LMELR
Neperiodický spravodaj motivové skupiny
Olympijská a sportovní filatelie pří komisí

tové filatelie

6

Říjen 1969

DESETINNÁ KLASIFIKACE

V Mezinárodním adresáři námětářů, který vyšol zásluhou komise ná-

mětové filatelie v r.1968 je na str.6-12 otištěna tabulka desetinného

třídění. Byla precovýna podle katalogu mezinárodního desetinného třídě-

ní s příslušnými

úpravamí pro

táři však postřehlí,

a postupně nás na

potřeby námětové filatelie. Všímaví námě-

že toto třídění vykazuje některé závažné nedostatky

upozorňovali. Nás pochopttelně zajímala především

skupina 79 - sport a rekreace.

:

Z nevysvětlitelných důvodů je zde do jedné skupiny eměšováno di-

vadlo E) tanec (7933)

a sport.

Výraznou závadou je na př.sařadění ho-

keje (79635) mezi míčové hry (7963), ačkoliv je Jasné, že pod termínem

hokej rozumíme dnes hlavně hokej s toušem. Nevhodné je zařadění gymnastiky (79641) do jedné podskupiny a lehkou atletikou (79642) a pod.
Nutno vděčně přiznat, že mnozí z těch, kdo projevili negouhlaa 8

tímto tříděním, se neomezili toliko na kritiku. Někteří přišli 1 a vlast-

ním návrhem. Jedním z nich je člen naší skupiny a expert pro lehkou atletiku v

O.Kudelka z Náchoda. A protože je členem sportovně-technícké

komise Čs.atl.unie a. evuzu, sekretářem statistické skupiny SAS ČSSR,ústř edním rozhodčím utd.atd.,zpracoval svůj návrů skutečně nejen svědomitě,

4 nejvýš odborně. Předkládéne vám jeho prácí k zamyšlení,

ole

ke konfrontucí

s tím, co dosud v tomto oboru třídění známe u k posouzení. Návrh O.Kudel-

ky byl poslán také na SČF do Pruhy.

Návrh na desetinné třídění ňámětu: tělesná výchova,sport turistika.

79
tělesná výchova, sport a turistika
790 tělovýchovné událostí
794 míčové hry
791 tělovýchovní pracovnící,stavbý, 795 vodní sporty
zařízení symboly

792 základy těles.výchovy v přírod.

podmínkách národ.aporty,žena a
dítě v tělesné výchově a hrách
793 atletika
š;

ov!

796

zimní sporty

797 branné sporty

798 turistiku a ekuuting
799 ostatní tělovýchova a oport

t

7900 olympijské hry (letní a zímní)
7901 mistrovství světa

7902 mistrovství avětadílů nebo zeměpisných oblastí (na př.mtstr.Evropy
Balkánské hry,Panamerické hry ,OANEFO AntJaké hry Karibské hry atd.)

7903 tělovýchovné přehlídky (slety,língiády,dělnické olympiédy,spurt ktády)

7904 universiády (světové národní

sa 6
7905

kongresy, sjezdy, konference

7906 tradiční soutěže většího významu (Závod míru,Šestidenní soutěž,
spartakiády spřátelených armád,Velká pradubícká a pod.)
tělovýchovi

7910

racovníci,stavby,zaříze!

symbol,

tělovýchovní pracovníci (Tyrš,Líng,Jahn atd.)

7911
7912
7913
7914
7915

významní sportovci
stadiony a jiné sportovní stavby (lyžařské můstky)
sportovní nářadí ,náčíní,výstroj,obuv
sportovní a tělovýchovné odznaky
různé symboly se vztahem k tělovýchově a sportu (nu př.Bonacosšovo
medatle za nejlepší sportovní známku a pod.)

792

základy tělesné výchovy v přírodních podmínkách, národní sporty ,žena a dítě v tělesné výchově a hrách
ženu u tělesná výchova
7923 národní sporty míčové (pe=

7920

7991. dítě,jeho tělesná výchova a hry
(včetně Jogos 4nfontis u pod.)
17922 základy tělovýchovy v přírodních podmínkéch
12

7930
7991.
792
7933
7934
7935
24
7940.
7941
T362

bchy nladká,lesní,převpolní,stlniční,muvatňon
běhy překáškové,steepla-chuse
běhy Ataťetové
aportovné chůze
skoky
míčové hry
kopaná
košíková
odhíjená

7943 házené české hundbal
7944
1 pálkový tenís,
badminton

lota,ruský hokej;hurling..)
př „mongolské)
7925 ostatní národní sport (gorodky ,buzkaší ,curling)
7924 národní sporty branné (na

7936.
7937
7938
7939

7946 vugby,americký fotbal
7947 golť
7948

pozem hokoJ hokej na kolečko-

vých bruslích)
7949. ostatní míčové hry ( ns př.
kolová)

7945 bosebal,křikot

795vodní sporty

vrhy a hody
atletické zaňízení,nářadí,náčiní,obuv
utlebičtí pracovníci, závodnící
ostatní náměty (př.stletika v
untickém období nebo v přírodních podmínkách)

7950. plavání(atort,p

7954. Jachting

7952
1953.

7956
7957

7951.

skoky (lo vodyz

7955

zenlovéní
kucelstiku

96 ztanísporty
7960.

lyřevání (Důhysd

2961. lechej
7962 sm
sLaní
7963. rychlobruslení

Slpečiseiol.) 7964.

T97 brumné sporty
"tovní stř:12;
T370
7971. motorismus
7912 uutomobilisvuo,motoká cy
7973

1974.

letectvé (uxrobuete,slusbténi,

modelářství)

vodní motorfsmus u lyžování

sport.potépění,podmořský lov
ostetní vodní sporty
bíathlon

7965 aánování
7966 jízda na bobech
7967 ostotní zimní sporty (ne sálové!)

7976. šerm

7977.

lukostřelbu

7979

ostatní branné sporty

7978 fu:

parašutiatus

7975. radistický sport

(Dokonšení ru atr.6 )

LYŽOVÁNÍ OČIMA FILATELISTŮ.

2

šta —

acid

=

4m 13.IM.

= klasické

=

plány
(účast 17 států, 307 závodníků-mužů, ča.výpruva: 5 závodníků,3 vedoucí,
IIr.cianí olynpl jaké hry)

A) IBkm běh:

:

I.Sven Utterstróm Švéd,

50km běh:.

I-Velí Sanrfner,Finsko

skok:

B) 14.místo-Vladimír Novák

10.mfsto-Antonín Bortoň

1.Birger Ryu:,Noreko

21.místo-

adruž.závod: leJohan Grottumsbroaten,Nur.

C( USA známku Y 311, 5 vígnet, různé FDC <

mého nůvojtu

IX.nfstrovstvá světu = Cortina d/Ampezzo =-

(původně 4.závody PIS, číselné údáje neznány)

A) sjezd muží: 1.Guzz1 Lantachner,Rakorsko

elslov

: LePrtedl Dauber,Němocko

ji

6.nísto-

1992 - ulpské díecípl.

žen;olePoole Westng

1.Rórlt Stretr“

koabfnace ; 1,0tto Furrer,Švýcarsko

1-

nistrov
vštu klosfe.dtociplíny - InnolruckyRoboncko9.=13.IT.1993
(závodilo se 4 v alpských disciplínách) (půrodní Soz/vod, FIS)
A) 18km běh; LoNils Englund,Švédako

5Okm běh:

S

Stufeta

skok

Bi 7. Artonín Burtoň

8.

i- Novák

+2. ČSR (čínůnek Novák,

+ LeMarcel ŘeynonsjŠvý

adruž.záv.: LoSven Eriksson,Šy

sjezd muži: LoWolter Prager,Švýchrsko

slalom m. ; LoAnton Seelaa, Rukousi
"
okombinace

Bortoň,Muail
24 Ru'ol" Rurkert
2. Zntenin Bortoň

29.

Mčhwald

18.
22.

-"
-"

sjezd ženy: BoInge Werotn=bontnchner,Ro ono
Blalom ž. : 1.
kombinace : 1.

C) Rakousko 4 znánky Zu 525-8, příležitostné razítko z Innabrucku

XI mistrovství světu v klasických dfociplinách — Solleftea,Švédsko nl26.II.1934. Mistrovství v ulpských
dtecipltnéch se týž rok konulo ve
švýcarském St.Moritz. (Původně
závody FIS). Bez ča.účastí.

AC 18km běh: Sulo Nurmela,Finsko
Štafeta ; 1.Finsko
záv.adruž.:1.Oidbjorn Hogen,lonsko
Sjezd muží:1.Daví Zoga,Švýcursko
slalom m, :l.Frunz Pfnůr,Švýceroko
kombinace :1.Duvid Zoga,Švýcarsko
„mistrovství

světu v klavic.dís:

50km běh: Elia Wiklund Švédsko
Skok:

1.Krtatfun Johonson,Nor.

njezd žen
al .lom ž.
kombinace
nách -

+Anny Růegg,Švýcareko

„Christel Kranz,Něnecko

Štrbvké

Ples

SR-

13.-18,2.

B37 Motrogatví v alpských disciplínách ne konalo týž rok v Můrren ve
výcarsku. ČSR se účastnilo jen mistrovství v Tatréch.

A) l8km běh : 1.Klaes KorpptnenFinsko
5Okm běh : 1.Nile Eglund,Švédsko
Štafeta

záv

|: 1.Finsko

1.Birger Ruud,Norako

dbjornHygen,N

B) 13. Cyril Musíl
12
Koldovský

5. ČSR(Mus1l,Kadavý,Šimů-

nek ,Barton)

12. H.stetnmůller

EEE

zeluvKuhn.

sjezd muži: 1.Prenz Zingerle,Rokousko sjezd ženy:l.Christel Kranz,Něm.
slalom. muži:1.anton Seelos,Rakousko
slulom žen:l.Anny Růegg,Švýc.
kombinace: 1..
-"-=
kombinace: 1.Chrietel Kranz,Něm.

©) čsR: 10 pošt.dopisníc (1.20 a 1.50), 4 propaguční ruční ruzítka (Starý
Smokovec ,Štrbaké Pleao,Tutr.Lonnice,Tatr.Poliunka), 2 ntrojová razítka
(Praha 25 - 2 typy),l propag.dopíenice (SL-RČS)

LYŽOVÁNÍ OČIMA FILATELISTŮ.

2

šta —

acid

=

4- 13.IM.

= klasické

-

plány
(účast 17 států, 307 závodníků-mužů, ča.výpruva: 5 závodníků,3 vedoucí,
IrT.ztaní olyspljoké hry)

A) IBkm běh:

.

L.Sven Utterstróm Švéd,

50km běh:.

B) 14.místo-Vladimír Novák

I-Velí Sanrfner,Finsko

skok:

10.nfsto-Antonín Burtoň

1.Birger Ryu:,Noreko

21.místo-

adruž.závod: leJohan Grottumsbroaten,Nur.

C( USA známku Y 311, 5 vígnet, různé FDC <

mého nůvoju

IX.nfstrovstvá světu = Cortina d/Ampezzo =-

(původně 4.závody PIS, číselné údaje neznány)

A) sjezd muží: 1.Guzz1 Lantachner,Rakorsko

slalor

i LoPriedl Důuber,Němocko

1992 - ulpské díecípl.

ten;o1ePyole Westng

1.Rórlt Stretr“

koabtnace ; 1,0tto Furrer,Švýcarsko
úistrovi

věta

klosfe.díactplíny

-

Ě

6.místo-

1-

Innshruck,Robonsko-9.-13.IT.1993

(závodilo se 4 v alpských disciplínách) (půtodní Soz/vod, FIS)
A) 18km běh; LoNils Englund,Švédako

5Okm běh:

S

štafeta
skok

Bi 7. Artonín Burtoň

8.

3 LeMarcel Reynonu,Švý

2. 4něenin Burton

sjezd muži: LoWalter Prager,Švýchrsko
slalom m, ; LoAnton Seelaa, Rukousi

Sjezd ženy:

"

.-.

Bortoň,Muail

24 Ručol" Rurkert

sdruž.záv,: L.Sven Erikauonpěy

kombinace

i- Novák

+2. Čen (čínůnek Novák,
29.

Mčhwala

22

-"-

18.

-"

BoInge Werotn-bntnchner,R.konho

Blalom ž. : 1.
kombinace : 1.

-

C) Rakousko 4 znánky Zu 525-8, příležitostné razítko z Innabrucku

XI mistrovství světu v klasických dfociplinách — Solleftea,Švédsko nl26.II.1934. Mistrovství v ulpských
dtecipltnéch se týž rok konulo ve
švýcarském St.Moritz. (Původně
závody FIS). Bez ča.účastí.

AC 18km běh: Sulo Nurmela,Finsko
Štafeta ; 1.Finsko
záv.adruž.:1.Oidbjorn Hogen,lonsko
sjezd muží:1.Daví Zogg,Švýcarsko
slalom m. :l.Frunz Pfnůr,Švýcersko
kombinace :1.Duvid Zoga,Švýcarsko
„mistrovství

50km běh: Elia Wiklund Švédsko
Skok:

1.Kristfun Jolanson,Nor.

sjezd žen
el lom ž.
kombinace

světu v klasic.díscipliních -

+Anny Růegg,Švýcareko

+Christel Krunz,Německo

Štrbvké

Ples:

SR-

13.-18,2.

BB37 Motrogatví v alpských disciplínách ne konalo týž rok v Můrren ve
výcarsku. ČSR ae účastnilo jen mistrovství v Tatréch.

A) l8km běh : 1.Klaes KorpptnenFinsko
5Okm běh : 1.Nile Eglund,Švédsko
Štafeta

záv

|: 1.Finsko

1.Birger Ruud,Norako

dbjornHygen,N

B) 13. Cyrtl Musíl
12
Koldovský

5. ČSR(Mus1l,Kadavý,Šimů-

nek ,Barton)

22. H.Steinnůller

EEE

zeluvKuhn.

sjezd muží; 1.Prenz Zingerle,Rokousko sjezd ženy:l.Christel Kranz,Něm.
slalom muži:1.anton Seelos,Rakousko
slulom žen:l.Anny Růegg,Švýce
kombinace: 1..
-"-kombinace: 1.Chrfetel Kranz,Něm.

©) čsR: 10 pošt.dopisníc (1.20 a 1.50), 4 propuguční ruční ruzítka (Starý
Smokovec ,Štrbaké Pleao,Tutr.Lonnice,Tatr.Poliunka), 2 ntrojová razítka
(Praha 25 - 2 typy),l propag.dopíenice (SL-RČS)

-4O

strovství světa - klusické
6.-16.1I.

diecípli

= Oamgtech pertenkrýben;

„zimní olympijoké

hry),

ků,če.výprava 25 závočníků.

účas

m

,

špec-

navěšnÉ:

Mistrovství ve sjezdových discipliních (muži 1 ženy) se konalo 21.-22.II.

1936 v Innabrucku v Rakousku (původně 8.závody FIS

A) 18km béh:
50km běh:
Štafeta:
skok:

1.Erík Lareaon,pvádako
1.Blto Wiklund,Švédsko
LeFínsko
1.Birger Ruud,Norsko

B) 10.Lukáš Mihalék
9.Cyr1l Mustl
5.ČSR
(Musíl,Borauer,Mihelék,
imůnek)
27.J.Lukeš

záv.sdruž.:1.Oddbjórn Hagen,Norako

5.Pranti“ek Šimůnek

A) ejezd muži:1.Rudolf Romiňger,Švýcarskc

slalon m.: l.Rudí MattRakousko
Sjezd ženy:1 „Evelyn Pinchins,Anglte

kombtnace: L.Rudolf Rominger,Švýcersko
slalom ž.: 1.Gerta Puum-Ourten,Rukouskc

kombinace: L.Evelyn Pinching,anglie
C) Nímecko: známky Zu 609-11,9 vígnet,2 joit.dopieníce (6+4,15+10 preje

atrojová,2 ruční razítka, frankotyp,>vopugační dopisnice vydané říšským
sportovním nakladatelstvím > olympijstýni výbory Německa a Rakouska

Rakousko:

znénky Zu 596-9, 1 ruzítko (viz 4lustrace 1936/1,2,3,4,5,6,7)

ZXIV.nistrovství světu — klasické 1 alpské ilecipliny
11.-18.II.1937 (původné I.mlatrovství světa)

A) 18km běh:
50km beh:

Štafeta:

l.Lurs Bergendahl,Noreko
1l.Pekka Niemi ,Finsko

— Chamonix,Fr.

>

B) 13.GOustav Berauer
13.0.Kovář

L.Norsko

5.ČSR

(Mus11,Berauer,Vréna,

imůnek)

skok:
1.Birger Ruud,Norsko
20.0takar Budárek
záv.sdruž.:1.Sigurd Róen,Norsko
5.Gustav Berauer
Ve sjezdu, slalomu a kombinací mužů zvítězil Entle Allate,Franice; ve
všech těchto soutěžích žen zvítězila Christel Crans,Něnecko.

C) Francie: známka Zu 331, 1 vigneta
mistrovství

světa - klasické discipliny

A) I8km.běh:
50km běh:
Štafeta:
skok:

1.Paulí Pítkčnen,Finsko
1l.Kalle Jalkanen,Finsko
1.Finsko
1.Asbjórn Ruud,Norsko

mlstrovatví v alpských disciplínách v

záv.sdruž.:1.Olaf Hoffabaken,Norsko

-

„-"

--

=24,

B. 90.Bohumil Musil
A. T ČSR
25.Vítězslav Lahr

Sjezd muží:1.J-smes Coutet,Fpuncie
slalom m.: 1.Rudolf Rominger,Švýcurnko
kombinace: 1.Emile Allats,Prancie
sjezd ženy:1.Ltea Resch,Némecko
slalom ž.: 1.Christel Cranz,Némecko
kombinace: 1.

Laht

Engelbergu,ovýcarsko

„TIL.

15.dustav Berauer

13.W.Hollman

17. =
18.R.BeLnhauerová
9..
-

15.

--

C) Finsko: známky Zu 207-9,1 ofíc.obálka,l pošt.dopteníce (tm.a sv.modré),
1 příležitostné razítko z Luht1
Švýcarsko: 1 příležitostné ruzítko (víz ilustrace 1938/5-1)

XvI.mistrovatví avěta v klasických 1 alpských díecíplináci - Zakopane, Polsko
+=l9 lí.
R se neúčastnila.

A) JBkm běh: luJuho Kurikkala,Finsko

ejezd muží:1.Helmuht Lantechner,Mčm

Sokm běh: L.Lxrs Beryendahi,Morsko slalom m.: 1.Rud.Rominger,Švýcarsko
Štafeta:
skok:

1.Finsko

1.Josef Bruil,Rakousko

záv.sdruž.:1.Gustl Berauer,Německo

C) Polsko: známky Zu 366-9,

kombinace: 1.Jos.Jennewein, Německé

ojezd ženy:1.Christel Cranz,Německé

která vyhréla 1 slalom a komb.

6 strojerazítek (už v 1938),1 příležitostné,

zvléštní doptonlce

(razítko víz ilustrace 1939/1,2)

FRANKOTYPY

Bylo již několikráte pí o tom, že frankotypy nedošly u filatelistů dosud svlájtní obliby. Platí to u klasické filatelie 4 u námětové.
Těch, kteří jím popřávají místa ve svých sbírkách, je skutečně míním ně.

A přece jsou filateltetickou dokumentací, kterou nelze přehlížet. Některé
Jsou dokonce dost vzácné, právě proto.

ky

že s nimi bylo nebo dosud je maceš=

zacházeno. Přinášíme ukésky několika če.frankotypů se oportovní téma-

tíkou. Možná,že vlastníte jiné ve avé sbírce. Nechtěli byste na"Je půjčit

5704
(©

:

5032

a

ČESKOSLOVENSKÁ
OBEC SOKOLSKÁ

A

PRAHA:
rrmdov
oóx

AUTOKLUB

6246

RÁM

.

VŠESOKOLSKÝ SLET
V PRAZE 1938

*9

SvE IXSLET VŠESOKOLSKÝ
NAVŠTVTÉ WALDESOVO MUSEUM

A

ČERVEN - ČERVENEC

k zveřejnění a "objevení" pro dru=
Knámýcholmtjakých£r nO
z

ch o »mpíijských

frankotypech«

Nebylo by záslašně. kdybychou mohe
14 sestavit podobný přehled 4 frankotypů naších československých?

DOKONČENÍ ČLÁNKU SE STRANY 1 a 2
708

turistika a skauting

7981

turfotika rekreační (1 v rámci

7980 sportovní turistika

Ptonýra o podob.organízací)

7982 skauting
ostal

tělesná

7983 horolezectví

7984

horská záchranná služba

7985 ostatní náměty toho druhu

hova a spoj

T990

základní tělesná výchova - přůpravná a masová cvičení

1992

cyklistika

7991 sportovní a umélecká gymnastika

7993 zápas, vzpírání, rohování
7994

jezdecký sport

7996

rybářský sport

"7995

7997

šachy, dámu, bridge, go a podobné hry

lovecký sport

7998 ostatní nespecifikované sporty
Členění může pokračovat dále podle potřeby a vzájemných vztahů až do šes=

timístných čísel.

OLYMPIJSKÁ RAZÍTKA

Na poslední straně přínášíme opět přehled některých ve zpravodaji dosud ne-

zveřejněných razítek. Ilustrace jsou jistě neumělé,

svůj informační účel. Grenoble 1968 připomíná

ale snad 1 přesto splní

eště ruční razítko NDR (8) s

letu Berlin-Zúrich dne 26.1.1968. Na převozu olympijského ohně do Mexika se

podílela,jak již víme,1 italské školní lod Palinuro,jejíž 2 palubní razítka

jsou zobrazena pod č.14 a 15.Razítek č.5,6,7 se používalo v olympijské vesnici v Mexiku 1968. Č.19 je jedním ze strojových razítek užívaných v

k jednotlivým obupiJjským soutěžím. Razítky

opatříly FDC avých kit

emisí pro Mexiko Madarsko (12) Rumunsko (B), Gabun (17) a

Mexiku
eh

Komory (16).

příležitosti Olympijského dne v Řecku dne 6.4.1969 se používalo razítka č.

Pří

11. Dvě razítka jsou výstavní a mají olympijskou tématiku: je to Japonské

vedlejší razítko (4) z výstavy známek v Tokiu, které propaguje současně ZOH

v Soppere 1972.Vyskytuje se v barvě červené nebo modré. Druhé je polaké (18)

s filatelistícké výstavy v Poznaní. Obě jsou letošní. Svou 2.serií k OH 72

vydalo NSR dne 4.6.1969. Pod č.10 najdate jedno z razítek l.dne vydání. Týž

motiv má 1 razítko z 23 K1el 1. Z Mnichova jsou 2 frankotypy:stavební spo-

lečnosti,které je svěřena výstavba olympijského areálu v Mnichově (1) a dále frankotyp Organizačního výboru XX.0H 1972 (2). Prakticky vyřešili další
frankotyp (3) Američnaí.Propagují jím jednak pašíjové hry v Oberammergau v

r.1970, jednak mnichovské olympijské hry 1972.
Redakční

pošta.

Vážení přátelé-sběratelét

Dostáváme od vás mnoho milých a povzbudivých hrb které bohužel
nejsme s te vždy také odpovědět. Věřte, že nás těší každé slovo od vás, a'

lichotivé nebo kritické. Dokazuje váš zájem a za to vám děkujeme. Pozvolna
mám přibývá 1 těch, kdo nehodlají být stále jen pouhými čtenáři. To je zejména potěšující!

Čekáme na vaše příspěvky,

zprávy, poznatl

pokud své sli-

by míníte vážně. Pokusíme se je zveřejňovat, pokud rozsah Olymp-sportu stačí. Prosíme jen; nepište o tom,co je už všeobecně známo! Chceme, aby náš
zpravodaj nezůstal na mělčinách, ale šel stále více na hlubinu.

„Pokoušíme se o zajištění razítkového materiálu ze zahraničí pro naše

členy, kteří o něj budou mít zájem.Za získaný materiál ovšem musíme poskyto-

vat výmědou naše razítka. A protože se jedná o příeun novínek, budeme 1 mo-

vínkemi (které budeme požadovat od če.zájemců a abonentů) oplácet. Jednání
zatím bylo na dobré cestě, o definitivním ujednání vás včas informujeme!

Dny se krátí, počasí už tolik nebude lákat do chat a k vodě,dostaneme se tedy opět ke svým sbírkám.Áž k ním tedy zase hidp uvažte,zda bys-

te nedokázali s toho,co už máte,připravít nějský - byť menší - exponát.Není
vyloučeno,še už v dohledné době se dočkáme realizace první če.výst

olyn-

píjských a sportovních znémek.Zatím jen jaksi na zkoušku ,informatívně.Chceme zjistit,jsme-li vůbec schopní uspořádání takové Bumostatné výstavy Bylo

by třeba,abychon dokázali,že máme u nás více exponátů tohoto žánru,než zatím
ukázaly minulé výstavy.Pomozte námiNebojte se Homolce © závod ani

o ceny!Podumejte a napište nám nezávazně,zde byste mohli právě vy nějaký

takový exponát pro zmíněnou výstavu připravit.

Olym-sport.

Příznámková serie olympijských vítězů,kterou vydala 7.7.1969 Mauretánie, je
pro nás zajímavá tím,že
ožílovou-Čáslavekou.Ob;

její nejvyšší hoanota 150 F oslavuje naší Věru
l.dne této serie jsou číslovány 1-2000.

Od-

Chystáme vydání přehledu olympijských frankotypů dosud známých. Sdělte ,kdo
byste měl sájem. Cena by se pohybovala od 5.- do 10.- Kčs (nezávazně).
Máte dublety ča.příležitostných a strojových razítek (nebo frankotypů) se

sportovní a olympijskou tématikou? Nebíaněte je s udáním ceny vedení skupiny.Potřebujeme je pro naše dopisovatele v cízíně k propagačním účelům.

Příští Olymp-sport vyjde así v prosinci t.r. Uzávěrka příspěvků de 5.12.69.
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