Bím XIII., v závodě
ma lSkm (56 Účastníků) Bím XIV., Hevák XVIII. Gottětein XIX.,Jofm XXIV.,
Hák JAVY., v závodě na 50km (33 běžců) Hevák XÍI.,Gottštein XIV. „Německý Jo
XVI.,Kolář XIX, ve skoku Wende X.,Koldovský XX.,neklasifikovén Řím.

BZ8, OEkohommpolevaooBoknasemJyonakPonyDR ton, . o "leischnan-
nově byl V.fo hlídka v aložení (Buchto-Josfřek Bía,MiXlóhner) skan-

 

  

 

 

číla IV. Josí: ři závodu strhla lavina do hlou! m. Jen za jíme-
odprd lo postaráno o zabezpečení trati. Vlakonočen naší rrvybyl

.,
me si ještě dvč jména,která budou nesmazatelně vepsána do dějíntěchto ŽOH. Je to Alor Thorlelf Haug,"Zátopek bílých tratírkterý sískal 5

prvá a jedno třetí místo. Rodné město mu postavilo v 7.1924 pomník.
hrdinou I.Z0H byl "olympijský zlatokop“ Fin Clas Thunberg,který získal v
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Ghamoníx 5 prvá, 1 drahé a 1 třetí místo: Zn 4 roky y St.horitz k nimpři-
dal další 2 zlaté místa. Byl zakladatelem slávy finských rychlobruslařů.
DJeště jedna So1jmpů dekyolábvChamenix skládalvelitelhlídky2 0 o v x welíte:
Francouzů Camxil1e Manári11on.
kumentačníhomateriálura pŘ-předoljap.cm. nanarveTib. franoěteskýmat u na . |! se v. „ franoot ch

známek ze Chamonix a okolí a pode

OH 1924
Ve dnech 3.5.— 27.7.1924 směřovaly cesty nejlepších sportovců světa

do Paříže, kde v len čas probíhaly soutěže VIII .olympi jakých her: Někteří
vlastně můsili přijet do metropole nad Sekvamou již dříve, protože část

ivována ještě před uvedeným datem. Slavnostní zahájení
9244 Paříší byla tak dína příležitost, aby se rehabilitovala
povedené II.OH v r.1900. Hlavní město Francie bylo tedy dru-

hé pořadatelem tohoto vrcholového sportovního podniku (po ní této ctí se
dostalo zatím jen Londýnu 1908 n 1948, v historií 20H St.korits 1928 a
1948). Froncouži vybudovali nový stadion v Colombes a sesvali t
sportovců oslého světa. Příjelo 5092 závodníků ze 44 mení. Prvně se ta-
víli Irové Jugnalávcí,Poláci Rumuni „Litevci Ecuador, Haiti „Mexiko Uruguay,
Filipiny. 11 Nemci,ale také SSŠR, Zapojilo se však zas Rakousko.

Naše výprava byla ha tehdejší Paje početná čítala 128 osob.

5.

   

Je to tím pozoruhodnější,že finanční zajištění nebylo příliš dobré.Pak ne
př.ve větších městech se ve dnech 12.a 15.4.1924 hrála místní fotbalová
derby a celý výnos byl věnován fondu pro olympijské fotbalisty. Stejné ces-
ty mastly být hledány 1 v jiných sportech. Řejpočetnějí v naší výprěvě byli
zastoupeny tyto sporty:lehká atlet. stika, s polopetřelta
poná a jezdectví. Mosi účastníkybyl [ůlen naší skupiny K- dobitý. lelze
Gvěem nevidět že výběr representantů nebyl rády scelaodpovědný což cd-
razilo i v některých dosažených výkonech. Na d ruhé 8 však berme úvu-
hu,že příprava olympioniků tehdy nesnese srovnání 8 a.

Nejlépe si vedli naší gymnasti-sokolové,x nichž k získal ČSR
nejvyšší ocenění — I.místo ve šplhu (a [Ivy celkové klasifikací). Stříbro
dobyl Pražák kruhy,bradla a v celkové klasifikací a Koutný za přeskok koně.
Bronsovou si vybo, Mořkovský v přeskoku (byl VI.ma kruzích) ,Vácha za
kruhy a (také za bradla a v celkové klasifikací). ík byl ještě V.
Ba kruzích a Klinger skončil na stejném místě v celkové klasifikací. Jen
zranění Indrucha a nepřípuštění náhradníka ze něj nás připravilo 0 medailí
1 v hodnocení teamů,

V kopané po nepřesvědčivém vítězství nad Turky 5:2 jeme nejprv remiso-
valí se Švýcary 1:1 a v odvětě jane jím podlehli 0:1. Goal nám dal znémý
Abe, „ Řaší opět se cítili postižení rozhodováním Prencouze Slawicka.

é atletice nám radost udělal vzpěrač Durdis v lehké váze (III.) A
zápasník lehké váhy Kratochvíl (V.). Mužetvo šavlařů skončilo IV+,v plavé-
ní znak MUllerová na V.místě.( Jeden čas držela svět „rekord na 00m znak
časem 1195.01). Také vo vodném polu jeme bylí V., pár Hlavášrilosen pa VI.
ve střelbě na běžícího jelena. jezdců pro nás bojoval v dresuře toliko
Thiel svým VI.nístem.

Letno se ještě podívejme ne lehké atlety, Linka a Svoboda vypadli v
rozbězích na 00m resp.200m, Nedobitý skončil na 5km v rogběhu osmý,což k

'tupu nestačilo,v rosbězích dli rovněž Šindler (15.0m) Šindler, Pří-
'1,Riedl (B00m),ve gkoku Jyzok na bronzovou medaili bylo třeba 192cm n

naší Kucsera a Máchan stečílí jen na 175 resp.lB0cm. Jandera v 11Om přek.
adl v semifinaleOštěpař Kocsan nehodil aní npitibojní. Svoboda ako-

ŠÍ do dálkyjen S>7en a-očtěp poslal jen pod žám. Neuspěl 44lotý Jandn-
Šuk, náš hrdina = 1900, v marathonu doběhl Honzátko až poslední.

Pro olympijskou filatelií ovšem znamenají tyto OH značný přínos.h'*
datelská země vydává pěknou čtyřznámkovou sorli se aymbolíckými nám. ©
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olympijský pozdrav, soáke bohyně Niké, charakteristické stavby Paříže,
mntický olympijský vítěz Mílon z Krotonu. Tento borec byl synem Diotino-
se z Krotonu a svítězíl v v letech 540,532,526,524,520 a 516 před
Ro1CH 6062-66.) číli byl Beetinásobným perlodoniken, Dále hrál 4z
ma hrách Isthmi jakých, 3x na Nemejských a na Pythijských. Při pokusu
O sedné vítězství v Olympií prohrál r.512 s theosen rovněž z Kroto-
nu, V Olympii stála jeho socha, autorem jejím byl Demeas z Krotonu. Ve
válce proti Sybarie táhl v odění Herakla v čele vojaka a bitvu vyhrálo
Bezpečné je jen jeho vítězství v r.532, ostatní nejsou zcela doložena.
Jeho ovičitelem byl Pythagoras, slavný včdec,Podle povčsti zahynul tra-
gácky, když se snažil roztrhnoutí z, zaklínil sí v něm ruku o byl
roztrhán vlky (viz motiv na známce).)

Technická data k této serií jsou tato:
Datum vydání: hodnoty 10c a 25: dne 1.4.1928, hodnoty 300 w SCc čne

23.5.1924. Platnost do 30.9.1924. Návrh vypracoval E-Becker, rytbu pro-
vedli G.Dausay (30c a 25c), G.Parison (10c a 90c). Tískla: Atelier de
fabrication des timbres, Paris, Průsvitka žádná. Žáznany z kntalogů:
Zumetein 149-152, Michel 169-172, ldpala 163-6, Yvert 183-6, Scott 136-
201, Gibbons 401-4.

10c - zelená a svetle zelená - olympijský pozdrov,Aro je Triorh
25c - karnínová a růžová - Notre Pont Neuf, žen“ u Niké
30c — černá a hnědočervená - Mílon z Krotonu
50c - modrá a ultranarin - jský vítěz

v hodnoty jsou známy nezoubkované, dále existují luxusní zkus-
né tlaky, Porevné škůsné tisky a luxusní aršíky. Dále je znám nepři jatý
párehnaolysí Sakouznámku S motrm římaké arényvNines (koc 52če)

rn! jako dary významným polít oecbár « člení
Diebs1r přesněmda: prietují u vsechanmek 'evné nuance

ol otisky:
a) prsten na pretu (I.) a přerušená číslice 9 (II.) u hodnot; le.
b) bílá tečka mezi paprsky nas slovem PARIS a bílá čáry poc *1-to

slovem (III.) u hodnoty 10c.
©) letopočet 19241 místo 924 (IV.) u hodnoty 25c > bílé odděle: s

korunky na hlavě od písmeí. PIADE (V,) u téže hodnoty
d) hodnotová číslice 5 vlevo dole a písmeno R vpravo čele jsot <<-

hy s rámem barevnými čnraní (VI. VII.) u ho .0t, Xc.
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v
w    iv. .

inřížské „H 1944 vykuzují i dosud nebyvulý přínos vě prv filo-
telisty, Jsou známa především dvě ruční razítko z Colombea (D,É). Při ton
Je zejném ono označené E určitým překvapením, Naše vědomosti o olympijské
Vesnici pří těchto hrách jsou totiž nesmírně chabé. Víme na př.,že část nn-
ší výpravy byla ubytována v hotelu Titanic, ule o vesnici samé postrádáme
bližších údojů. Snad by nám mchl pomocí př.Nedobitý, kte: v Paříži tehdy
byl a možná, že dokonce v naznačené olympijské vesnici 1 bydlel. Prosíme
ho o poučení! Jinnk je známo, že poštovní úřnd v Colombes byl v blízkostí
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  olym ého stadiom a snad tedy 2loužíl 1 potřebám oliků j
Ma stadionu samém byly 4 ble poštovní schránk:, kte

DA VVŠSTE V rone1923 byla 1V roce v provozu propagační otrojová razítka typu 4,
B. Je známo celkem 11 poštovních úředů,které je poučívaly, z náchě bylo
8 pařížských. Zde je jejich přehled:

80 při nav

    
  
 

 

 

JEUX OLYMPIOUESÍ JEVA OLYMPIOVES|L
PARIS PARIS —

MAI- JUIN-JUILLET| Mel JUN- JUILLETE—
1924 1924     

   
1. Bordemx-Gironde 7, Paris 117 —- Rue des Halles
2. Le Havre - Seine infer. 8. Paris X - Uual velmy
3. Lyon Gare — Rhone 9. Paris XVI - Place pin
4 Depart 10. Paris XVII - Rodouffro,
5. Gare St.Lazare 21. Paris XVIII - Rode Clignincourt

 

6. Paris 47 - R.La Boetie

Další rnzítko typu C používaly sásledující poštovní úřndy:
X. Paris - Gare Oaaterticz
2. Paris - Gare de 1 Est
3. Paris 5 - nv.de le Republigue
4. Paris 26 — R.du Faubg.St„Deni
5. Pnris XIV - Av.d Orleans
6. P.P.- Paris XIV.

Razítko tohoto typu. (tedy C) existuje ještě jako "nekonečné" u t chl“
poštovních úřadů:

1. Poris 24 - Rode Clery
<. Colombes - Seine

To ovšem není ještě vše, Frencouzí tovuli ne'UH 1 s celin“tí.

Jako solové vyšla 1.4.1924 šedozelená dopienice s vtištěnou ol/mpijskou
hodnotou 3cc (Milon z Krotonu) v barvě černé " červenohnědé.

V olympí jekém roce vyšla pak jestě ve zvláštním ozdobném ob: lu se-
rie 8 ilustrovaných dopisnic, jejichž autorem (1 obálky) byl E,Blanche,
Na adresmí straně byla vtištěna zelná známka typu Pasteur v hodnotě 15c,
na druhé straně pak v černém a červenohnědém provedená ilustrace
těchto sportovců: á) běžce, oštěpaře „zápasníků rohovníků, veslr.ře,
řugbylsty a tenistky. Dopisnlce vytiekla firma Frnnoola z Puříže.

Olympijská serie Frencie z r.1924 byla v počtu 4.000 serií oprtře-
ma dne 8.6.1924 dvou- respektive třířádkovým francouzským přetiakem pro
území Syrig, Hodnotyjsou: 30c ma 100, 1.29pi ma 25e, Lo50P1 ma 300
2.50pi na 50c. Katalogové označení pro tuto serií je: Michel 224-5, Yvert

   

 

1ó2-5, Lipeia 227-30, Scott 153-6 a Gibbons 132-5. Prvé > hodnot;' jsou
znány přetiskem, hodnota 1.50pi s dvojitým. Přetiskovým
chybotiakem je 1 25 na 10c místo správného 50 ČENTIMES na 10c.

Dne 25.9.1924 bylo dalších 20,000 serií opatřeno pro Syrii novým
přetískem - francouzsko-urnbským, Hodnoty zůstaly tytéž jako u předešlé
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emise, U hodnoty 1.50pi ma 30c je znám částečně dvojitý přetísk.

Stejmě jeko pro Syrii, vyšly dvě přetiskové serie francouzské ©
pijaké else teké pro Velký Libanon (Brand Liben). Obě měly stejný náklad
B oní vyč: 2"15,6 francouzským. 1, jnévyšla 15.6.1924 s textem jen franc „ Hodnoty byly steji

u Byrských: 500/0c — 1.25pi/25č — 1.50p1/30c nz .0pt/0c: Kotelogy
"vedou těmito čísly: Michel 225, Xvert 18-21, lipeia 2.-25, Scott
1 n Gíbbone 22-5. Všechny hodnoty existují s převrácenýh přetisken.

Dulší zajímavosti: 50c/10c - přetisk vytištěn na rubu yš
A.2bpi/z5e — dvojitý přetlak

25 místo 1 PIASTRE 25
1.50p1/30c - malé v

P KA ŠPŘAčTÉMbvz vodorovné příčky
2.50pi/50c - malé v

s Av Přašríébez vodorovné příčky
decentrovaný přetisk

Druhá serie pro toto úzení vyšla 25.9.1924 s přetiskem francouzsko-
urabským. Přetisk existuje u všech hodnot rovněž převrácený, Hodnoty jsou
stejné Jako u prvé serie. Katalogové označení: Michel 453-6 (rovněž lápvi:),
Yvert (n Scott) 45-8, Gibbons 49-52.

Wýšěnem olymrájského fotbalového turnaje v Fuříži se nečekaní st.
beu: , která účastnila vůbec prvně. Jihoameričaní postupně poru-

zilf Jugos 7:0, USA 3:0, Francií 5:1, Holandsko 2:1 4 ve finale prk
nás divší Švýcarsko 3:1. Domez toho byla pochopitelně veliká sláv. <
na est vítěsů byla vydána serie 3 známek s ilustrací bezhlavé Niké z-
Samothraké (ve sbírkách v Louvre). Serie vyše 29.7.1924 v nákladu 35 ti-
síc, pozdější druhá tisková vérka (světlejší barvy) měla náklad 15.000

serií. Tisk provedla firma Muňoz r Montevidea. Hodnoty jsou:
2c růžová Mi 287 Yv 281 Li 295 Sc 282 Gi 263
Se lila 286 282 296 283 64

A2c modrozel. 2869 283 297 284 265
Všechny hodnoty existují také stříhané, hodnota <c také svisle stří-

haná.
500 serií těchto známek « 40 vytištěno na nažloutlém pnpíru. Tyte

serie byly určeny pro členy vítězného olympijského mužstva n pro význam-

D6 ooapěeh urugua jakých fotbalistů při P V VRBY!Úepěch úruguajských fotbalistů připo- 7
míná kromě známek aké ješt zvláštní otro-( LVRVCVAY.

CAMPĚÉON MUNDIAL -=Jové rezítko, které je současné prvým fot-
<=- DE FOOTBALL

   
řalovým razítkem vůbec.

A samozřejmě můžeme pět "dozdobit“ nači sbírku OH 194 v Poříži
známkami přípomínejícími tuto olympiádu (viz Par.guny YA 554 u pod.) no-
bo známkami k poctě olympijských vítězů, A těch se najde již více nu př
Murmí ( Finsko Zu 291, Dominicana <A 101, Mongolsko X 469, Turecko Zu
979, rep.Jemen Mi 833 ), Stenroos (Haiti Mí 1034), Friman (Finsko Zu 269),
Prigerio (Dominicane 1A 102) Le Coney (USA 1 314), Osborne (Paraguny)
eventuelně i Deglane, Tonani (Mahra) nebo Gabetti (Jemen). Ostatě, pokud
nebudeme svou sbírku vystavovat na větších výstavách, můžeme si do 20H
1924 v Chamonix zařadit 1 jemenskou republikánskou známku Mi 819, osls vu-
ící finakého rychlobruslaře Thunberga. Na tu jsme zapomněli A tož chybu

tečně napravujeme»
A kdo má trochu fantazie, podívá se třeba ještě do katalogů, zd: by

se tem někde nenašla známka s Louvrem (tam zasedal pří UH 1924 C.I.0.),
Motre Dame (olympiJaké zahajovací bohoslužby), princ Carol Rumunský,

ne Oustav Ado édský (prominentní účastnící OH) n pod. Tož s chutí
toho a m shledanou zas až fiři 20H 1928.

 

Justýn — Bušek
 



“

Americká fotbalová razítko.
Náš spolupracovník z USK p.o -V -yslotsky, "art director" časopisu EUt-

NAL of SPORTS HHILATELY, nás informoval opět o několika námi dasud nezve-
řejněných fotbalových razítkách z Ameriky, Děkujeme mu za přátelskou pomoc
a čtenáře s razítkovými novinkami seznamujeme:

Brazilský frankotyp č. připomíná ještě brazilský triumf v Mexiku a
definitivní získání Rimetovy trofeje. Je barvy červené, bohužel nená zná-
mo, mdo byž používán poštou nebo přivátně, Druhé razítko téhož otátu (č.2)
oslavuje „branku vstřelenou "králem Pelé",

Nicaragua vydala 11.5.1970 serii slavných £ tbalistů, Razítka č.3 bylo
používáno na obálkách l.dne této serie a to v barvě černé nebo rodré,

Oba frankotypy z USA (New Rochelle a New York) jsou červené a používaly
Je soukromé společnosti (viz č.4 a 5).

Foslední dnešní razítko je z Uruguaye a byly jím oráženy FDC s emise
z 20.10.1971, oslavující vítězství FC National Montevideo v Copa Liberta-
dores.
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Na tomto čísle spolupracovali: G,Johnen-NSR, J„Justýn- E
Řilevsko, B.Knieknecht-NDR, dr.Krisper-NDR, 'O „Kučelka- u
Náchod, J.Nekvnsil-Prnha, G.Nusken-NSR, dr.V.Viklícký- m
Praha, 'L.Winternheiner=NŠR, C „V Wyslotaky-USa, V.R.Bu- nm
šek-Strmkonice
 
  

ředsedovi Sviizu slovenských filatelistov s.dr,S.Zrubcoví patří náš dík
zn proprencí sportovních známek, kterou provádí previdelně « velmi populár-
ní formou již řudu mosíců v bortislavském Š,ovtu.

 



 

Minimální kontakt máme nž dosud s filutelisty z Jugoslávie. A přece
právě tato země honosí řudou zejímavých sportovních razítek, která
vydává při kuždé vhodné příležitostí. Jsou pozoruhodná nejen jako mite-
riál dokumentnění, sle 1 po stránce výtvarné. Díky nekolika členům na-
ŠÍ nkujiny, můžeme vás drea o niktenýmí blíže seznániti.

Lety na ložích v Flunici (ruzítků 1,5,13,20)
Generální kongres nlpinistů nu Bledu (2)
l.místrovství světa v seskoku padekem (parašutim) (3)
Mistrovství Evropy ve veslování nu Bledu ( 4, 9)
Zemské přebory ve opeedwny 1960 ( 6 )
5.mezinárodn: závody v podvodním rybolovu 1964 ( 7)
TV.Jadronský pohár purešutistů 4.- 11.7.1965) ( 8)
Krmaobruslařské mistrovství Evropy v Lublani 31.1 2.1967 ( 10)
VI.mezinárodní závody v obřím slaloru n slaloru apecírl X .- 12.5.

2967 ( U) a 16.- 17.2.1969 ( 14 ).
75 let slovinské nipinistické orgonizace ( lz )
IfI.sraz „lovinských alpinistů 1970 ( 15 )
XVII.mistrovství světu v gymnastice 1970 v Lublani ( 17)
XX.mistrovetví Evropy v metané na lecu 17.- 18.1.1970 ne Bledu ( 16)
l.expedice Himalája 18 )
2.expedice Himalájo ( 19 )
Alpský pohár —- mezinárodní kriterium juniorů, £7,- <8.2.196. Braník-

Maribor (21)
V.mistrovství Evropy v gymnastice 1963 ( 22 )
Mistrovství Evropy we stolním tenise 1960 v Záhřebě ( 25 )
VII.mistrovství Evropy v kanoistice 1963 ( 24 )
Poslední razítko (24) existuje ještř také z Jajce (mícto jezeru)

   

  

  

4 k 2 8 v. 2
Blýskanm na leps, casy :

Od vzniku naší námětové skupiny; usilujeme aby sportovní filatelie na-
šla své stálé místo 4 v odborném oportovním tisků.hhalí bychom,kásbychom
předstírali ,že © námi nabízenou spoluprácí byl projevován zvláštní zájem.

dařilo se síce občas prorišovnt sem tem ně jekou krátkou zprávičku, Ale
to gy jv skutečně sporadické : příležitostné.Ztroskotala naše je
ní s Československým sportem,Stadionem,Gólem« j.Proto ta naše neličená
redost z úspěchu dr.S.Zrubse,o kterém oe zmiňujeme - snad letměji než by
zasloužil - na jiném místě tohoto čísla.

Teprve nyní - Jak se zdá - se zablesklo na lepší časy.Náš obětavý
spolupracovník O „Kudelka,vedoucí sekce Lehká atletika v naší námětové sku-
plně a význačný lehkoatletický funkcionář a expert,nám v těchto dnech na-
značil,že ještě letos má měsíčník ATLETIKA zavést zvláštní rubriku, která
Sepreohrodobní bude jmenovat Atletická filatelie.Povede ji sám př.Kudel-
Jn.Šventuslní zájemci O spolupráci hlaste se příme ns jeho narem Otto
udelka ,Náchod,Kamenice 140 .Tom zasílejte 1 své případné příspěvky, týka-

Jjící se lehkoatletické filatelie.
0 podobnou spolupráci projevili zájem 1 redaktoři dalších odborných

časopisů pro Syeneatiku, dnehy, eyestáku a vodní sporty.V naší sekci má
Šachy ma starosti Pr.Paroulek a vodní sporty Zd.Čerbačeský.Pro gymnastiku
a tiku vedoucí zatím neméme n marně pátráme,kdo by se těchto oborů
ujal .Žádéme proto opětovně členy skupiny,pokud by o některý ze zmíněných
(pří dně 1 jiných)sportů měli hlubší a odborný zájem (sportovní i filate-
u oly) s se ném neprodleně příhlásili.Bylo by škoda propást nabízejí-

tost Nepopíráne,že to byla práce navíc,ule opravdový file-cí se
udování pěkné vlast-telista by měl pro fílatelií udělat něco víc než je vy

ní sbírky.
Na závěr uvádíme ještě znova jména vedoucích jednotlivých sportovních

oborů ve skupině :HDKEJ (J.Justýn,Milevsko 63) ,ŠACHY (Fr.Furoulek,Foděbrady
44),VODNÍ SIORTY (Zd.Čerbačeský,Pha 6-Dejvice,Šárecké údolí 16) KDPANÁ
(V.Šlechta,Brno,Obránců míru 80) ,ALPINISKUS (Ing K.Bálek,Plzeň,Dlouhá 26).
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