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ký zpravodní pro vnitřní potřeny Olympijská s
bu členů rotivové
Hoperie

sportovní

Cilntelio při komloí námětové

Vilatelle SČF,

Číslo 16
'telé,

"kajícně doznáváne,že

Duben 1972

titulní stránce nášeho zpravodaje se

obvykle posledním článkem,který
chováme dost mecešskyUvodník totiž bývá
za většinu dopisů a Lístků,ktevůččíne
jenu
právě
přece
dúváne dohromady A
ré nán ndrecujeto.lla něn 86 předyčděuJono, ře Olympopore je čten opravdů od
prvá do poslední otránky,že každá naše starost,nounáz,tíže,v něm naznačená,
uchází živou odezvu ve vás,To je ovšem velní čenný a povzbudívý poznatek
pro nás v redakci .o vedsní okupiny.Nedovedu si ení předotavit,co vše bychom
mohli společně vykonat,kdybychom nebyli roztroušení po vší naší českoslovenukó vlasti a mohli se provídelně spolu scházet.
Úvodníku nesvěřujeme jen své potíže,nle 1 radosti,třebas jako je ta
dnešní: Minulé příklody přátel dr.Kuhna u Mužáru nezůstaly ovamoceny.Nedávno nán volml míle překvapili člení Šlechta,Anděl u Kudelka svými zásilkemí
kaner tářských potřeb,Srdečný díklVuče zásilky nemají jen hmotnou cenu, ale
Joou důkazem, že na nás nyslíte.0 tom ostatně máme ještě i jiné doklady.Loni
ME v
sme byli potěšení f1lateliotickým pozdravem př.Kudelky z atletických
HetstnicácnLetne na náo podobně vzpomněl z MS v letech na lyžích z Planice
Seriál o OH,který v tomto čísle má 3,pokračování a dospěl už do roku
někteří
920,byl přijat většinou z vás kladně „Dokumentace bude postupně, jek trochu
informování
své
muset
budene
"kovánějsí" Z vás vědí přibývat,tekže
články z histozregulovat.V některém tisku (na př.Stadlon) objevují se nyní
jinde a běžně,
najít
lze
to,co
otiskovat
Olympsportu
v
proto
OH.Nebudeme
rle
Ómezíme 1 zpravodajství o t.zv.indexovaných materiálech,třebas byly poutavé
a zajímavé.Letmo budeme poukazovat i na vedlejší použitelný materiál (vítězové,aportoviště a pod.) „jakož 1 na dokumenatei,která byla někde zveřejněna
J4ž sumárně (na př.frankotypy,aerofilatelie a pod.) .
OHPřibližně v kyčtnu vyjde pro vnitřní potřebu členstva a ostatníchčást
češtině,
T
bude
filatelistů skriptum Olympí jaké frankotypy -Část nákladu
pokud náklad
v němčině Předběžné přihlášky jeme vzali na vědomí,další přijímáovšem
4 další
Připravujeme
okr.Pínek.
postačí Jar,Justýn,Čo.legt( 65,Milevsko
lehkoatleúseku
na
pracuje
40)
pomůckyPřítel Kudělka (Ótto,Náchod Kanentce
velmi svědomitě zpracovávaské filatelie,člení Svoboda a Mraček z Karl,Var
© někteřými, tuzemhokej.
lední
,př.dustýn
lyžování)
(hlavně
jí zimnísporty
o razítkách
přehledu
sestavení
o
se'pokoušíme
občrutelí
zahraničními
Bkými a
které nelze časově
a celinách fotbalových.Jedná se pochopitelně o projektykdybyste
ostatní
1
Vítali bychom,
imitovat „protože jde o práce originální
celínu
razítko,
e
d
k
ě
n
máta
Be do těchto průkopnických prací zapojili.Možná,ža
.UpoOlympsport
Be vztohom k noznačeným úsekům pokud o ních už neinformoval
malá,
ne
a
spolupráce
už
je
zorněte na ně nebo zapůjčete k obkreslení.I to
Redakce.
Předem vám za snahu děkujeme!
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Fotbalová razítka z mistrovství světa 1958

jeme už v našem zpravodaji před časem zveřejníli.

Dusu všuk přinášíme podrobný přehled o jejich užití- pří championátu.
Razítka A bylo použito takto:

8.VI. - Halnstad (ČSSR-Sev.Irsko 0:1), Norrkůping
(Francie-Paraguay 7:3), Malno:(Argonitina —

NSR 1:3), Vůsteras (Jugoslávie-Skoticso 1:1),
Gůteborg: (SSSR-,

e 2:2), Uddovolla (Bra—

zille-Rakousko 3:0), Solna (Švédsko-li

3:0) » Sandviken (Mačaroko-Wales 1:1).

11.VI.- lišloingborg (ČSSR-NSR 2:2), Borao /:
ouako 2:0), dále

Ví,- Solna (Švédsko-Modarsko 2:1) a konečně

15.vI.- Goteborg (Brazilie-SSSR 2:0), Ozvobro (Fruncic-Skotako 2:1)
a Eskilatuna (Jugoolvále-Parogony 3:3).
Razftka typuB bylo užíváno:
11.VI.- Solna

(Wales-Moxico 1:1), GóLoborg (Anglio-Brnzilie 0:0),

Norrkčping (PornguoySkotsko 3:1), Všatoras (Jugoolávio-Froncie 3:2), Halustad (S.Iroko-Argontina 153), déle pak dne

2x - Pace 0:0), Pontes (ohegko ns ab aca6

Anglie-l

usko

2:

ndviken

(Maxico-indarako 0:4),

Hilnán:—

borg (Argentina-ČSSR 1:6).
i
Razítko typu c byl užíváno 17.VI.pří opaltovoných utkóních:
1T.VI. — Solma (
lales 1:2), Góteborg (Anglis-SSSR 0:1) a
Malmě (S.Irsko-ČSSR 2:1)

Razítko typu
19.VI. -

D bylopoužíváno při kvaterfimlce
(NSi

ugoslávie 1:0),

Gótehorg (Brauzilie-Wales 1:0),

Norrkčping (Franeie-S.Irsko 4:0), Solm(Švédoko-GSSR 2:0),

Semifinal.

24.VI. - Solna

razítkem

(Francií

bylo razítko typu E:

1lie 2:5), Gůteborg (Švédoko-NSR 3:1).

Poslední razítkový typ F byl užíván dva dny:

28,VI. - při utkání o 3+n

4.místo: Gěteborg (Fr-ncie-NSR 6:3) a

29.VI. - při finale: Solna (Brazilie-Švédako 5:2).
Razítka jsou vyobrazena v originelní velikostí.

L 0 X0 000———
Přítel Anděl nás upozorníl na to,že hodnota 40h vydaná v říjnu 1971 k
Olympijským hrám v Mnichově existuje ve dvou barevných odstiínech.Archy
prvého odstínu černohnědého mají datum 15.X.1971 a číslo 01105 resp.
82853. Tiskové archy odstínu zelenočerného mají datum 20.X.1971 a číslo
52962. Barevná mmance je dobře patrná.
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JARONSKÁ

SPORIOVNÍ

RAZÍTKA

RApRoro* „Japonské mistrovotví ve skoku nu lyžích

Otoru: 7.lyžařská mistrovství - červené

Nishinomiya: 5.čempionát vyš.čkol v bnsebalu - červené

Tabe - Plavecké závody
červené
Kanozawa: Mistrovství vyš.škol v aw:0 — razítko také červené

Saljo: Mistrovství v odbíjené obchodorvgunizací - olivové

Nagova: Atletické zúvody pěti měst

Matsuroto: Festival japonských Alp

Akita: Dělnické mistrovutví boxu

Nanao: Universitní mistrovství v zápase sumo — červoné

Kusatsu:

Atletický maotin;;

Mistrovství ko

v Shi;

sich skol v boxu
ndrtrovství — červoné
ulonáty vy5.škol
Okaya: Mistrovství obchoč,om:niz.cí v bnsebnlu
K utejné příložitosti
ntu byla tato razítka usiťo
č
4 Suza a
: Basebalové mis
u:-Mistrovství v;

Anagasaki: Otevření okruhu p
Shiokama: Juchtařská soutěž
Stejná razítko užíváno 1 v Hhtoushino=Kuigan a červené 1 v Matsuchina
Utsunonáya - Plovecké závody

Kure:

Japonské tenisová mlatrovatví

Toynma: Dělnický atletický
Gifu: Japonské atletické

uoeting

ctrovství —

červené

Yamagata: VII.národní ntlotický nooting - stejné razítko bylo
v užívání u pošt,úřadů Tokyo, Sondad „Kunswo to „lntouyama ,Kanazasn,
Osaka ,Nogoya,Hirochua, Fukuchim, Polra, Shivawoka,Fuklura,Sokata,
Koriám Xamigo Yuno,Iisaka,v čeřvené barvě u pošt úřadů Kyoto,
Kobe,Fukuoka,Kitakuta, v olivové barvě ve Wakamatsu.
Bál Dyta větvána tlustrovaná mazísio: Lomagata (zmmastika)
Sendní (zápno), Sendní (ato1,tenio) ,Sondaí Čkopand) „Sendai len.
atletika) ,Koriyoma (Hokej) ,Sokata (Alpinisuus),Fukiura (elpinísmus) „Fukushimn (odbíjená) „Lonagata (odbíjená),Llsaka (střelectví)
Ilonka (atřeloctví) hnědá,Yuno (střelectví) ,Koriyema (beoebal),
boeebalovou ilustrací maji 1 razítka v Sendai,Shirakawa,červoně
z Fukushima,olivové z Wakamatsu, Taira (vzpírání) ,Yamago (veslo-

vání) a Kitekata (veslování) sv.hnědé.

Rok 1

2. 1. - Karuisava: Universitní mistrouství v ledním hokeji, Stejné rszítko ještě u pošt.úřadu Karuioawa-Ekimae.,

20. 1. — Morihka: 8.bruslařské kody A = červené
18. 2. - Odate: 8.lyžařské závody, Stejné razítko 1 v Oye.
1. 4. - Nishinomiya: 6,basebalové mistrovství vyšoškol,
4. 4. - Hanta: Otevření okruhu pro mot or.čluny

14. 4. - Mikuni:

="

-"

-"

-"

53. 5. - Shirako: Atletický meeting v Mieken

24. 5. - Shirago: Atletický meeting

7. 6. - Kanazawa: Vysokoškol,mlstrovotví v zápase sumo

4.
10.
19.
24.

7.
7.
7.
T.

—-

Ilda: Východojaponomistrovství v basebalu. Stejné razítko v Ina.
Tokoname: Inaugurace závod.okruhu pro motor.čluny
Nanao: Universitní závody v Sumo
Sakata: Japonské místrovství v busebalu. Stejné razítko v Shino
a v Teuruoka.

-424. 7. - Wakamatsu: Tenisové mistrovství východ.Japonska - olivové
1. 8. - Yamada: Tenisové šampionáty Japonska

5. 8. - Kamagatau: Vysokoškolomistrovství v badmintonu

8. 8. - Omiya: Ženská vysokoškol mistrovství v odbíjené

12. 8. - Omíya: Gymnastická vysokoškol mistrovství

13. 8. - BEK Japoneké mistrovství v ženské odbíjená
Shízuoka

13. 8. - Okayama:

14. 8. - Sapporo:

22.
22.
15.
26.
20.
22.

8.
8.
8.
8.
9.
9.

—
-

7.ročník trofeje Mac Arthura

7.vysokoškol,mlstrovotví v boxu

Toyoake: Inau,
ce hipodromu v Chukio
Wakamatsn: Dělnická plavecká rdotrovství — olivové
Nishinomiya: Vysokoškolomistrovatví v busebalu
Morioko: Ďělnícká mistrovství v atletice - červené
Kochi: Plavecká soutěže 8.ná.od.atlet.mselingu
Tokamatsu:
Jachtař.soutěže 8.národ,atlet,nectingu

22.10. - Matsuyama: 8.národ.ntletozávodý. Stejné razítko

u pošt.úřadů Tokyo ,Osaka,Sapporo,Hiroahlim „Kob:
03:5
Nagano ;Kanazawa , Yokohama ,Kyoto, Tůlamatsu,Torush.
Z nbau,
Tadotsu, Yavatohana,Sakalde, Inabari korugine ,Kanonj:
Saljo ,Uvazina,Komatsujima,Ai1hama,Kochi „Mure ,Uzumí „Ala
V červené barvě dále v Kyoto,Kuaožoto,hlure u'Yusima. flv
ná razítku byla v provozu u post.úřadů Matoupamm (pyunnat

tamtéž 4 v barvě sv.hnědé, Matouyana (tenis), temtčž opět t:
v sv.hnědé barvě Matsuyama (rusb:) a rovněž 1 v barvě <

Sokaide (softbell) „Niihoma (vzpírání) „Kochi (aw0) ,Uvuji
ky) „Niíhama (judo) ,Takamatsu (Judo) „Inabari (honá
(a1pLnlomus) „Zenbsují (budninton) ,Tokushimo (tubl
mateu (košíková) Yawatuhano (box) ,Tadotsu (box) „M:
Jená) Tokuohima (odbijená) ,Hatouyůma (boaobul),tont

svehnědé, basebnlová ilustrace je 1 na ruzítkách post.úř

Imabari,Komatsujíma ,Noruto,Sai jo,iiibama, Tokuciimao

-=-xxUxx--

(Pokračování příště)

Yysvětlivky k ilustracím sportovních ražítek na následující stran:

Nejstarším z nich je razítko č.6 z r.4965 (ke startu Tour de France a

Tour de l Avenir v Kolíně n.R.). Jachtařský týden Juniorů v 1.1968 při-

pomíná polská razítko č.13.Také další z r.1969 jo polské (č.12).V Krokově jím razítkovalí při XIV.polakém nistrovství lehkých atletů, Pát razítek je věnováno kopané: č.9 (fotbalový turnaj juniorů v Dechy) ,italcké
č.15 a anglická č.11,16 a 17 (texty Jsou srozumitelné všem,kdo znají jména ligových klubů Italie čí Británie,Zimu náp připomínají 6 razítek: G0větské č.4 (tradiční slavnost soveru v Murmaňsku) a Č.5 (ME v rychlobruslení v Leningradě) ,západoněmecká č,10 (ME dam v rychlobruslení) n č.8
(mistrovství NSR v krasobruslení) ,švédské z MS v rychlobruslení (č.18) a
posléze jugoslávské č.7 (MS v letech na lyžích).Č.1l je z MS v silniční
eyklistice v Itálii, č.2 z běloruské letní spartakiády, č.3 za šachového

turnaje v Talinu, č.l4 š

zdeckého halového turnaje v Brémách

a č.19 z
MS leteckých modelů ve Švěďkku,kde jeme i my měli úspěchy,
ZETUZASEZATEZNTA=ZEZEZATATNZUTNSMZNZUZASAZEZEZ
Na žádost s.Anděla sdělujeme které národy měly zastoupení na Zimních o:
přýpkých prách v Sapporu 1978: kragntina Austrálio Beleie Bulhanuko ČOSN:
1lipiny,Finsko,Francie ,Holandsko,Irán, Itálie „Japonsko Již„Korea ,Jugoslá=

730 KanadaLábaňon, 11 ohtenšto jnak u rsko, Mongolsko, NDR, NSR, Nořskg Nový
Zéland, Polsko,Rakousko Rumunsko „Řecko,Sev „Korea SSSR, ÚSA Španělsko, Švédsko,Švýcarsko,Tajvan a Velká Británie. Celkem 35 zemí. Fllatelistický ma-

terlál z těchto zemí pochopitelně zařadíme (pokud existuje) do příslušné
olympijská sbírky.Z neúčastných zemí dáme do sbírky je materiál zemí,které Jsou členy v Č.I.0.
Redakce.
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MĚMECKÉ KLASICKÉ CELINY SE SPORTOVNÍ TÉMATIKOU
Celiny jsou veškeré

poštovní formuláře s vytištěnou známkou Jsou

atd. Celiny se staly v pooladních

to obálky, dopisníce, zálepky, aero,

několika letech vyhlodávaným materiálem pro tématické sbírky nejrůzněj-

šího zaměření. Je to pochopitelné,protože nás na celinách zajípají miro
vytíštěných známek i veškeré propagační nápisy,slogany a hlavně obrázky
Tyto obrázky bývají vytištěny bud
v levé části adresní straný,ale mno4 na zadní straně celin. Potom ovšem nezbývá nic jiného než že do
sbírky musíme instalovat dvě stejné celiny. Jednu tak,aby byla vídět

Šástndrosní strany s vytištěnou známkou a druhou o obrázkem na otroně
zadní.

Cel.
se sportovní tématikou nejsou snad vynálesen posladních 10
let,ale objevílý se v dosti hojném podtu Již ke koncí minulého století

v Německu. Ve většině případů běží o obrázkové dopisnice,které byly vy-

dány k těm nejrůznějším sportovním,střeleckým a alpinistickým utk dním

nebo závodům, A protože mne redakce OLYMPSR-RTU vyzvala,abych o ton něco napsal,rád tak činím,protože se sbíráním celin zabývám již víc než

35 let.

Dnea bych chtěl zde uvést seznam všech oportovních ce
'rtemberska. Seznam obsahuje

M

výčet těchto celin,k jaké

eti by., vydány,kolik různých obrázků bylo k té příležiteatí vydáno (=
vedeno v závorce číslicí) a druh a hodnota vytišlěné znátky.
BAVORSKO

Dopisnice;
a) s

kách

tištěnou zelenou známkou 5 feniků, která má v obou horních štít-

poštovní trubku a v dolních číslici 5:

4.-11.7.1897 - Nůrnberg, Bundesschiesaen (Norimberk, Svazovů c
ké závody) - (3 různé)

M

31.7.-3.8.1897 - Ansabeach, Turnfest —- (Tělovýchovná slavnost) (1)
1897 — Ansburg,
»djhr.Jubilšum des Turn-Voreíno Angburg

(50 „Jubileum turnérského spolku) (1)

b) e vytištěnou zelenou 5 fenikovou známkou vzor Zunstoin 38
11.-13.8.1896 — Nůrnberg, Gen.Versarmlung des Alpenvereins (Hlavní

sjezd spolku alpiniotů v Norimberku) (4)

25.-28.6.1899 —- Weissenberg a.Sand, Bundesschiessen (Svazové střele-

cké závody) (1)
29.6.-3.7.1899 — Neustadt a.d.Saale, Bundesschiessen (Svazové střelu7.1899 -

cké závody) (1)

Čap Bundesschiessen (Fnsov,Svuzové otřelecká závody)

Popsán; Sportausstellung (Mnichov, Sportovní výstava)
Passau, srolrarelne des Alpenvereins (Pasov,
hlavní sjezd spolku alpinistů) (1.

10.-14.6.1900 - aje Bundesschiessen (Svazové střelecké
27.-20.6.1900 - Lauf, Bundeschiessen (Srazectřelec závody) (1

1900 - Neumarkt 1.Obrt.,

Turnfest (Tělovýchov.slavnost) (1)

Hordlingen, Jubilšun der Schtitzengesellschoft (Jubi-

19.-23.7.1901
«—23.7..
- Augsburg,'G,KongrobodorRadfahran-Unton
Kongreso der Radfahro:
on (K(Kongres

otfcké uto) C1)
20.-23.7.1901 —- Landshut, Turnfest

cyklii
ně
(2)

(Tělovýchovná slavnost)
15.-15,6.1903 - k pm des Turnvereins (Výročí tělovýcho

spolku.

14.-1T.6.1903 - Ausbach,Bundesachiessen (Svaz.střelecké závody) (1)
18.-22.7.1905 - Nůrnberg, Turnfest (Tělovýchovná slavnost) (4)

lversammlung

O

15.-16.7.1404 - Pešretíd Kongres der Rudft.hrer Union (Norimberk, Kongres
klistické unie) (4)
14.-15.8.1904 - Vilshafen, Turnfest (Tělovýchovná slavnost) (1)

4.-6.6.1905 - Nordlingen, Bundesachiessen (Svaz.střelecké záv :y) (1)

9.-12.7.1905 - Herebruck, Bundesachiessen (Svaz.střelecké zá 1y) (1)
5.-7.8.1905 - Pirmasens,

Turnfest (Tělovýchovná slavnost) (2)

1905 - Banberg, Generalversommlung des Alpenvereins (Hlovní sjezd

spolku alpinistů) (2)
6.1906 - Můnchen, Bundesschiessen (Svazové střelecké závody) (8).
1905 - Kempten, Turnfest (Tělovýchovná slavnost) (4)

22.-26.6.1907 - Regensburg, Einweihung der neuen Schiesstštte (Řezno,

Otevření nové střelnice) (1)
14.-17.7.1907 - Kempten, Bundesschiessen (Svaz.střelecké závody) (1)
20.-29.6.1908 - Kitzingen, Jubilšáum d.Schlitzengesellachaft (Výročí stře-

lecké společnosti) (1)

1909 — Ingolstadt, Turnfest (Tělovýchovná slavnost) (1)
24.-29.6.1910 - Waldsassen, Bundesachiessen (Svaz.střelecké závody) (2)
c) s vytištěnou známkou 5 feniků (fialovou) typ Zumstein 43 nebo 48

4.-6.6.1911 - Kulmbach, Turnverein, 50.jšhr.Jubilšum (Tělovýchovný spolek,

50.výročí založení) (1)

4.-7.6.1911 - Můnchenberg, Bundesachiessen (Svaz střelecké závody) (1)
9.-16.7.1911 - Landau, Verbandschiessen (Svaz.atřelecké závody) (1)

15.-17.7.1911 - Neu Ulm, Turnfest (Tělovýchovná slavnost) (1)

15.-17.7.1911
19.-24.7.1912
3.-6.8.1912 21.-22.6.1913

- Hof, Turnfest (Tělovýchovná slavnost) (1)
- Wůrzburg, Turnfest (Tělovýchovná slavnost) (7)
Aachaffenburg, Turnfest (Tělovýchovná slavnost) (3)
jerschůtzengesellechaft (Společnost pro sá- Kulmbach,
lovou střelbu) (3)

d) a vytištěnou světlezelenou znárkou 3 feniky - velká číslice na podkladě,
který tvoří bavorský znak (v archové úpravě nebyla vydána)

1911 - Hůinchen, Deutsche Reichs-Fechtechule (Mnichov, Německá říš-

ská šermířská škola) (12)

-8-

©) známkamiZumotejn43,47,49:

1916 - Minchen, Deutache Reicha-Fechtechule (Zinichov, Německá ří:
šermířská škola) :
M1 dopianic s vytištěnou známkou 3 plg sv.zelonou
9 dopísnic ge stejnou známkou,oJe se zaploconou odpovědí

16 dopisnic s vytlštěnou známkou 10 pře červonou
5 dopisnic se stejnou známkou,ale 98 zaplen

31.5.-7.6.1914 - Bamberg, Bundeeschiessen (Synz.cti

s

10.-14.7.2914

vytištěnou

ou 5 feniků f1nlovou

— Augsburg, Bundenfeat d.Rzuli?

cyklistů (4) —- a vtištěnou zné

Bondas (

WŮRTEMBRROKO

Dopisnice:

a) známkouZumstein
rytišťěnou
44143:
1901 - Stuttgart, 400 .Jubilšum der Sc
Střelecké sap) (1) - na dopiaute
známky a síce
feniky šedá n
[oni

22.1.1898 - Alpenverein (Spolek alplnistů) (2) 2
niky

16.-18.7.1898

Obálky:

hnědá n 5 feniků zelená

- Heílborn, Landesoch)

vřištěna známko 5 řeniků zelené

em (ně

n) 1675 - obálka velikosti 148xližmu u vtl
známkou — určeno pro Wolmumgnkonlto Jiz dn

u znérkou JU

“ ntsey) (2)
snow 1 k

„Doutneho By

schiessen in Stuttgart — náklnd 20.000 kusů,
b) 1875 — Zbytek těchto obálek (asi 1000-2000 kusů) obdrželo přítisk nové známky 5 fenlků flalová do horní levé části odrnení atrony 9

stará původní krejcorová známe(zolons) byla znobodnocona sflnou
vodorovnou čarou přes známku,

Autor článku v závěru upozovňuje,že tento seznom není možná úplný. Sou-

borná literatura totiž není vůboč dostupná nabo neozlobujee “

Vysvětlivky
a

——-0000000——
k novým olyňpi jakým razítkům vyobruzeným na následující otraně

Ačkoliv se nám dosud Pnan, získati dostatečný přehled o materiálu,

Který se doaud objevil XI.zímním olympijským hrám, patří převážná většina tentokrát přinesených razítek právě Sapporu. OŤicielním razítkem byk jednotlivým olympijským ooutěžím (postupnět
lo č.7 a razítka 8A až
,GA"obří slalom,B krasobruslení ,C-hokej,D-běhy,E-skoky,F-rychlobruslaníjest
vesnice
boby, H-aánkovéní,J-e jezd K-biathlon,Ď slalom). Z olympijské

připoníná č-12 Let
razítko č.1l. Zapálení olympi jského ohně pro Sapporo
e č.3 Francouzské razítko
výpravy sportovců

z NSR do

Japonska dokumentuj

hrdinu
č.4 je razítko L.dne vydání pro Sapporo.Polsko zvěčnilo nečekaného Sosp.ce
Knichovu
k
vztah
mají
NSR
z
Razítka
č.6.
razítkem
skokana Fortunu
Kielu: č.2 propaguje výstavu Člověk a moře(v Kielu od 10,5.do 24.9.),č.9

vodáckou výstavu NORD

BO T 72 v Kielu (3,-6.3.12) a č+10 pek je z fllatoná-

listické výstavy v Landau ve Falcku (existuje i speciel.rekomandační
lepka s textem: 674 Landau in der Pfalz/Olympia-/Briefmarkenschnu.

kých filatelistů v
Poznaní 6,sjezd Klubu. olympijs
Dne 5.3,1972 se konalč.5v na
z Polska jono
přátelům
Svým
otránce)
vedlejší
Polsku (viz razítko
ní.
poděková
také
dostali
nich
od
n
li
blahopřá
k jejich jubileu (10 let)
Varšavy,
z
Bura
Fabian
u
předsedo
zvoleni:
Do nového vedení klubu byli
z
místopředsedy: I.Kazimierz Gryžeweki z Varšavy a II.Henryk Podbie
MariPoznaně.Sekrotáři: I.Wieslow Ryszuwy,II.Jucek Kosmala, členy výboru
n Kozlowski a Ryszard Rzepko - všichni z Varšavys

-yDROMBNIČKY

Jedním z nejmladších členů sportovní rodiny Jest

závodní billiard. Naši kulečníkáři se zatím ještě nemohou pochlubit nějakou filatelistickou dokumentací, ale v zahraničí se už první vlaštovky
objevily. Jednou z sek n razítko 13.

mistrovství Evropy, které
v západoněmeckém

proběhlo

loni v březnu

Dusiburgu. (Obr.38)

- 000-

Jen aby nedošlo k zbytečným omylům uveřejňujeme
velmi Relukonale zřetelné Taziíko S jednoces

a-

rabské republiky. Jsou na něm sice vyobrazeny

olyrpijské kruhy, ale nejde naprosto o razítko
olympije
Bylo používáno k 38.mistrovství svě-

ta ve otřalbě v 1.1962 a k 1.celoafrickému cham-

Plonátu v table-tennisu. Důvod použití olympij=
ského enblému je neznámý. (Omluvte neúplnosti

krooby,ze 4 ruzílok jsme dokázali dát dohromady

den

tento náznak). (Obr.39)

-000-

ro informaci naších zohraniních čtenářů přinášíme obrázky obou

sk letošnímu Jubileu "věčné Slávie". (Obr,40 a 41)

75 LET KOPANÉ
SK SLAVIA PRAHA
Jak když si člověk staví chatu,tal
pozvolna cihlu k cihle shledáváme
dohromdy vonílka k cykliotickému
merathonu profesionálů Tour do
France. Tontciróte se nám podořil:
objevit dalaí dvó z r.1962. F
valí je v belgickém lázeňském
tě Spnj čís.42 je z dojezdu prv"
>
etnpy, čín.43 ze stortu do druhé etapy tohoto závodu
-000Rozftko č.44 z NDR ještě

voní novotou. A krom toho ukazuje, jak rozumějí

propagaci u sousedů, Ra-

zítko totiž připomíná,že

koncen letošního srpna v

y kbobo,čí
Evropy
řelcí
i Bvrap
54ot
ší otřelc
o tituly.

A

l

76 6
a

A spopro

45

Další razítko (č.45) nás zase poučuje, že klubovní jubilea se

snad dopoštovně slaví i jinde než v Československu. Mohli bychom
moviny
abraha
své
slavil
dat,že se slaví 1 hojněji než u nás. Loní byla 1 využitá příleži
známý polský klub Gwlazda Bydgoscoz. A to
toot k vydání tohoto razítka,

vství evěta
Pro zahraniční přátele hledáme strojová razítka z mistro
vedení
livě
jednot
i
něte
v lyžování ve Všsokých Tatrách 1970. Hubíd

skupiny!

- W-

SOVĚTSKÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA.. ««* 8e sportovní tómutikou jsou v mnoha případech vyhledávaným či

zcela nezbytným doplňkem abírek aportovní n olywpijaké Cllatelle.Lruti celkem atereotypním tvarům našich razítek mají sovětská razítku

velmi atraktivní tvary, což se ostutně týká i jejich barev vd čevně
po modrou,zelenou,červenou a mnoho dalších.

Celkem oxistují sovětská příležitostná razítka, klevo HN

užívána oficiálně ministerotvem upojů SSSR ve dvou provedeních

1) Jeko příležitostné maftko ktoré je určeno 1 zuhoduvoviní
známek

(t.zv.štempel gnšeníja). Má pohyblivé daluu.

2) jako razítko paučtní,

které neslouží přímo k zmohu.

štovních známak, ole je naLluknuto pouze na pc

u. Znánky jaou pak znehodnocehy místním denním vozi

datem. Toto druhé razítko ce nozývá "pamjatníj úletpul"s

Oba tyto druhy ve vyznačují tím, že všdy mají v Lsitu u
»ieiály C C P (SSSŘ) n pěllcípou hvězdičku.
Pro informaci ukuzujeme tři sovětská příložitoskné 1 té
I. 22.4.1954 - Šuchové niutrovství svůla = Koskva

razítko ruční kruhové v černé barvě, tvarém 806 potvbá w.b
příležitostným rouítkůn
1I. 26.2.1960 - XXVIL.m vovslví USSR v dechu © Lendiy,i
Central.tolegref
barva ruzítku zelouů, jde 0 praajnenij čtempel (vics He
v lové části obálky), isdežto znánin Je znehounwcena 0
ním denním razítkem Touto mwjetní) Sbompel je 20 občas
ského hlediska plnohodnotným filatelistickým ruteričlem

III. 18.2.1960 - VII.Zimní olympijské hry ve Sauax ValleyMoskva

Jde o příležitostné ntraktivní razítko s přestavitelným due

tem. Byly Jím rnzítkovýny znósky na dopisech n to v barvě
zelené nobu černé,

IV.Tuto obálku vydal učolcký klub sběrulelů v aku k Úinisi ILL.
zakavkuzokých cyklistických závodů v roce
Známka na obálce Je razítkována denním místrím vazítkew.Ram
zítko dole je t.zv.klubovní rozitko,tedy poštovně neoficiální a s poštovnictvím nená nic společného,

Podobná rezítka jako nd IV) se vyrojila nm počátku d

v úmoha městoch a k různým příležitostem, Nejedná se o ji
dená do provozu ministerstvem spojů SSSR, ani jesnotlivý

úbých let

Lovní razítka

Gzvvých re-

publik. Jde o bezcenné "suvenýry", které v dobré sbírce netají Ceny«

Často jsou taková razítka z neznalosti nabízena i u ns, Doporuču-

jeme proto opatrnost a sběratelskou rozvážnost,

Všechna oficiálně používnná razítka i barvy, kterými byly pořizo-

vány jejich otisky,
ných razítek ",

jehož

jsou uvedena v " Kautulogu sovětských příležitost-

autorem je JoM.Vovin z Leningrudu. Katalog vyšel

v Moskvě v r.1963, Pokračování bylo pravidelně uveřejňováno kuždoročně
v

publikaci "Sovětský saběratel", v posledních lelech pak v oCiciálním

filatelistickém žurnálu Svazu sovětských filotelistů.

Jlielkvasil
Ilustrace k článku J.Nekvasila na straně 11 tohoto čísla.
Uzávěrka příštího čísla Olympoportu je 31.5.1971.
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BAZÍTKOVÁ PŘEHLÍDKA ZEMĚ PANÍ SHIMAKD

Zprávy o mimoevropských razítkách můžeme bohužel přinášet čtenářům jen

we velmi omzené míře,protože kontakt s ostatními kontinenty je zatím sporedícký.Proto Jame rádi „že budeme moci předložit na několik pokračování přehled

razítek země,kde sportovní razítko má už svou pěknou tradici.Seznam bude mít

ovšem jedno velké minus - budou chybět ilustrace.Ty se nám nepodařílo sehnat

a tak nezbývá než aby čtenáři nám sami půjčovali k dodatečné obrazové doku-

mentací razítka,která popisujeme.
Japonská sportovní razítka jsou převážnou většinou ruční,velikosti 3040mm v průměruBarvy jsou ponejvíce oránžově hnědé v různých nuancích,Pokud
bylo použito jiné barvy,upozorníme na to v popise,Text ovšem P hlavně dapon-

ský a tak k identifikaci kromě obrazu (razítka jsou z valné části obrazová)
poslouží datum.Nezapomíne jme ovšem,že v Japonsku píší nejprvé rok,pak měsíc
a naposled den.Pří tom rok počítají od nastoupení vlády současného císaře
(nastoupil 1926,kterýžto rok je tedy rok 1). Pro příklad: 24.V.1930 = 5.5.24.
1922 - 21.5, —- Ichioka: 6,atletická mistrovství Východní Asie
1930 —- 24.5. —- Tokio: 9,atletícká mistrovství Východní Asie.

1954 - 13.8. 14.9. 19.10.5.11. -

Nishinomiya: 20 ,místrovství středních škol v base-ballu
Okazaki: B.podzimní jezdecké závody v Okozaki
Kamisuwa: 2.podzimní jezdecké závody v Kamisuwa
Hachiojí: Podzimní jezdecké závody v Hachiojí

1935 - 19,1. - Otaru: 8.universitní mistrovství v lyžování

21.3. - Okazaki: Jezdecká steeple-chase
28.5. - Nishinomiya: Baseballový chompionát středních škol
Jezdecké závody
-"
-

2.5,

- Kamisuwa: Jezdecká steeple-chase

28.5. - Asakusa: Veslařské závody
-"-

Honjo:

-"

-"

Tenma:

=

20.6. - Hachioji:
22.6. - Fukushina

Jezdeckásteeple-chase

31.7. -

30.výročí otevření plaveckého bazénu

5.7.

-

-"

Jezdecké závody
31.7. 23.8. - ooošva Středoškolská baseballová mistrovství

8.9.

Niigata:

22.9.
29.9.

Podzimní jezdecké závody

Fukushima
-"Seigoin: 10.atletická mistrovství mládeže města Kyoto

3.10. - Okazaki:

Jezdecké závody

3715. Yamaguchů: Inaugu

di.

ckých h er

s Inaugurace stadionu a atletický
—2.10.- Yama,
1.11. - Otsu: Závod kol jezera Biwa
8.11. - Níshínomiya: Jezdecké závody Naruo

21.11.- Toyama: Otevření vojenské tělocvičny
12.12.- Kurume: Otevření hipodromu a jezdecké závody
15.12.- Atsuta:

NÍ

1936 —

9.2.' - Sapporo: 15.lyžařská mistrovství Japonska

Yokohama:

Marathon Ise-Nagoya

Jezdecké závo:
«universitní

lyžařské mistrovství

Kamisuwa: Japonské lyžařské championáty
Ojiya:
-"
Hachloji: Jezdecké závody

Fushími:
-"
Nishinomiya: Středoškolské mistrovství v base.ballu

M

Jezdecké závody v Hanshin

Okazaki: 11.jezdecké závody

Fushimi: Jezdecké závody v Kyoto

Fukuoka: Japonské nistrovství v judo

« 5=
1936 - 4.5.

Kuwagou: Jezdocké závody
Syagoin: Vojenské hry

ŽK KILL

Yokohama: Jozdacká závody

Kamísuwa:
-=
Toyana: Otevření vojenské tělocvičny a závody
Okazaki: 12.jezdocká závody
Niignta: Jezdecké závody
Fukushina: ——"Katoue:
Hachioji:
Hokodate:
———"-

Kochi: Otevření plaveckého bnzénu
Kamakuru: Otevření pošt .úřadu v plavockému bazénu
Yamada: 2.tonisové hry o Velkou cenu

Odtu: Středoškolské nŽutrovotví v basubullu

Níshinontyu:
-"
Uoyamada-Onsun: Otevření busoballového stadionu

Shíokamaf Japonská ulstrovství ve veslování
Naruui: Středoškolské mlatrovatví v Lusebullu

Hakodato: Podzimní jeudecké závody

Ooaka: Japonské plachtařské mistrovatví
Kandsu;
Podzimní, jezdecké závody
Fukushima:

túlovvičny
-Kaniouwa: Podzluní Jezdecké závody
Kuguohlna: Jezdueké závody
Nishinomtyu: Podzimní Jezdecké závody
lecká zrivody

Ú Jezdecké závody Nippou=clubu

nade Únos

Satagnya: dapu
jezdecký wy
Miynzaki: Jezdec sh

MAĎARAKÉ SIVIUVVNÉ UELINÝ

Madearacd oportovní známky patří nesporně K vzdobám každé ubí.

Vůok tukó oa v letech1992-4 velmi čestně uníotovuly v soutěží o Bunacoe
oýu medadli. Proto je jistě přokvapujícím zjištění,že oxlstují jenom 4
pahucnká sporbovní celiny. Seznomujevo a udul dueu naše čtenářo nu str.
16,

schny nánoby Jsou vzaly z jachlingu a z oblasti zwůmóho Dnlato—
nu. bupionice Č.L je 7.1935 dtejně Jaku dulší č.z. Tuto ovšem byla příplatková (2£). Příplatek byl uvčen výstavbě Bulatonu a jeho zařízení. úV 41938 byla doplsnico č.2 oputřena přetískeu, který překryl včechny urná, byla pak v této úpravě
dnje hodnotová, Tuto dopisnlce, velmí
č.4 je
denn pro koreujondenci nezl poštovními úřady. Poslední dopianice
uje
Koregpond
Balatonu.
u
Tihany
2 5.196) a zobruzuje známé opatství v
značně a lefevkou známkou 3 Ft z r.1947+
Při bohoté Čumosti omlaní n to jak známkové, tak razítkové,m, Je
toto konubatování o ovllnách liadarska bež pochyby volkým překvapení

Hx touto

čísle spolupravovali: P,Bacsa,Madargko-V „I

„Grekov

(=J „Chustocki,

Polsko,- „Justyn,Milevsko-Z .Mikulo,Brno-V „Mraček,K.Vary-T „Můllerová „NGR-J +
Nekveol 1,Parho-G.Nuyken,NGR-U„Pallavícino ,Itúl1e-D.S1zady Madarsko) „Gtolk,

Bolandsko=J „Gvobode „K-Vary-M.Winternheine c,Hi5(-V „R,Bušek Strakonice.

