
  cký zpravodaj pro vnitřní potřebu členů
námětové skupiny Olympijská a sportovní filatelie

při korisí námětové filatelie SČP
Číslo 19 Červenec 1973

Vážení přátelé!
Plenární zasedání KNF,které se konalo v lístopadu m.r.

peosenalé mímo jiné 1 otázku členských základen námět skupin.Bylo
onstatováno,že některé skupiny mají matrikové členy,kteří se na
skupiny ní jek nepodílejí a eni o valný zájem neprokazují.Bylo oporu-
čeno,aby se skupiny s tímto nežádoucím jevem vyrovnaly a 8 čle-
ny ee radějí rozloučíly.Stejně bylo ooobtes skupinové zpravodaje

 

byl sí. čl kteří budou ochotní spět na admínietretivní
Ohiaaršttýmročním příspěvkem.

Ve smyslu těchto pokynů provedla naše skupina revísi členstva.
V-18.čísle Olympeportu vysvala všechny členy o písemné edělení,sda jsou
ochotní abonovat sí Olympej za roční příspěvek Kčs 10.-.Do
tohoto čísla odpovědělo celkem 97 členů (někteří už před výzvou) ,jejichž
seznam je uveřejněn v tomto Olympeportu. opjereby, přiloženou složen-
kou poukázali na do Frahy obnos Kčs 10,-. obeo, j. po-
slalí přímo vedení skupiny,bude předán do Prehy.Jix složenky nepřikládá=
me.To neznamená ovšem, :hom savíreali dveře do ekupiny dalším.Podmín-
kou arciť bude skutečně zájem event .epolupréce a zaprevení stano-
Pro zajímavost uvádíme,že po revizí nám vypadlo 56 dosa-
va .

Z nejednoho vašeho dopísu zazněl požadavek,abychom se opět ně-
dy sešli jako v r.1971 v Čes.Budějovicích.Nyní se náms taková mož-
nost a to v rémcí výstavy TEMFILÁ 75 v Sezimově Ustí. proto o pí-

Se: Detivsobotuo 19 : podobněJi brzy Odpoledne Sděltev Sez.Ústí v s0 +0. ne, E
případnězda žádáte zajištěnínoclehu a na který den.Meodkládejte„abychom

setkání zajistit včae i orgmnisačně.
S iniciativním návrhem šla před nedávnem námětová skupina

Zdravotnictví.U mnohého z nás leží bezúčelně materiál pró který nemáme
samí ve ových ebírkách upotřebení který však by se hodil sběratelům ji-

rpeya po, a ws si v
nem těnto knteriél nabřálí svým Ranku-jeečim.Uvošte © 00 vy semi

zájem při případné výmčně.Zatím u nás fungují námětovéByt

2. A JLA - ved.Zdenčk Franci Klášterského 3,143 00 Preha
2. BOHEMOSLOVENIKÁ— ved.Vratialav Novák,Mad Zámečnicí 14,190 00

3. ESPERANTO - ved.Vladimír Hasala,S.K.Neumenna 57, 695 03 Hodonín
4. PAUNA-FILORA - ved.Ing Jozef Jelenčiak,Mojmírova 18, 801 OC Bretisla-

val

  



6: HERALDIKA - skupina se připravuje
! CHEMIE - ved.Zdeněk Míkula Bánekobystrická 126, 621 00 Brno 21

7. KOSMOS - ved.dr.Ivan Plášek,B-Nénovvé da, 934 G1 Lorice
8. LENIN - vedeJaromír Sokolík,Jubilejní 404.679 63 Velké Opatovice
9. OLYMPSIORT — ved.V.R.Bušek, Dimitrovova 106, 386 11 Strakonice II
M. VÝTVARNÉ UKÉNÍ — vedMiroslav oroMineká 13,101 00 Praha 10
11. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI - ved.Ing Dr rantišek Nedopi1,251 61 Uhřiněves

ošpp2?
12. ZDRAVOTNICTŇÍ - ved.hUDr Vladimír Viklícký,Na Kozlovce 1, 40 00

8
1. ČERVENÝ KŘÍŽMUDr Václav Fiala, Kvapilova 1981/12, 390 00 Téber
4. ŽELEZNICE - ved.Zdeně Hampl,Železniční stanice, 146 00 Prahu 4 - Krč

Vážení čtenáři, přejeme vém všem, abyste letošní letní čas proží-
14 ye zdrevíklidu a hěské pohodě 8 načeřnali dootatek nových e11 86 prá-
ce 1 pro filatelii. S štím jubilejním „čísl. rtu bychoz se
k vám rádi dostali v í 1973. i a krámy

XXX..
xx

Dorpovodný text ke sportovním rezítkům na atr.3:

1. Výstava sportovních známek ve Varšavě v květnu 1972
2. Razítko z FDC dánské sportovní emise ze 14.10.1971
3. Mistrovství světa rychlobruslařů eprintérů v Eskilstuna 26.2.1972
4. Vídeňské sportovní dny v rámci oslav 80 let ASKD - červen 1972
5. Razítko z argentinské FDC emise k olympiádě tělesně postižených r.1964
6. Razítko XV.mistrovství světa v jízdě na saních v Oberhofu,únor 1973
7. Razítko mistrovství světa v letěch na lyžích v Oberetdorfu březen 1973
8. Razítko IV.mistrovetví světa ve skibobech z Ga-Fa v únoru 1973
9. XVI.mezinárodní Týden zimních eportů v Ge-Pa v lednu 197
0. ppanělské šachové razítko z II.mezinár.turnaje ' Orense,leden 1973
11. Míléneké razítko k Junio: mistrovstvím P>1.S.A,
12. Razítko z mezikontinentá turnaje v ženském softbalu v Reggio Ca-

labria v květm 1972
13. Razítko mistrovství Evropy v krasobruslení v Kolíně nad Rýnem únor 73
14. Razítko k J00výročí existence novozélandského y=klubu z fíjno 72
15. Razítko z mezistétního střetnutí NSR-Anglie v umělecké gymnastice dne

10.2.1975 v Bad Berleburg
16. Razítko s juniorského šampionátu Francie v ledním hokejí 1973
17. Razítko ze IV.evětového lyžařského poháru lékařů v Sóljen,březen 1973
18. Světový pohár žen ve ejemdových dieciplinách, Brettenberg, 9.1.1973
19. Razítko z Velké ceny motocyklů v Kristianstad dne 25.7.1959
20. Brazilské razítko k poctě vítěze formule 1 automobilů v r.1972 « Ener-

sona Fittipaldiho.

 

 

Přinášíme vyobrazení příležitostných rezítek z NDR k letošnímu Závodu

míru. V Berlíně existovala resítka obrazově i textově stejná, lišící

Se jen místem použití. Jedním byl HERLIN 2/102, druhým BERLIN 58/1058.
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Vysvětlivky k oylmpijskýn rasítkům na následující straně:

1. ruční razítko z olympijské regaty v Kielu 19.8.-10.9.72,roslišovací
písmena a,b,c

2. ruční razítko £ televisního centra v Mnichově (bylo v užívání od 1.8,
do 15.9.72, rozlišovací písmena a,b,c,d,e. Totéž centrum v Kelu mělo

své podobné rezítko od 1,8.-10,9.12 a plemeny a,b,cý
3. ruční razítko olympijského tábera mládeže v Ju (v provozu od 70,8.

do 10,9.e písmeny a,b,c. Podobné razítko bylo 1 v Mnichově od 15.8.-

15.9.72,písmena a,b,c,d,e. i
4. rolní,půžátkozávročného dne a datem 19.9.12bylo poušíváno šak až

9.72 e rozlišovac: pícmei c,d,e,f. Jenom v k

5. ruční razítko mezinárodního sportovníhotábera nládože v Alčenstedtu
bylo v provozu od 21.8,do 11.9.1972. Bez písmen.

6. ruční razítko 73.zasedání I.0.C.v Mnichově fungovalo od 18.8.=25.8.72
s písmeny a,b,0,d.

1. pola 4razílko k převozu polské olympijské reprezentace do Mnichova

9. totéžjako pod č.T,ale k přeprevě II.částí olympijské výpravy dne 25.

9. velkoformátové (i barevné) vedlejší razítko k sakončení OH Mnichov
(původ německý)
Ařalské ručnízezítko k Olympijskému dnu a sportovním hrám mládeže v

e Bol. -

barevné vedlejší Japonské razítko olympijského letu z Tokia do linicho-
va.
strojové razítko automobilové olympijské rallye Kiel-šnichov 14.-18.
8.1972 - razítko z karktredwitz
ruční razítko z Feldaf! Z tábora CISk (Conseil International du

Sport Militaire), v užívi od 21.8,-11.9.1972, bez písmen.

E08Sail třeba zařadít rovněž do materiálu kiel-

re,
čeeric6erodové rezítko k olympijské výstavě známek v knichově při

trojové razítko ívané 1.8.-15.9.72 zásilky z poštovních

hre v oblas: olympijského pe .smeno x (před datem)
olympijský frankot, jišťovny serkur

razítko ke Pelením olympijským hrám 1976 « Rakouska s

Ústavujícího zasedání organizačního výboru Z0H 1976. Známe rozlišova-
cí číslice 1,2,3,4+

    

  
úršekamásudy naše starostí, jak sehnat dokumentační materiál aspoň poře-
datelské země. známkách a aršících néme přehled celkem jasnýHorší Je to

všek už s razítky.S mnoha předběžnýmipropogečníní jeme vás sezněmovuli
vlastně hned od r.1968 (frenkotypy, z výstav atč.).K vlastním OH

bylo,vjrovozuu„oštomích úřadů (s 1 dočes sh)v Knichově „Klelu,
A stadtu, Niirnbergu, Passau, neen,Goppinsen,
Visitenstadtu a Fe) ngu celkem 65'rafních 252" strojové razítka. Ta

ovšem existují v různým modifikacích (s detem bez nebo s hodinovým úda-

nebo s rozlišovac: písmeny) a tvoří dohromady slušnou kolekcí 345

razítek. V NSR dělí do 3 skupin: a)rasítka k přenosu olympijského ohně

k jed diví Bportovním událostem (194) 8 c)reztkA oatatní (E87,
sedání I.O.C,a kongres! olymp.vesníce. sková centra, ave známek atp.

(115) „unohá z ních už dnes jsou těžkok dostáníOřlolslní mčate totiž ©
jích užívání nedala ani přes četné šádostí potřebné informice.i tak ne-

Řišsejte na mysli,nebudete-li míti tato rosítka všechna.Vždyt aní eběrete-
lé v NSR na tom nejsou lépe.

Výnos z prodeje olymp.mnémek NSR k OH 72 činil 17,749.100 DK.
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OH32
V pořadí desáté,tedy julbílejní olympijské se konaly ve dnech

S1.vIr.- 7;VIII.1952. Byly to draéhry, r olympi jské historií
konaly za "velkou louží“. Jejich dějištěm bylo hlavná město Kalifornie
* El Pueblo de Nuestro Seňora la Reina de los Angeles “ - otručněji Los
Angeles, založené v r.1781. Poředatelům šlo nepochybně o to, aby byl už
setřen nepřrnívý dojem, který zanechaly ony před ŽB lety v'St.Loulo,
Leč 1 tentokráte do plánů sáhly rušivé faktory. Byly jimi neutěšené
hospodářské poměry, ve kterých se zmítal avět. jách tdustrací jeot
hladový „ Který ve dnech 30 „VII „VIII.1952 podníklí do Washing-
tonu vysloužilci s světové války. Krize zavinila, že zejména státy
Svropeké musely značně zredukovat počty účastníků her, takče mnohé posla-
Jy do Los Angeles jen torza původně zamýšlené reprezentace.

Bylo tomu tak 1 u nás, kde se finanční prostředky sháněly horko těž-
ko a někdy kuriozním způsoben. Gen.taj.ČecV dr.Fr.Kroutil ne plenárním za-
Bedání ČeůV letos 28.unora ve svém referátu doslova řekl riro jiné:

«řehdy Národní benka československé povolila veluty pouzě pro čtyří
účastníky a ČOS přes opakované prosby ČeDV oznámila, že pro práce
spojené se eletem, se výpravy nezúčastní, i když musela vědět, že tím

4provuje Československo o řadu medailí. Do ročenky ČSOV nepsal tehdy
r.Óruse: Není třebl ničeho ani slůvkem dodávatí, bylo úplně jasno,
ská byla situace před odjezdem, Bylo nán trudno místo slov povžbuzení

šelí utajované úsněšky
blovi , ví a Engelovi umožnili etart ns hrách jen epolupra-

covníci od policie,pošty resp.Vysokoškolekého sportu,kteří sehnali mezi
sebou potřebné finance. A když pak konečně přece jen bylí vypravení tři
lehcí atleti,dva vzpěračí e dva zápasníci (celá naše výprava čítala 12
Osob a vedoucími byli dr.Widimský a henšík), připedalí 81 rezi ostetními
olympijekými účas Jako chudí pří buzní,

Tím více sí ovšen nusíme cenit výsledků jejich bojů. Po 32 le-
tech jeme se opět prosadili v královně sportu lehké atletice. Příčiníl
se o to koulař Douda III.místem s výkonem 15.6lm, Stetečně sí vedl mara-
Úhonec Hekš, který skončil z 28 běžců jako osný časen 2:41.35. Andrej

1 ve 2-řozběhu na 100m byl I1.za Šizpoonem (USA) a Page (Anglie),
sebou nechal Suttona (Indie) a Lin (Čína). keziběhem všek už neprošel
byl IV.za Simpsonem,Wrightem (Kanada) a Kórnígem (Německo). Na vy-

dl už v rozběhu.Lepšími se ukázali být Jonath (Německo) ,Elliot (N.Zé-
and) a Lutí (Argentina) „Engel byl IV,

Ve vspírání v těžké váze dosta) Skobla příležitost, oby ei "vyří-
dil účty“ se svým přemožitelem z Amsterodamu 1928 Němcem Štrassbergen,
Vužil ne sto procent: výkonem 380kg získal zlatou medaili A jeho ko-
lega Pšenička svými 375.5kg odeunul favorizovaného Němce až na lII.mís-
to. Zahanbit se nedalí aní zápasníci: Urban v těžké zíckal II.místo a
Maudr v, pórové pěkné I.místo.

Ale tím výčet naších úspěchů se nekončí. A budiž nám dovoleno,
Sbychom se o tom rozepeali trochu šířeji. Do olympijských uměleckých

dších výtvarníků,zetím co jádro

  

  

   

  
soutěží se od nás příl ílo několik
uměleckých krubů zájem neprojerilo. Do soutěže literární se přihlásil
dr.B.Běhnel svým románom Finieh.Výsledek nám není znám, Ve eportovní ar-
chitektuře náp zastupovelí arch.Kopp a Balcárek névrh atletickégo stadi-
onu na Petříně a arch.A.Dryák projektem sokolského stadionu na Petříně,
Ťento návrh dostal čestné uznání ale autor se ho nedočkal.Zemřel v červ-
nu 1932, Své olejomalby přihlásili prof.H.Síegmůller z Varnadorfu (Krko-
noše a lyžařský sport) bývalý atlet Slavic Hoplíček (Finish) a Vucátko
(Jeu de Barre) „Tohoto Údajně o cenu připravil detail kopyt (anglické ko-
ně nejsou kovány) +
i ,átegnili sochařetví nás reprezentovaly Mařatkovy bronzy (Atlet,

Maratonský běžec Rytmický tanec,Řecký tanec a Se štítem nebo ne jeanoT
Polkmanův Vrhač koule, snělá Lidického kocepce Brankář a profObrovuk



7
dvě díla a sice Dívka hrající woleyball a Odysseus. Za toto druhé dílo
mu byla přiřčena IIl.cena. Třeba se ještě zmínit o Cdehnálových medal-
líc, 9 ž peěleckých skleněných ch „Drahoňovského a o Boxéro-
vi prof.Žáka ze Železného Brodu (sklo). Svá želízka v ohni měli 1
v hudebních soutěžích. Jar.Kříčka soutěžil Fochodem skautů,eloženým k
Jemboree v r.1930, P.Bořkovec poslal symfonické allegro Start a k.Kohout
z Hořic fanfárovou sklatbu Corona tri 10. Celkem se sečlo 65 děl 4
národů. Z nich vybrána pro cenu jen A to sokolský pochod Jos .Suko
V norý životske kterému přikosponovní sbo pert. Pertifuru zapůjčila
majitelka - ČDS. Fochod byl na na desce Kaster's Voice. tento
pochod získal Suk etříbro (žádná jiná cena nebyla udělena). Jury ovšem
měla výl (proto así nedsla zláto) a to, že dílo je prý staršího data
a neí rázu Široce olympijského, Je třeba se však zmínit ještě o kresbách
A Landy: Cem vteřánovek (byly to teneční momentky ze školy Duncanové) a
o Švabinského leptu z Moderní galerie: Diana m Zasvěcencí říkali,
že 1 Švabinský zasluhoval redaili,ale snad 8e rozhodčím zdálo, še
Hohe pro maličké Československo už bylo př: mnoho a proto dílo pře-

ením.
X.Clyrpi jské hry v Los Angeles zahájil slavnostně 31.7.1932 vice-

president Čurtis, který pozdravil přítomných 1408 olympioniků (z to-
ho 127 žen) ze 37 zemí, Slíb skládal šermíř George který získal
potom bronzovou medailí ve fleuretu a šavlí. Vybudovaná o. jská ves-
nice čítala 700 domů. Pří zasedání IOC v Los Angeles bylo rozhodemto u-
děliti meduile horolezcčm bratřím Fransoví a Tonimu Z Jiěnecka
v ocenění jejích výkonu - zdolání alpského Matterhornu v r.1551. Toni
Ovčer;medaili dostel in memoriam, protože ještě v r.1951 při horolemec-
kém výkonu nalezl smrt. Bratří slezlí katterhorn $ezv.everní oestou,
Jeko ukázkové sporty byly na hrách předvedenyrugby a Inezoese. Známko-
vou dokumentaci pro tyto sporty a pro katterhorn najdeme jistě bez obtí-
ší.

Ne počest OH byly vydány v USA dne 15.června 1932 dvč známky molé-
ho formátu o hodnotách 3c a Se. Navrhovatelem jich byl V-S-Me Closkey Jr.,
nižší hočhotu, která vyšla v nákladu 168,885.200 kusů ryl L.S.Schofielů,
šší J.Eiesler (náklad 52,376.100). vytiskla hlubotiskem Bureou

of Engraving ami Printing ve Vashinetomu. Sou bez průsvitky: Na
hodnotě 3c

je

zobrazem americký student-eprintér J.A.Le Coney při startu,
námět hodnoty 5c je antický. Je jím slavný kyronůy Diescobolos. Zoubková-
ní je 11x20.5. Prvým mistem prodeje bylo Los Angeles dne 15.6.1932. Ve
světových katalozích najdere tuto emisi

poč

těmito čísly: Michel 2359-60,
Yvert 314-15, Scott 718-19, Gibbons 286-7, I4pela 356-57. Příležitostné
razítko nebylo žádné. Existuje však řada pamětních obálek privátního pů-
vodu.

Také obě hočnoty k X.OH 1952 se vyskytují s prekencly. Některé zná-
me na obou hcdnotéch,některé jen na jedné z obou. Sestavili jeme seznam
těch, o kterých víme:
AlaBáMa:

|

Florerice,Roanoke,Sheffield
Douglas

ARKANSAS: Fort Smith,Helena,Salem
IA:Alameda,Ansheim,Aubum,Beláwin Park,Bell,Berkeley,Canpbell,

Clovepdale Corona,Coviáa,Dovney,BlsfnoreGarden. Čřove „Glen“

 

 

dale,Hollywood, s „Kingebury Angeles,Moneta kcnrovi a,

Oakland, Ycižiěfelišedes,Perle,Pico Polní Loma, i
Portervllle,Redondo Beach,Gan (San Jose,Šanta karia,
Santa Monica,Santa Rosa,forrance,

RROSUT.BerioteonoDěrnyHartford Mddletov,Meugatuck,New Brita:A oi Ain,
orvách,Flalaei116,South Morwaik,Thomas ton,We zorbury,Vest ©
Chashire

DELANARE: © Newark,Selbyválle,
District of © : Washington



 

  

   

 

  



 

V minulém čísle Olympoportu jeme seznomili čtenáře s mteriálem,který
ve objevil v souvielosti 8 přenosem olympijského ohně z Olympie do Mnicho=
Tp Pečp.do delších dějišť XX-Olympijských her 1972. Jednalo 6e o příleži-
tostné razítka Recka „Bulharska „Madarska, Rakouska a NSR, o rumunskou známku

celiny a o balonový let v RakouskuSlíbili jsme současně ještě další chy- -©
čjící informace,Jame rédi,že slíb můžeme dnes splnit.

Dříve však prosíme o prominutí,že jsme nedopatřením vynechali údaj o
Fokousié známce, vydané k přenosu počhodně jakož 1 ot,že mezi příležitost
nými ruzítky jeho vynechalí ještě ono ze Salzbureu.Typ je podobný těn z Imm
sbrucku,Vídně a Lince.A nyní k dnešním zbývajícím:

Razítka č.1-3 jsou normální denní řecká, V Turecku měly zvláštní rasíš
ka poštovní úřady v psalo (6.8.),v Istanbulu (8,8.) a v Kapikule (9.8.),
Bohatým přínosem Jsou razítka rumunská, Bohužel jsou vesměs malého formátu
a méme obavy o tiskovém výsledku jejich reprodukcí,Po turecké serii č.4-6
sí nejprve zaregistrujme rumunské č.15,které je z FDC rumunské známky vyda-
né k přenosu pochodně, Č.7-14 jsou pok z měst: Giurgiu,Bucuresti Rimnícu=
Vilcea,Sibiu,Alba Iulia ,Arad,Tímisoara,Stamora koravita, Zbytek £.16-19 je
z jugoslávských měst: Vršac,Novisad,Subotica « Beograd.

  



KANSAS:

KENTUCKY:
JOUISIANA:
MAINE:

MARYLAND:
MASSACHUSETTS: Amherst Andover,Lshby

U

AFiEkteMacon,Rono
Honolulu
American Falle,Kollog,MelbaMeričlen,k
Aledo,Anchor,Aůrora Aron,Bařdol| Bůzesví1Ne,Bourbonnaia,
Bucktňchan, Cago,Čhi: He1ghts,Coatsburg,Colchester,
Denville „Decatur,Dekalb, "Best Lynn,Elgln,Fairview,

KozolonaprartenlanamodatrinoktPootattttdat©, eno o nee ds,
Rio.Rookford,Rock Ieland,Šcíota,Šeaton,Sheffiled,Šíb ,e;

Sperta,Speer,Sterlákg,StocklanárSwan Cřeek,Techny,TíaklIva,
ToulonNětnen,WellingtonoViunoténWoodhutíWoodianá,Wyanst)
Vyomi.
Bloomington Cedar Lake „Columbus ,Crawfordaville,Elk-
hart, Glezon,Bagorakoem, Hebron,asper,Loganeport Losoutville
Lowel1,New Libeny,ew Častle,Ňorth Manchester, Richmond,Sainí
Joe,Seymour, Ferre Haute,Union City Wabash
Bettendorf,Čharlee City, Dubugue,Grinnell, Independence Kason
C4 11, Nashua „MASTataníno „Nora Springs,Portemouth,Sheffielů,

Concerdia,Fredonia,Hutchinson,Kansas City,Osawatomie,Selina,
Teseett
Ashlaně,Elkton, Newport
Oeandem,Sheva! rt
Calata,, pork,Fairfield,Fryeburg,Kemnebunk,Old Town,Sprine-

Baltinere Brentwood,Elkton,Hegerstown,Salisbury
Avon,Brewster,Chelmeford, Dalton, Dan-

verse ,East Šridesna 'er,EASThampton,East Pepperell,East Tenpše-
ton,Ěast Walpole,Fall River,Gloucester, Oreat Barrington, Oro-
tonsilaverhi11 Holbrook,Holliston, Indian Orchard,Mill1e North

thbri r in

 

Anherat,Nar Norwood, Provincetown, Rando 1ph, Raynhnn,

onkpnáles: „Vinci n Springa,Wor-
cester, renéhaahátinoville

MICHIGAN: Benton Harbor,Berrien Springa,Coldwater,Custer,Dear-
Dowagiac,Fenton,Fremont,Gulesl Hancock „Holton,Jack=

n  lamazoo leva„Meaick „Montague,Ovíd,Rockford,St Joseph,
s Leke,Scottri11e,Shelby,South Haven,Sparta,White Cloud,

MINNESOTA: Lea,Canby Fergus Falls,Orand Rapids,Crey Eagle ,Hant ings
Litohf1e1Mankáto, eapoli8,0vokonna,Při Rapide,St.Cloud, *
St,Paul,Stillwater

MISSISIPHI: Meridian
MISSOURI: Carthage,Chaffee,Clinton,Elmer,Hanníbal, Independence,Lebanon,

Linneus „Řew Cambrai,Odesea,Purdin, Rutledge,Sant Joseph,Se-
dalia,S; ed, Thayer,Troy,!! amstown

MONTANA: Arlee,! Pro: Ignatius
NEBRASKA: Chester, in,Noth Platte,Oak,Wisner
NEW HAHPSHIRE: a,Claremont„Frenklin, Goffetown, Lebanon,Mewmrket,

North 9! „Peterbo: „Suncook,Woodsvílle
NEW JERSEY: Bradley Beach,Butler,Camden,

NEW YORK:

Arlington, .eld,

KáuktetamičtStne amněyČar

ho

laptoacáor:s a: jplewoo( s
FlánaNev Brumovk,Nerčon, c,Paterson,Perth Amboy,
Red Bank,Rosemont,Sergeanteville, South Amboy,South Bouná Brook,
South River,Trenton,Union Cíty,Vlnoentown,Weetfield,Westwood,
Woodbury
Addison,Alfred,Almond,Alzyra,Angelica,Ashville,Auburn,Belfast,
Bolívar Boonvi1le,Canasonarie,Carthage,Cassadaga,Clarkaville,
Cobbleskí11,Cohoes,Cormral1v4l1e,Court.Jand,Croghan,Delnar,



u

NEV YORK: Dolgpville Dunkirk,East Randolph, East Worcester,
Pássaon ELhůně otPkogaoargrlanisníp Glena Felle,
Greensille,Groton, Gutlford,Harford,Harrisville,Heuvelton,
Tlon,Ithaca „Jamalca,Johnstown,Lakewood,Lindley,Líly Dale,
Lockport,Long Ieland Cíty,Lyone Falle,kadrid Manaronek
Maryknoli Mayvi1le MiddlstovaMohavkloriey,Natural Bridge,
Newark,New Bremen ,Newtonsville, Xi gara Falle,Nineveh,Ní6-
kayum „Norwich,Norwood,Oak H111,0 dessa Oneída,Oswegopřetnu
ted Post,Pelmyra,Poplar Ridge,Port Leyden,Portvílle,Pots-
dam,Ravena,Rensselaer Falle,Richburg,Savona,Schenevus,Scio,
Selkirk,Sheri11,Sinclairville „StocktonUtica,Ven Ette:
terford Waverly,Westerlo,Westřield,West Foint

NORTH CARULINA: Asheviile,Hickory Kannapolie,Ralelgh
NORTH MIDTE: Butte „Cooperetowm,Ďenhoř„Kugní„MarmrthMercer, Plaza,Rol-

la Washburn,Wilton

   

 

OHTo: Chi1l1eptho,E a,Greenvíl1e,Masetllon,Patnesville, Perrys-
Burg,Steubeů Aro,

OKLAHDNA: Enid,Tulsa
OREGON: Boring,Carlton,Delake,Eagle Creek Portland
PENNSYLVANIA: Altoona,Ambridge Corry,Easton,East Stroudeburg,Elkland,

Emaus,Erie„Honesdale,Knoxville L, ckhaven,Miffinville

 

  
Mount Carmel,Norristoun,North Vales,Osks, Philedelphia
FEEDOKTU BOOeS508 e,Farren, West Plc:
Wilkes Šarre Wootriců „York | n :

FORTO RIOO: San Juan
RYUKYU ISLANDS: Pascoag,Fawtucket,Slaterovílle,Warren
SOUTH DAKOTA: Mitcheli,Watertown
TENNESSEE: Campaígn,Kingeport,Lebanon Memphis,Morristown,
FEUS: Antti)Beetmomiyhetino,partavannon *

VERMONT: Burre,Bennington,Bradford Brettleboro,Essex Junct10n,IMikí
Órlenno,Richmond, Rutland, Št„Johnsbury,Svanton,Tovnshond

(00.
VIRGINIA: Danvílle „Lynchburg,kadieon Heights Marion, Narrows, Newport

News,Norfolk, Petereburg, Richmond, Rustburg, Sweet Briar
MASHINGTON: Almira Auburn,Brewster,Člayton,Colbert,Colville,Cwehglis,

Everett „Grand Coulee ,Greenacres,Kettle Falls, Leavenworth,
Manson lead,Okanogan,0 „Opportunáty,Oroville Otis
Orcharde,Raymond, pbižojseté TSpokano,Tvísp,tlnlock

WEST VIRGINIA: Hunt ington,Mot le
WISOONSIN: Beaver Dam,Beloit,Bowler,Burli: n,Carolne,Cudant Defo-

Test,Elderon,Enbarrase,Fond du Lac,Gillett,Oreenleař,
Grimns Hartford Hatley,Jamesville,kellnereville,La Grosse,
Lily,Lyons,ManiEowoc,Menasha,Menomonie Merr111,Řegnah,
Neileville,New Richmond,0shkosh, Phlox, Polar,Po: Por-
terfiela,Port Vashingtoň,Racine, Ripon,Sun Přardo,,
vílle,Two Rivers,Waupun,West Bend.

Neznáme žádné prekancly z těchto států: Nevada,New kexico,South Carolina
Wyoming a Rhode Island. Víte-lí o jiných, informujte nás!

Znínilijeme ze již, še pří losangele hrách neexistovala žádné
příležitostně razítko. Žajímavá rohou být ovšem i běžná denní,použitá navydaných olympijských známkách. Informoval nás o ních náš spolupracovník
peLacko z USA a podle jeho materiálů jeme se pokusili některá z těchto
razítek 1 neuněle na: ut.

Prvým dnem vydání americké olympijské emise byl tedy 15.6.1932. Ten
den byly obě známky k dostání ovšem jen v Los Angeles. Příslušná rezít-
ka z tohoto dne jsou pod číslem 1 až 9.

Razítko č.l je nornálrí ruční, Razítko typu 2 známe nejen s číslem2, ale teké s 2 a 23.Není vyloučena existence dalších čísel.Letopočet
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vén v tomto rezítku
od č.2 jiným textem.pote1
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Ze dne zahájení OH 192 t.  J.z 90.7.jeou rasítka pod č.15 a 16.
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F'RST DAYOF SALE   

2 23

Podle sdělení ,zírkených u Departement cf Kavy ve Washingtonu kotvily
v lovenerjepkén přístavu Sán Fe0ro v době olyukd jských heřJodl okte!
se účentníly v oné dobí velkých manévrů v Tichém oceánu. Z větších lo-
dí to byly : USS Penneylvenia (byla prevděpodobně štébní vlajkovou 10-čí), Colcredo, Texee, Neveda, Chicago, Salt Lake City, Richmend, Círcí-nati, Concord, Brent, Californís, New York, Arkansas, Oklahoma, 'Utah,
Loutevílle, Trenton, Warbleheed, Lexington, karyland, Tennessee, Omaha,
Auguste, Fensacola, Northhanjton, Kilwaukee, Raleigh, Naruhal, Čedusa,
Bobolirk (zenší lod). Tytc lcdí pro svou korespondencí používaly nově
vydané olye pi jaké 6 mnohdy je znehodnocova: lodním razít-
Kem. lo ae ček už od 13.6.1557. likteré lodi používaly prý olymp.
vignety a cachety. Na ukázku přinášíme vyobrazené razí: erých lo-
$f- Razítko č.24 bylc používáno minieterstvem námořnictví v druhý FIRST
Day 16.6.193<.

 

103 ANGELES  



4
Filatelistickou dokunentaci těchto her lze ještě doplnit materiály

oslavujícíri některé z hrdinů jednotlivých soutěží. Prinát patří nespor=
ně třímedailové Američance k.Didrickeonové, která získala olympijské zla-
to v oštěpu a překážkovém běhu na 80m a stříbro ve skoku vsím Na pře-
kážkách předvádí znáska Dominikánské republiky ki 567. nejdelším bě-
žeckém závodu - rorethonu sí prvenství dobyl J.C.Zaballa. Jeho triunf ném
přá poníná známke Mi 1056 z marathonaké serie Heíti. Nečekaným vítězem zá-
Vodu na ]lCkn se stal Polék J.Kusocineki. Vedle obrezu na B ském aršíku
Ki 1167 možno použít i razítek z Kueocinského memoriálů. Slavný Numi se
na olympijské soutěže díval je z diváckých ochozů už jako profesionál.
Druhý člen stříbrné štafety Německa na 4x100m E.Borchmeyer je zcbrazen
na monacké známce Mi 340. Hod oštěpem mužů v Los oapsh vyhrél Fin k.
Jšrvinen. Jeho obraz je na finské známce i 290, Odborníci ovčer vyslovu=
jí pon o tom,zda zobrazeným sportovcem Je skutečně JErvinen.Terto
Žotíž nos1l brýle a proto se prý může jednat o jiného oštěpaře,snud Nik-
kanena. Jěrvinenas všsk připomíná 1 finská známka K1 4C1 případně 1 hi
438, kde je zachycena včž olympijského stadionu, Je přesně stejně vysoká
Jako daleko hodil oštěp Járvinen v Los TE va avém vítózném hodu. Ně-
řecká fleuretistka H.kayerová sice svůj zlatý úspěch z ámsterodamu 1926
neopakovala, ale ani etříbrná medaile z hlavního městu Kelifcrmic jistě
nebyla k zahození. Najdene ji na známce NSR ki 562. huší váha v řecko-
římském zápase měla vítěze v Němci J.Brendelovi. V r.1974 vyšla v NSR
Alustrovaná celira s jeho obrazem. Do sbírky OH 1932 zařadíme pochopitelně
i pareguajakou známku Mi 2088 s odkazem ns OH v Los Angeles.

Justýn-Bušek
 

Nz přání některých našich čtenářůpřinášíne seznem zení které se sktivně
účastnily XX.Olympijských her v Mnichově. Přehled je sestuver. podle něrec-
kých premenů tedy v německéh sbecedníz pořádku:

4; Argentine Australie ,Bahumy,
Berbados a „Brazilie ,NSR Britský Hončuras, :
Burra,Sri (Ceylon) „Chile „CostŘice,Dánsko . =
R :p,Ekuador, Pobřeží Sloneviny,Fi0š1 Finsko, © s

i : Guyana ap ,Hongkor o-
PÁDTaveo epeb3náte »Jorčánsko

orur „Kanoda „Keha,Kc lunbie ,
nen, “

Pn: 73
Řákouatokittan ená :

ří „Jen Lerino,Ssu: EERa
ŠaapetdiezrěnioBAROŠesa

o
s "Emipt,Jižní Vletram,pase

Zemí 6 6 Anglie,
Fodtržené země ly v olyn, z. roce olw.píjské známky k 20H

v Supporo, OH v kríchově nebo jir“ olympijské příležitosti. Jiný olympij-
ský materiál (rezítka,frankotyjy a výdaly deště: Araeitine Finsko,
Kanada,Anglie.Z nemičastněných členů I.0.C„vydely známky Senegal 8 Leset-
ho. Překontrolujte tento sernáz svými záznamy. Nevylučujeme,že nám
mohlo některé Jméno nebo údaj vypadnout „
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Na dnešním čísle spolupracovali: Grekov, SSSR - Justýn, kilevsko — Knie-

knecht, NDR — dr.KPiepěr, NDR - dr.Kroutii, Praha - Lecko, USA - Ryssamy,
Varšava - Nuyken, NSR - Winterchelzer, NSR'- Bušek, Strakonice.

CITIUS - ALTIUS - PORTIUS
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OLYMPIJSKÁ A SPORTOVNÍ PILATELIE
 

jeme poprvé lístinu členů naší námětové skupiny podle
EKTorJsou v ní zahrnuti dejenabo jedů:
zvu v posledním čísle tohoto
ství ještě před výzvou.Nezavíráme tím Pochopítělně

oagověli ná našívý-

OEje nabo, vyjáčři:

nýmí zájemci a hlavně ektivnímí spolupracovníky.
Většina členů ná zájem hlavněoo materiály olympijské.Pokud jde o

dny jsné|nebo specielní, označujeme
H = zímí olymp.hry, ZS = zimní

lední hokej, ME, kS = mistrovetví Evroj
P = plavecký sport
ená, H = opor č

zs Andělín Adolf
Frentišek Alex
František Anděl
KVDr Alexandr Berd
Jaroslav Bardoun
Ing Zdeněk Beran
josef Blaha
ldřích Brůha
úclav Bušek
Jan Calta
Lubomír Coufal
Bohumil Čech
Latlaty Čenger
Zdeněk Čerbačeský
Ing Jiří Černý
Ing.Antonín Dvořák
Jaromír Fajgl
Norbert Felner
František Fráně
Dobroslav Frebort
Alois Frinta
Ján Gašparovič
ng Karel Hálek

Bohuslav Halíř
FRtánirneoele

(clav
Vílém Hofrichter
Jiří Honců
Ivo Horníček
Růžena Jandová
František Jenčk
Jaroslav Justýn
Stanislav Kavan
František Kinkor
Rudolf Klimeš
Ladislav Kočí
Jindřich Kopeček
Bohuslav Kot
Zdeněk Koudelka

   

                                

    

  

   

Je na konci saadresou těmito zkrat-
» LA = lehká at IH=

, světa, P = ko) šacby,
A = alpiniemus horolezectví, K < Kobíková, WB = odbí-
= cyklistika, Žli * Závod míru.

564 01 Žamberk 515 - OH,LA
"769 01 Holešov, Náměstí40 ,o.Kroměříš
261 02 PříbremVII, tř.Osvobození 384
040 00 Košice, Ondávská 17 - OH,MS,F,LA,LH
405 21 Děčín 2, pošt.schr.132
400 00 Ústí n.Lab.,Ostrčilova 2
561 61 Červená Voda 317, o.Ústí n.Orl.
270 25 Křivoklát 179
386 11 Strakonice 11/106 - OH,F
321 00 Lítice 8, Plzeň-něsto
674 01 Třebíč, Čtmelova 5
746 O1 Opava, Lidická 10a
934 01 Levice, ONV

Praha 6-Dejvice, Šárecké údolí 16 - P
511 01 Fumov, Kaanae 237
51 01 Náchod, Mičurínova 1046
753 01 Hranice na MoravěSídliště kpt.Jaroše 1357
94 01 Levice , Gottwaldova 15
575 12 Hluboká'u Borovan 76, 0.Čes.Budějovice
585 01 Chotěboř, Severní 1145
465 42 Hodkovice n.Mohelkou Lesní 511,0.Lábereo
801 00 Bratislava 5, Gottwaldovo nám.48
312 07 Flzeň-Letná, "Dlouhá 26 - A
356 01 Sokolov, K.fikáchy 2219
695 00 Hodonín, S.K.Neumana 37
466 00 Jablonec n.Nis, Dukelské ném.5
339 02 Klatovy č.219/10
543 00 Vrchlabí, Slovanská 886, o.Trutnov

Sušice 62 oUberJiradiště
362 36 Volebjal|Řrumlovská 27:
Šaž 21 ROH Družba
599 11 Milaveko; Pk63 - OH, LH,Z0H,ZM
289 22 Lysá n.Lab.,Sídliště 1494,0.Nymburk- C
386 01 Strakonice 1/976 - LU
593 6 Svánčaný 112. a20, Pardubi. 14el 8,0. ce -

141 00 Preha 4-Spoří I,Běišická 2
530 03 rojedi

 

278 01 Kralupy a č2ž -c
736 00 ertrovE
394 68 Ži: Řo345-E
570 00 ČeskéBudljovice,
547 01 Náchod, Kamenice 0
048 01 Rožňava, Šafárikova 1655 - 20H

Praha 7, Haškova 7
4801 Rumburk“ III, Poustka 707



KesdovyVee. zá 39'ary, ská 51/II - Z0H,ZS
České dědovice, Žižkovo Bén.29 -OŘ,ME,KS
Přerov, M

České Budě, ce,Čéčova 59/b-F
učina 3 0.Brno-venkov
la, blok 102/B, o.Galanta

Praha 4-Krč, Budějovická 108 - C,ZM
Poděbrady, Husova - Š
Vodňany, Mokrého 27/I MB,MS

č Tod. Nádražní95 =ŠoH,WB© -

ABAtnlášeká 208/2
Litoměřice, Štursova 10

feeží paloratoTáy1569,0.80e n.koravou, oHodonín
Polná 271 ' :
Tábor, Gottwaldova 2216
Tišnov u Brna, Riegrova 886
Nové Mčeto n.let. „Dukelská 483/b
Olomouc, Kijevské nábř.1
Poděbrady, bažantnice 976
Pardubice, Dukla 2257
Sabinov, Švermova 3/728
Poděbrady, Na dláždění 62/III
Bystříce p-lloot, Holešovaká 42
(stí nOrdicí, Žižkov 675

Bratislava, Steinerova 10
Bánská Bystrica, Okružná 4
Kladno 4 Vítězná tř. věžový důmP
Karlovy Vary,nám. 5 - ZOH
Hluboká noVšE.,BoNěmcové 638
Oetrova f61 iástecká203 ..

„Bohumín,R.armády 163,0.Karví
Meziboří 330, oskost, “o

Ostrava 55, Šlámova 22

Přemošná,Ku staré cihelně 105,0.Plzeň-venke

  

  
88. Ing Miloš 669 00 Znojmo, Pelliardiho 31
89. František Vatra 79001 Je 1, Krameriove 44
90. Fhír Jan Vančura 28400 Kutná Hora, Jungmannova 479
91. Jaroslav Víchs 747 15 Petřkovice 189, opava
92. Josef Volf 295 01 Dalovice JO, o.Ml.Boleslav
95. Ing Vladimír Vonka 280 00 Kolín II, Voskresenská 819
94. Josef Urban 344 01 Domažlice, ul.Koemonautů 175

95. Josef Křívánek 40500 Děčír II, Kubelíkova 961/5

$rosíme

0

o í která vznikla u člena uvede-
Béno podč+b5: 8 Jméno zní Pavol oŘDRKEKÉnakolů Ondáška:
Po uzávěrce doš: tě další přihlášky které přesto ře jňujene:
96. Prentišek Pratšá, 19 00 Praha 5-Šmíchov, Fráni Šrámka
97. Jaroslav Kamenický 534 01 Holice I, Husova 541

Člen Lubonír Coufal směníl adresu. Nové zní: 674 01 Třebíč, K.Konráds
1168, Sídliště.


