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Neperiodický zprevodaj pro vnitřní potřebu členstva
motivové skupiny
O
ijeká a
rtovní
lí.
při komisi nánětové© lateie.""“ 9
Filatelie
Číslo 18
Leden 1973

Vážení a mílí čtenáři,
již
osmnácté přichází k vám náš
.£
smělého a řekněme do jisté míry 1 odvážného pokusuv 7.1968staleD6 ree-je

líta,bez níž si už takřka prácí naší skupiny nadovedeme předetavit.Ptvodně jeme chtěli předložit vám toto číslo již v prosinci.Různé důvody byly
příčinou,proč jame se zpozdili.Vše vám však
díme v novém roce,
Rok 1972 - rok olympijaký - přinesl množství nejrůznějšího nateriálu pro naše sbírky.Dal jistě přemýšlivým 4 nej
podnět k specializací
Jejích sběreteleké práce.Pokoušeli jeme se,aby olympijské 1 ostatní sportovní novinky našly odraz na stránkách Olympsportu. všer referovat jane
pemohli,na to prostě nebylo dost místa.I na to však dojde,budete-lí trpěZ některých vaších dopisů vysvíté,že jste už našlí evou eběretelekou
stezku a vymezíli svému sbírání rozurnou dosažitelnou nez.Věříme,že ovcce
toho poznáme na II.če.výstavě olympijských a sportovních známek,c které už
pomalu zas musíme uvažovet.Původně proponovaný termín v r.1974 budeze však
muset así posunout.Vše záleží ne domluvě a dobrozdání KNF a SČF. Vy zatím
uvažujte s námi o místě výstavy a zjišťujte možnosti ve vlastník prostředí (t.j.ochotu klubů k převzetí organizace vystavy).
Ve svých aděleních jste vyslovili některá přání,návrhy a náměty.Děku
Jeme za ně a na některé aspoň kuse odpovídáme touto cestou.Zmeršený formát
Olympeportu byl kyátovén různě, většinou všek kladně Jáe opravdu © Úsboru
ro!
materiálu.Ilustrace sice ztrácejí na zřetelností a "čítelnosti“,
ale přibližná představa o tom,jak zobrazené razítko vypadá,přesto zůstává.
Případné nejasnosti se pokusíme odstranít širším popisem razítkn resp. jeho
textu. Rádi eplníre přání některých z vás,abyste mohli v zpravodají zveřej
ovat některá osobní sdělení (na př.žádostí o výměnu) „Přednost budou ovšer
mítF1,kdo s vedením skupiny jsou v kontaktu a nejsou pasivními matrákovýmí
členy.
Na listopadovém zasedání plena KNF v Fraze bylo doporučeno zjistit
ve skupinách,zda jejich člení by byli ochotní příepět merším pravidelným
ročním obnosem k zajištění plynulého vydávání zpravodajů ekupin. Naprosto
skupirém odmítálS vlastním finsnčním
finanční záštitu
to neznamená,že
mohli přec jen více dovolit (na
s1
bychom
příspěvků
fondem z naznačených
našich nákladů na Olympeport
propočtu
pečlivém
př.v ediční činností).Po
skupině činil ročně 8-10,naší
v
příspěvek
zvláštní
tento
nám vyšlo,že
v dosavadním
Olympeportu
čísel
4-5
vyšla
by
ročně
předpokladu,že
Kčs (za
z vás na ní
mnozí
a
zmínili
eventualitě
této
o
se
jsme
času
rozsahu) „Svého
nejkre
co
všechny:
a
znovu
žádáme
však
.Dnes
reagovali
kladně

2:
Ří nám adělie (stačí na koresj

něním lístku) zda

jste

ochotní býtodběre-

fezi Oipepeportu ty Př jo bula třebastvášet 8kúhradě svášeního
příspě:
«- až 10,- Kčs) .Ú těch,kteří
své sdělení nešlou, budeme mít za to, že na a n
nereflektují.
eny skupiny Pootopitelně mohou
nadále
.
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K vánočním svátkům a Novému roku nám od vás přiso hodně zilýchpří-

ní a porievo ketní všechny vyjmenovat aní všem 080!
poděkovat.I
em
vám
Jeme do nového roku vše dobré v osobním žívotě,v prácí í ve Aatelii.

Nechť

je rok 1973 česem pokoje a dalšího viditelného opravdového ato 11-

dí. Ať dá nám všem podmínky k tomu,abychom se cítili být spokojení a šťastní,

Kéž způsobí,že slovo

ČIO

bude znít skutečně hrdě, že se nám v ton rozporů

plném a přesto tak krásném světě bude chtít žít. AE duha skutečného přátelství se rozklene nad všemí kontinenty a slova nepřátelství čí válka 86 pro-

vždy stuhou archíváliemí. Tož tedy všem:

HePpy New Year: -c nosem r'3oM— Heureuse Nouvelle Année - Saman Novja-

ron - Gelukkig
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Japonska razítka.

KLV K

nes nuposled vám můžeme předložit souvislý roční přehled japonských
sportovních rézítek. Týká se roku 1955. Další informace se nám bohužel zatím nejodařílo sehnat, Pokud se tak stane, budeme přehledy pochopitelně doPlňovat.
Suwa: 1U.místrovství Japonské v bruslení
Tauruki: lyžařský Cup Tekateunomiya v Chubu-Níppon
Yamanska: 4.závody bruslařů v Chubu
(razítko červené)
Yuzawu: 4.lyžařskó mistrovství vys.škol
Sapporo: Mistrovství ve skoku na lyžích
Torano: mírtrovství Japonska ve slalomu
Asuhigawu: Xo.mistrovství Japonska v lyžování
Níshínomíys: <7.kistrovetví vys.škol v basebalu
Ynmagnta: mistrovství v odbíjené (obchod.organízace)

Neoeteu:

mistrovství Japonaka ve stolním tenisu

Sapporo:
mistrovství vys.čkol ve stolník tenisu
Ube: B.dělnícké mistrovství v lehké atletice
Sendai: mistrovství Japonska v tenisu
Hirejí: mistrovství vys.škol v odbí jené
Sakata:

Kumamoto:

místrovství vys.škol v leh.atletice

ženské místrovetví vys.Jkol v odbíjené (červené)

Kánazavn: mistrovatví vys.ěkol v zápase 0u30

Nishinomiya: 37.mistrovatví vys.škol v basebalu

Akita: 3:5 tácká nistrovství a 16.olymp.kvalifikace
Kamakura:
„mí strovství Japonska v plavání

- Hayama: 10 .zistrovství Japonská v jachtingu

- Yo

- Fuz:
= Toky:

4strovství Japonsko ve veslování
otevření Sportovního paláce
„národní meeti.

(razítko červené)

Stejná rezítka byla používána v městech Yokohana „Maebashi
Gntba „Mito Útsunoníya Ureva,Kofu,agano Nita Naga Oiku,

Shuzuoka „Kanazawe, Toyama ,O saka ,Kyoto,Kobe, Takamatsulat sue,

Nare,Oteu, Kocht „Tokushimě Matelyama,Řottoři Hiroshima,Saga,
+Sendai „Mortora,Yemagata,
Pukuoka „Miyazaki ,
+Sapporo,Hakodate( červené) „Asahigawa,Otaru (červené)

Obíhtro,Kushiro (červené) ,Fukushlma (červené) Oáta (červeně),

-3Kumamoto (červené) ,Yamaguchi (červené) ,Okayama (červené) ,Wakayama (červené)

Akita (olivové) ,Teu (olivové) ,Fukui (sv.hnědé) Kawasaki Yokosuka,Hiretauka,
Zushi Kamakura,Čhí ganakí Atsugi „Odavara,Taino,
ra (červené) „Hakone=Yumoto (červené) „Fuzisawa Čoranfové)
Dále existovala tato obrazová (ilustrovaná) razítka: Kamakura (kuželky) „Kamskure ( jado) „Kuráhema (etol.tenie) „itrateuka (cyklistika) ira tauka
(pozen.hoke j) „Hireteůka (handbal) „Kanagawa (leh.atletika) „Kawasaki ( jezdectví) „Kawasaki '(sumo) Kawasaki (vzpírání) ,Kanagawa (badminton) ,Odawara (soft=
bel) „Taino (zápas) Isehara (alpiniems),fokohama (box) ,Yokohama (;
tíka),
Kamakura (tenis) ,Odaware (tenis) ,Fuzisawa (kendo) ,Fuzisawa (ko,
„Hiratsuka (košíková) ,Fuzisava (odbí jená,oranžové) „Fuzisava (košíková) „Kawasaki (odbí jená) „Zushi' (střelectví)červené) Yokohama (umělec.soutěže) Kamakura (umělec.soutěže) ,Kamekura-Yukinoshita (umčlec.soutěže) Kurihama (rugby)
wa (rugby) „Kuriham (stol.tenis),Chigasaki (šerm) Čhigasaki-Kaigan (šerm),
Chayamachi (šerm),Tsurumi (badminton),Tsunashina lieh.atletika) p

(basebal) „Hodogaya (basebal) ,Chigasskí (basebal),Taure (basebal) Oihama( ba-

sebal),Chlgesaki-Kaigan (basebal) ,Chgyamachi (baaebal) ,Kavasskí (basebal),

Tomioka (střelectví) ,Yukinoshita (judo) „Yukinoshita (kuželky).

13.11. - Fukuoka: Velká cena v sumo v Kyusyu

22.11.- Kateuyama: 8,atletické mistrovství dělníků

—odro0—-

Byli

jeme

těšení

gdravy,které nám

Mnichova v

průběhu XX.ol;

ých

B oheo P Ak lekrotář Řady droprakrnutty trenérzllětůNudé hvězdy Praha (a tedy na př.í člem štafety Matouška) Ždeněk Holler, náš
člen a. znáný lehkontletický pracovník O-Kudelka z Náchoda a náš dopisovatel
p.Johnen z Aachen. Všem srdečně děkujene
=-00000—

Výměnu s ča.sběratelem hledá mladý filatelista z NDR: Werner VEINERT, 304
Magdeburg, Brunnerstrasse 19c, D.Ď.R. Sbírá rezítkované známky Českoslovenaká. Korespondence německy. Zájemci pište přímo jemu.

==0000—

Články z rášeho zpra“ Olympepert jE darožene otiskovat Jjinda toliko se
souhlasem Komise námětové fílate.
v
ze.
—00000—

Vaščně vítáme každou propagací olyppijské s sportovní filatelie. Proto si
tak ceníme eportovně-ři latelistických příspěvků dr.S.Zrubce v bratislavském
Športu. Koncem minulého roku náspodobně potěší přítel J.Nekvasil,kterého
a všicňní pak nepochybně z jeho člénků
mnozí z čtenářů znají jsetě osobně
byl na str.86-7 otíštěn jeho článek
č.9
Hoby
Květů
revui
V
ve Filatelii.
další Kongres v Praze očima Filatelísty.
Olympijská filatelie a na str.ll
I jemu buď srdečný dík!
56
oo—
Yedení naší skupiny hledá ruční razítko (česko-francouzaké) z mistrovství
Evropy v řecko-římském zápase v Praze 11.-14.IV.1947. Jen na obálce nebo
dopisníci, nákolí na výstřížku. Koupíme nebo vyměníme. Zašlete obratem.
— 0000vydá letos l.června k tradičnímu Olympí jskému týdnu jednu známJugoslávie
ku-hodnoty Bpa. Náklad bude 6 milionů kusů, známka bude Uštěna w Lipsku.

k olympi jBulharsko bude letos hostitelem I,0.C.,který se sejde ve Varně 1973
v náklaté příležitosti vydá bulharská pošta v srpnu
okému kongre:
du 80.000 kusů serií o dvou hodnotách (13 a 28st).
=-00000—

Informace o práci naší skupiny

sí vyžádal vedoucí krajské komise pro Olym-

píjskou Pilatelií wkrají Earl-Marz-Stadt p.H.Steves ze Zwickau.

-4PŘEHLED OLYMPIJSKÝCH RAZÍTEK NA STRANĚ 586:

«aršíku z Mnichova 2, 5.VII.1972
L. NSR - razítko l.dne vydání o:
razítko k téže příležitostí, ale z Kielu l, datun stejné
'-

-| razítko
4! Je.. razítko
5. Portugalsko S. NSR —razítko

k téže příležitosti, ale z Augsburgu 1, datum stejné
k téže příležitosti, ale z Bonnu 1, datum ste
olymp.sorie, funchal 26.V1I.1972
razítko l.dne
pochočně
z Moichova2, 29m 1972 k přenosuolyopí JakéPerpignanu

« Francie - strojové razítko: Předolymp.turnaj

ře dnech 4,- 6.VIII+1972
červené razítko

8. Argentina - vedlejší

v odl

s.

né

P“

w

k olympijskému letu Buenos Aires-

Mnichov z 20.VIII.1972
2,IX,1972
Kamerun - razítko l,dne vydání z Yaoundé, 1.VILI.1972
olynpi jaké emise
Monako - razítko a 27.1V.1972 k 1.dno vydání
Indie - razítko l.dne vydání z Bombaye, ho VIII.1972
Rakousko - razítko k přenosu Slympijaké ohně ze Salzburgu, 23.VIII.72
že 8,YII.1972
lání z
Francie - razítko l.dne
rallye Lechbruck 11.9.72
olympijské
FI0C
k
razítko
NSR- příležitostné
z 20.1.1972
Sapporo
Z0H
pro
emise
vydání
SSSR - razítko l.dne
v Aachen 1,- 9.VII.
jezdců
přípravy
jaké
NSR - ruční razítko z předolympi

9. Nová Kaledonie - razítko l.dne vydání z Nouméa,

0!
A.
2.
3.
4.
5.
(8!
(7.

1972
ad 17) „ale razítko
18. =" = totéž jeko jako
er 4,- 11 VIII.1972
ad 7), ale z KontSotÍzé
19. Francie - totéž
v házené v BOblingen
soutěže
olympijské
2. NSR - propagační razítko
21. a 32.

NSR - Pilatelistická výstava v Berlíně 1972

25.

totéž jako ad 24) ale z Augsburgu

22.
23.

26.
27.
28.
29.
30.
jat

.

razítko výstavy známek OLYMPIA v Mnichově (v době XX.UOH)
oficielní příležitostné razítko k XX.OH z Mnichova
«serii NSR z Bonnu 1,5.VI.72
fazítko l.dna vydání k poslední ©.

1, datum stejné

Řčszke,19.VIII.1972
Madarsko - ražítko « přenosu olo oaooě z města
(jiná ilugtrace!)
.1972
21.VIII
Vídně
z
ale
Rakousko - totéž jako ad 13),
k přenosu ohně
I.)
(24.VII
= razítko balonového letu z Kufstein
-"=
z Olympie do Mnichova
San Marino - razítko výstavy známek VERSO MONACO 1972 v San karinu 972
NDR - razítko X mezinárod.olymp.dne lehkých atletů v Berlínu 14.VI.1
KK razítko l.dne vydání olymp.serie z 11.VII.1972

víš u č.

olympijské razítko z Mnichova k atletickým soutěžím ze 7.IX.72

jské razítko z Ulmu k soutěží v házené z 30..VIII.1972
125.výročí Turngemeinde v Ingelheimu 11.VI.1972
jezdců ve Verden 9.-11.VI.1972
razítko a vylučovacího turnaje

o:
36. -

e 15.VII.1972
57. Řecko - Zasedání Mezinárodní olympijěsképroakademi
28.VII.1972Mnichov
58. -"- - Zažehnutí olympijské pochodn
25.VII.1972
SP
v
her
olyzpjských
39.

-"-

- Otevření nového muzea

40. Polako - razítko balonového letu k OH,

Poznaň 26.VIÍI.1972

píšeme ještě
O razítkách a materiálech k přenosu pochodně do Mnichova
na jiném místě tohoto čísla.
Jako je zobrazené ad 33) (s příslušnou obrezoRazítko podobného t;
chově existovala ještě pro kopanou,hokej,veslo—
vou a textovou obmčnou) v
pětiboj,

ní
třelbu, jezdectví oyklistiku moder
Vání kenoiotiku, střelbu, lukosání,
házenou, šerm
,
jenou
zápas, judo,koší: ovou,odbí
plavání,gyaneotiku, box vzpír

A ukáskově

přeáveděný badninton,

lyžování.
Podobná razítka vyšla v Kielu pro jachting a ukázkové vodní
Kiel měl také stejné zůsítkoje de č.33.
je"vyšla v Augsburgu, Ingolstadtu, Nrnbergu,
typu
Razítka ste,
Paasau a Regensburgu pro kopanou, v Augsburgu pro kanolatiku,

Boblineen. a Gópy:
tka z

v Augsburgu,

n pro házenou (jako je ulmské razítko č.34).

chova k zahájení a ukončení OH byla téhož typu.
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ZOH 1928
Zimní olympijské

dostaly

tedy "na zelenou“ až na o:
kongresu v Praza v létě 1925, kdy před
rokem v Chanoníx proběhnurší jakém
lyžařs
čhampionáty byly dodatečné ex post označeny jeko I.zimí olympijské hry,ké
Pro prvou reprizu nebolí pro II,zímní olynpi jaké hry bylo vybráno věhlasné sportovní a rekreační středisko St.Moritz ve Švýcarsku,
zamířilo
své olymnijeké putování 491 sportovců ze 24 zemí,aby ve dnech 11,ra 1928 ukézaličkdo z koho? Sportovní prvenství zíakali Norové,kteří19-ino
doby.
4 sedmí zlatých medailí. Jistě už jen s úsměvem vzpomínali na dobu,kdy
zarputile stavělí proti myšlence pořádání zimních olympijských her,bojíce
se o narušení slavné tradice svých velkých severskýchzávo « jako ukázkový
sport byl zařaděn skeleton, ve kterám na nejslavnější dráze světa (Cresta
Run) závodilo jen JO jezdců, Pro ostatní byl
trénink tohoto aportu přece
jen příliš nákladný,
eskoslovensko vyslalo do Mořice 13 lyžařů (včetně vojenské hlídky)
10 hokejistů a 2 krasob

ruslaře. Bodová žeň nebyla valná, o medailích anl
nemluvě. Náš skokan Rudolf Burkert skoky dlouhými 57 a 99.5m
(= 17,937 bo-

Se) 94 vyskákal olympi jský bronz. Ve sdruženém závodě mu tento výkon zajíSťoval prvé místo,které si ovšem neudržel.Kra
Ing.Slíva jel na
sobruslař
hry jako novopočený akademický mistr ověta v krasobrusl
Mořicí se však
ení.
musel spokojit až pátým pořádím,
Mimo olympijskou soutěž (tedy jako ukázka) se běžel závod vojenských
hlídek (na 28.(50m). Nmši dobřhlí jeko šestí,za nímí zůstali Poláci ,Bumuní
a Francouzi. Podrínky závodu byly nelídský kruté. Naši byli vylosování Jako první m ve výší 1300n prošlspávalí ostatním družstvům ve vichřici
cestu,
Takřka hrdinský výkon podal zejména velitel hlídky O ,Německý který zraněn
é“
zu svobodníkoví Kloušk
oví nesl pušku a jiném členu hlídky půjčil avou hůl,

když tomuto vichříce jeho hil prostě odnesla.

:

Vrtkavost počasí dokazuje fakt,že o tří dny pozděj se běh
50km běZl za tepla 210 Címd nulou!l) na'aněhové břešce.Němociký byl vnatomto
závodu jedenáctý, V běhu na l8km skončil Donth m ll.místě a za ním hned doběhl
Novák. Naší hokejístí (Rezáč,Peko,Pušbauer,Dorazil,Kras1,Steigenhůřer,Maleček,Tožíčka ,Hrozádka a lichnowski) hráli ve skupině se Švédskem a Folskem,
Do finale nepootoupili. Tuké rychlobruslaří Jezdílí většinou na ledové ka31. Závod na km nusel být vůbec anulován, protože byli jen 2 startující.
Vedoucím naší olympijské výpruvy byl dr.J.Šcheiner.
Pílatelietizké dokumentace Je jako šafránečku. Žádné zvláštní známky,
žádná rozítka. Jen propůguční pohlednice a asi aedm vignet, Bude se nám
však možná hočít západoněmecký frankotyp filmové společnosti Century Fpx,
propagující f1lr Etskčnígin, Hlavní rolí v něm totiž hrála tehdy ovšem už
profesionálka Sonja Henie, V St.koritz 1928 vyhrála prvou zlatou k níž v
2.1932 a 1936 přidala ještě další dvě. Druhou dokumentací pek může být polská serie vzpomínající l2.výročí amrtí lyžaře Bronialawa Czecha,V Mořici
Pe opt reskukélu als Vzmíoto na lóka de Přesto vkopopřed kterým se
smeká. Na ZÓH v Lake Plecid skončíl jako 20.a v Ga-Pa r.1936 jako 15,
Čzech zahynul ve druhé světové válce a Poláci na jeho počest pořádávají
lyžařaké nemoriály.

OH 1928

V létě 1928 pousalo pozornost sportovního světa pohostinné holandské
město Amsterodum.žde v mezidobí od 28,7.do 12.8,v tuhých bojích střetlo se
o zlato,atříbro a bronz IX.olympijských her 3015 sportovců 46 zemí všech
kontinentů.Bylo 10 let po světové válce ale nad -světem ae začínaly stahovat mraky blížící e hospodářské krize.Po mnohaleté přestávce
vpochodovali
na olympijský stadion opět reprezentanti Německa,které viditelně setřásalo
důsledky
války.
Olvmpájské hry v nepřítomnosti královny Fahéji1 prime Consort Hendrik,
olympijskou přísahu za účastněné závodníky skládal miláček holandských fot-

balových hřišť Harry Denis
jak sportovní,tak společe:

Ťyto

před 40.000 diváky.l
měly
nes
úspěch,
© co se zasloi
18pohoštůmnnotHolahdanů
a .

také jako prvé skončily 1 finančním

ního bylo šosaženo rekordních výkonů zejména v

chem.Z hlediska sportov-

lehké atletice (vzpomeňme
jurmí

aspoň některých es her:Williamse,Barbuttího,Lowe,Ladot

Niše,E1 Guači; lord Bar

sy,Carr,Oda)
a v
,

vání (Wei.
er,Borg,Kojac,
Borg, Kojac;
anlilor

JárvineZori L1a,řeuruta) „Desetiboj vyhrál Fin Yrjolů před svým krajanem
Akilles.Dosnem.U tohoto

jména de zastavme Křestní jméno

Rrvinena znělo

ho otec r.1906 v Athénách
že se narodil ve dnech,k(
tal je m
úl soutěž hodu diskem antickým stylem,
ích hrách
na t.zv.mezio:
ských borců, Bratr Akillův hist v
rodinou
Jůrvinenové vůbec byli
nikdo netušil,že s olympijským kolLos Angeles 1932 vyhrál hod oštěpem.A
mu bylo
bíštěm se v Amsterodemu loučí 1 sympatický Paavo Nurmi ,čílí
čí eso z
přezdíváno peerless (nemající sobě rovného)Paavo, létající Fin
Ábo. Stínem her byla stranickost rozhodčích v některých soutěžích,která
měla za důsledek mnoho ostrých protestů.
bylí přirozeně Čechoslováci "pří tom",Bylo jich 76
I v Amsterodamu

atepo 11 lehkých atletech a závodnících pro hippické soutěže po 10 šer
mířích a plavcích,8 gymnastů, P 6 zápasnících,cyklistech a vzpěračích, po
1 veslaří a jachtaří,Domů s
3 rohovnících a moderních pětíbojařích a po nečekaně
důst,Fr.Ventura se
to
o
se
holýma rukama jsme nejeli.Žasloužíl
skoku.Druhou zlave
cenu
Velkou
12.8.vyhrálí
svým koněm Elliotem,kteří
stříbrnou za kruhy).
ještě
dostal
bradlech(
přidal Vácha ve cvičení na
tou
Tikal,
Effenberger,Šupčík,Veselý,Koutný,
Gajdoš,
sestavě
sté v
Sokolští
zádobylí
stříbro
druzí.Další
jeko
družstvěch
v
skončili
Bácha a LéZřler
rozstraničtí
když
Heřmánek
váhy
střední
váze,boxér
paaník Maudr v pérové
LSfffoocanímu.Také
Itelu
vítězetví
nezasloužené
Řodčí darovali ve finale
spokojit toliko
ler "přeskočíl“ na stříbrnou zatím co na kruzích se nusíl
1 pozdější vápřivezl
vzpěračů
nejtěžších
soutěže
ze
si
III.místem.Bronz
les Skobla,Stručně jen doplňme,že na IV.místech skončili
těz z Los
a vzpěrač Pšenička Pátí byli jezdec Thiel v drosuře,team
Šupčík
a
Gajdoš
a zápasnící Urban A Vávro.
Jezdců (Hauf,Thiel,Schčnínger) rovněž v drezuře
nám získalí zápasník Hála,veslnř
A konečně jako VI.po bodu pro klasifikací
bude zajímot,že náš člen
Straka a dčužetvo Bermířů v kordusNás vev skupině
lOkm síce vytvoříl nový
na
běhu
a někdejší vynikající běžec K.Nedobítý
če,rekord,ale na postup do finale to nestačilo,
k ní
Filatelistická dokumentace k těmto OH už bude bohatší.Přiepěla
známek,
8
serií
27.3.vydala
především pořadatelská země - Holandsko.Dnehodnoty yly příplatkové (lc j-ož
jichž platnost končila 31.12.1928.Všechny Fokko Mees,ostatní t.j.3,7.5,10
byl
15c
a
Šc) .Navrhovateli hodnot 1.5,2,5
provedla tiskárna Enschedé
"500 navrhl Oswald Wenckenbach.Ofaetový tisk
„Zoubkování je řádkové a
(kruhy)
Sppdevitkou
papíře
a synové v Haarlem na
u 2c, 12 u hodnot 1.5,3,5,7.5 a l5c. Od-1
«5x12
to 11.5 u hodnot 10e,38c
10c, Táž hodnota existuje
lišné zoubkování a to 12x11.5 má ještě hodnota
použili poprvé moderních spoptov
Ppravostranně nezoubkovaná, Navrhovatelé
přepážek do 15.9.1928,
ních motivů. Známky byly k dostání u poštovních
čísly: Zumstein 211-218, Michel
V katalozích jsou redeny pod těmito
a lápsia 205-212, Yvert 199-206, Scott B25-B32, Gíbbens 162-199,
Jednotlivé hodnoty:

1.5 + lc tmavozelená
2
3
5

+lelila
+ le zelená
+ lec světlemodrá

7.5 + 1.5c oranžová
+ 2c karminově červená
JC
15

30

+ 2c modrá

+ 3e tmavohnědá

v „Zšípravné fázi amsterodamského
obrpáje ého svátku PORTPonte olymBropa gačměsta vedle zobrazen.
píjského
=
8
lo
4
které
ítka,
ního

Vráceným N vě slově SŤRĚTUN (víz obrářek)«

veslař

šermíř
fotbalista
plachetníce

vrh koulí
běžec

dezdec na koní

rohovník

-9Druhé razítko k těmto hrém holandskou

tou

PSETVÁoově
koza
uje ve
antách Tsetu
resp.
poee břeoznačeními:

vpravo).

mí odlíši

« s.označením W 1 ten v barvě černé)

2.

3.

kčně

-"

NW 2 (černé nebo Fialové)

N 3 (černé nebo fialové

Razítko vpravo je tedy s označením N 3,

Existuje

pemětní list v Eoperantu s

osou Berča příležitostným raziěkak,

ry.Pepou

Konečně je nutno se zmínít i o holandských ol,

Byly vydány Huygenao:
“
u poštovní přej

ru!

pís uvedeme v

Jských NVpročáe:

knihkupectvím v Haagu v r.1926-28, Nel
onýpně v knihkupectvích za lOc za me,

katalogu 0:

Zde Je pár základních dat:

jských celin,kt

Ante

Rožeznuváme tří různé emise těchto dopísnic,

ři pravujeme.

skoný. příp

=

ze

l.je-z r.1926 a je na ní vtištěna známka a obrazem královny Vílémíny
(typ Zumstein č.55) v hodnotě 7.5c hnědá. Do této serie patří celkem pět

různých dopíaníc,

2e.

2.seríe vysla v prosincí 1926 a liší se vtíštěnou známkou od první
Tato má vtíštěnu známku Zumstein č.152 hodnota 5c zelená, Tato se-

yla dvoudílná a čítala celkem 13 dopisníc,

Šeserie vyšla v dubnu 1928 a sestávala me 6 dopisnic, Vtíštěná znám-

ka byla

opět jiná, tentokráte motív recek Zumstein

č.150 hodnota Je sele-

"| Čístý výnos z prodeje těchto dopísníc
ní
pí,
by: byl věnován
ván 0: Olympiji jskému výlvýbo-

Druhou zezí kde se objevily v r.1928 bylo kupodivu Portugalsko. Dne
22.5.1928 zde vybla v nákladu 1.9 milionu kusů ofsetem tištěná bezprůsvitková zoubkovaná známka hodnoty lóc, Zobrazovala atleta-překážkáře a byla
dvojberevná: červená a černá. Její platnost byla do 24.5.1928 tedy toliko
tří dny. Tato známka byla
používána v
ch 3 dnech platnosti
Večle Normální Zrenkatůry,ÚzAbĚčNÉ v katelozíchí 2 ša, Michel 455, Lipsía Zuschlag 4, Yvert453, Scott Ra24, Gibbons J 419.
Pošťovní zásilky, které v uvedeném čase (22.-24.5.1928) nebyly opatřeny vedle běžné frankatury ještě předcházejícíPópeanou příplatkovou olympíjskou mámkou, byly trestány doplatným ve formě
olympijské doplatní snámky. Kavrhl ji a'ryl
Julio Alves a vyšla v ofsetovém tisků již 30.4.1928.
Ja moubkovaná (12) bez průsvítky, námět stylistika, hodnota 300,barva
Šervená s černá. Katelogové záznamy: Zumstein P49, Michel P49, Lpsia ZP
11, Yvert T48, Scott
Gibbons D49,
Na obou těchto známkách prvně najdeme také zakresleny olympijské kruhy. Čistý výtěžek byl věnován fondu portugalských olympioniků.

zvíV opakovaném finale olympijského turnaje v kopené v Amsterodamu
pařížský úspěch z
nd Argentindu 211 a opakovala ték
tězila Uč
oslavné serie
r.1924. To řiělo 1 tentokráte uruguajskou poštu k vy:
A,Barreiznámek. Stalo se tek 29.7.1928. Známky tískla hlubotiskem firma
Rapos. Motív všech hodnot ď sredný: ze trsovích kmenů postavená
To
symbolický míč a pták furnarius
příčném bi
fotbalová Dranka,n Je
stranách jaou letopočrufus rufus, orn,mm nlž vzchárí slunce,jelila, Corro-řo
7c ultramarín.
čePvená,
5c
hnědě
ty 1924 a 1928. Hodnoty jsou: 2c
388,01bbons 329
371,Scott
391,fvert
Ožnačení katalogové: Michel 381,L1peie
(rozumí se označení pro hodnotu nejnižší 2c re serie). Část nákladu byla
pro služební účely perforována bud křížem nebo hvězdou.

Ve dnech 1.-4.7.1928 uspořádali Němcí
pro své jezdce kvalifikační jezdecký turnaj

v Hannoveru.K němu jeou známa 2 strojová rezítka.Jedno (nekonečné) víz vpravooDruhé je
dednokruhové a text je psán malým + velkým písmel m

M

.

s

zve

I do této kapitoly olympijských dějin můžeme zařadit několik dalších
známek později vydaných. Nevypisujeme všechny a ani na říště tak nebudene
už dělat, abychom nezbavilí sběratele toho kouzla,které
lze nazvat kouslem
"hledání materiálu“. Jen několík na ukázku uvádíme:

předcházející OH 1924),E1 Ouafí (Haiti Mi 1035),

sportovci Nurmi (víz

Lord Eo

dnešní vév.

z Exeteru (Dominikán.rep.Y 447),Cator (Haiti 1599-81 a YA. Vaří vrádta
(paraguaj.serie z 23.3.71) ,Konopacka (Polsko Zu 1051), Mayerová (

Zu 575),

von Langen (NSR Zu 573),mu a pochopitelně naši Skobla a Ventura (FPofis 1428

a M31). V jachti
doše a

Našli by

Ta

třídu 6-m

deme na našich

vyhrál princ Olaf,dnešní norský král a Gajdopisnicích (sokolská a epartakiádní).

se ovšem ještě další,ale to už přenecháme vám samotným,

ZOH 1932

Tek jako III.olympijské
nové éry se konaly za Atlantikem,tak také III.zámní olympjaké hry Byžysvěřenyřořadnte é péčí Američanů.Pře
nějí řečeno do městečka
Lake Placíd ve státu New York.V době od 4,do 13.2,
1952 tu usilovalo 306 sportovců - z toho 32 ženy — ze 17 zemí © 4ž olympíjské medaile.V lyžařských disciplínách sí je mezi sebou rozdělili Norové,Finové a Švédi.Překvapením všek nesporně byly4 zlaté medatle v rychlobruálení,které se staly kořistí závo
USA
Se ovšen,že se tak stalo Jenom
v
důsledku neregulérností startů kdy pořadatelé vyppuštěli do závodu nájednou 1 osm startujících současně.Ý krasobruslení královal Rakušan Scháfrer,
Sonja
Hen1e dominovala mezí ženamí.Kanada s1 odnesla palru vítězství v hokejž.Atrakcí her byly závody (ukázkové) psích spřežení, Naše velmí akromšoučká výpreva (6 osob) přivezla jen Bartoňovo VI.místo ze sdruženého rárolu

Tak jako z amsterodamskou Etaoh ovšem normální sběretel s hrani
v Lake Placid spokojen nebude. Pohled do katalogu mu říká: USA byli jediní,
kdo filatelisticky těchto her vzpomněly, Stalo 8e tak červenou dvoucentovou

známkou s lyžařem-skokanem,kterou nákladem 51,102.800 kuoů vydaly 25.1.1932.
ofa:

Návrh pocházíod ooelomhermryžosm7deEleslerHakémaiburenů
.

as]

it:

v:

Ši

exist:

=

Sasně azoubkováné V katalozích najdeme tuto známku pod těmito šly:
Michel 357,lLipeia 354,Yvert 311,Scott 716,Gibbons 284. Existuje 1 chybotisk
temy.červené, sněhová koule“. Obálky l.dne byly veaněs soukroného původu.A
to

je

+ Kdo by ovšem chtěl těmto ZOH ve sbírce věnovat víc než 1:2 listy může

se pokusit o zařadění některých zajímavých (1 když ne specielních) razitek.
D:

„Lacko z USA který nás infor-

známe

dnes.:

y ze-

až od 1951 „aknoma=1Í čedy,

že 25.1.na rezítku je

dnem vydánsít

Jyjtářujeme se tak jep jakot z nouze Mě-

bychom epíše řící,že 25.l.tato snámka

byla

k dostání u

t.úřadu Lake

ctů.Prostřední razítko je z Wanhinetom: a o den pozdějšíMohli
bychom řící
opět:že toto razítko je druhým razítkem
prvého vydání.Tak tomu bylo v té době u
Tech vydání „řashington měl razítko všdy
nejméně o den mladší, Třetí razítko je
zas z Lake Flacid to ze dne zahájení
ZOH 4.2. K prvém razítku ještě dodáváme,še není známo atarší než toto e hodínovým údajem 10.30.

n)

vydání,

vedeny v

908

moval oZŮHa OA 1952,můžeme ze © našíní
pračtenáři podělit o získané pozna
10 jepe rozítkaoře, jší z Kake
Flacid
ně l. V té době nee: SomkyS syoPrvé

a

—

©]

SPENINO OF

vína:

C

VERMne
s

-

a

FIRST DAYISSUE OF
ORATive

š

“
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K razítkům
strany zde
pří pojujene ještěz předcházející
další,
Ta
nehoře
ruční a působí masívnějším dojmem, obě jsou
Ta dvě vysoká vpravo Jsou vedlejší, a

mají v sobě kus atraktivnosti.Krajní zcola
vpravo používala Chamber of Commerce,

OTO

LAKE PLACID, M. V,
PEB. Ma 1932

ono

v

oRP

VÁNUANY 28 vezi
BTC 07

KCHT SeVANKD

vedle. pak k zahájení ZOH pořadatelé,
Krom toho
nás p.Lacko upozorníl na serii neoficielních pohledníc (10
kusů) s obrazy adekvátními hrám v IAEXK Lake Placid,

C,

A komu sní to nestačí tomu nabízí

ještě jinou možnost..
ská
známka 2c k Z0H 1932 je známa 1 s(prp-me
oaněslo (orazítkována PRBoltosním
použitím). Přinášíme vám přehled těch precanclů které známe dle jednotlivých států, Kdybyste věděli o jiných Ještě,
napište nám!

CALIFORNIA: Anaheim,Arlington,Elsínore,Garden Grove ,Hynes,Oakland,Paso
Bobles,Santa Rosa
DELAMARE: Clayton
FLORIDL: Gainesville
INMHO: Melba, Meridian
ILLINOIS: Aledo,Anchor,Avon,Bardolph Rí ggsville,Bourbonais,Buck
„Chi
cago,Čoatsburg,Colchester,Ďes
8, Dunlap, Zast Lynn, jairviev,
Good' Hope,Granví1le,Heracher,Kempton,la Prarde,Manteno

Melvin,
Yatága„Melling-

Ohío,Princeville,Reynolds,Rio,Scíota,Seaton, Sheff161d,51ble:

Sparta, Speer,Stockland,Swán Creek, T18ki
ton,Woodhul
1,Woodland Erane -„Hyonlna

Iwa,foulon,

INDIA4: Cedar Lake,Elkhart „Hebron,lowe
IOWA:
Amnosa,Charles Cíty,Orinnell,Iowa Falle,LemontLuana,Portamouth,
KANSAS:
Beverly, Hutchinson,Newton,Saínt Mary,Tescott
MAINE:
Pairfiela Fa
rtů Berwick
MARYLAND: Baltinore'Hagerotovn

MASSACHUSETTS: Ashby ,Avon,Beverly,Brewster,Canton,Chelmeford (Ch1copes, East

Brideevatter,Rast Pepperell,East Templetoh,East Walpole,Fall Ri-

rer,Oreat Barrington,Groton, Holbrook ,Hollíston,Millis Northbridge,

T ownse!
BendÚsiridgs WestNe
es
pdosy.|kinihenášnSprán
n
ce Vlorcester,
„Štoughton,
Wrenthea,Whitineville
i
:
:

MICHIGAN: Bellevue ,Casnovia Golan ter,Coster,FerryFrumont,Gelesburg,Kalova,Mayville ,Mesick,Sáline,Sáult Ste Marie,

MINNESOTA: Owetonna

MISSOURI: Chaffee,Elmer,Kansas Cíty

Linneus,New Cambrai ,Odessa,Purdin,Rut-

ledge,Saint Patrick,Sedalla,W11liemstown
MONTANA: Arlee,Proid Saint Ignatius
NEBRASKA: Chester,De.

P,

en,North Platte

NEW HAMPSHIRE: Candís,Goffstovn,Manchester,North Conway,Peterboro,Peterbo-

-1B-=

FoUeh, Flymouth,Suncook, Ti1ton
Addison,Alfred,Almond,Angelica,Aehville,Auburn,Belfast Bolívar,

NEW JERSEY: Netcong,New Brunavick,Řed Bank,Westvood

NEV YORK:

Clarksville,Cobbleskí11,Cohoes,
Boonville,Carthage,Ca:
Coldwater,Cornwallville,Croghan,Delnar,Dryden East Randolph,
East Worcester,Edmeston,Prewsburg,Friendshíp,Oranville, Greenville,Groton,Guilford,Harford,Harrisvi1le,Hempsteač,Heuvelton,
Leukowood, Lánálev,Lly Dale,Lyons Falle,Madrid Mayville Morley,
Natural Šridge,New Bremen,Newtownvílle „Nineveh,Nískayuna ,Norwood,Oak H111,Odessa,Oswego,Painted Post,Poplar Bridge,Port Leyden,Fortválle,Ravena Rensselaer Falla,Richburg,Savona,Schenevua,

Scío,Selkirk,Sher111,Sinclairvílle,Stockton,Van Etten,Waterford,
Waverly,Westorlo,West f1eld
NORTH CAROLINA: Ashaville,Greensboto,Ralel gh
RORTH DAKOTA: Denhoff,Mercer,Flaza,Washburn
OHIO:
Mount Vernon,
OKLAHOMA: Cushing,Enid,Okmulgee,Tulsa
Boring,Čarlton,Delake Eagle Creek
OREGON:
PENNSYLVANIA: Easton,Emaus ,Knoxville,Lígonier Miffinville North Wules,FhiJadgiphiá,Stroudsburg,Titusvil1e, Úlyases,kashlngtonví11e „šest-

SOUTH DAKOTA: Tyndall
TENNESSEE: Bristol, Canpaigns,Cleveland,Madíson,RÁZLAKYárnénň
TEXAS:
Dallas,Vernon
UTAH:
Brígham, Provo
Barre,Easex Junction,Newport,Orleane,Swanton,Townahend,šoodetock
VERMONT:
VIRGINIA: Petersburg,Richnond
Coulae,Greenneres,
NASHINGTONÍ Almíre,Brewster,Clayton,Colbert,Colville,GraniOpportuníty,Orová
1“
Kettle'Falla,Leavenworth,Manson,Mead, Okaňogan,

les,Republlc,Senttla,fwisp
Ie,Otis Orcharda, Port
WISCONSIN: Barrboo,Bowler,Caroline,Čumberland,Denmark,Elieron,Fond du Lac,

GtIlett,Gruttot Hat loy,Kellnersvi1le,L4ly,Lyona,kanítowoc,Polar,

Justýn - Dušek

pon

SPORTOVNÍ

RAZÍTKA

NA

STRAKÉ

13

č,
Prvých 9 razítek je ze Švýcarska. Propégnční (t.zv,vlaječková) jsou
Kir.ter-

1 (existuje též s německým textem:Geaundheít und Lebensfreude

durch

(je znásport nebo italským:Sport invernalí fonte di gioa e dí nalute),č.ž
zobrazen
je
č.2
-n
Luzernu)
z
německým
a
Lausanne
z
mo s fráncouzským textem
kteMatternhorn,o kterém bude řeč při OH 1932 v Los Angeles.Lyžařeké kursy,o
identisnadno
rých svědčí toto razítko se konaly v letech 1961-64.C.4-6 lze ké
versi,Ruční
fikovat z německých textů, č.4 prý se vyskytuje 1 ve francouzs
včnováno
bylo
ldu,č.8
Grindelwa
v
razítko č.7 oslavuje 75 let zimních sportů
1 v němje
č.9
razítko
né
rozumítel
stnanců.S
III.nezinárod.závodům pošt,zamě
Jíí.Zbýva
propagačn
rekouské
je
č.l0
Razítko
,
italštině
a
čině,francouzštíně
1.
z
y,č.12
,republik
litev.ooc
dy
spartakiá
II.zímí
z
č.1l
cích'6 je z SSSR:
kram lední ploché dráze 1964,č.13 evropské mistrovatvíchampimistrovství Evropy
ho
juniorské
sobruslařů v r.1965, čel4 ze závěrečného dne váesvazového
onátu krasobruslařů v r.1961, č.15 je zimní spartakiádní z r.1962 a konečně
č.16 je z mistrovství světa v rychlobruslení ze Sverdlovska (v r.1959).

ve dnech £.-9,června 1973 v
Na družební výstavu, která se bude konatnašeho
člena K.Fepíka z Frahy

Krakově, byla vybrána 4 sbírka resp.exponát

neeporných kvalitách,
ZÁVOD MÍRU. Protože známe tuto sbírku a víme o jejích
líbit a že bude dobře rejeme přesvědčení, že se v bratrekém Polsku bude
prezentovat naši oportovní filatelii.
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-4NĚCO Z KOPANÉ...
Je až neuvěřitelné, jak těžko se nám daří získat informace z Bulharska,
re
víme, že je tam mnohé,co by nás za
Bustnska nebo Jugoslávie -A
o
proto příspěvak Přjštochty .
Částečnou náplastí na tuto bolest
níže sobrazených razítkách, Prvá tM se vz
k Jubíleu nejpopulárnějšíbo fotbalového klubu Bulhareka LEVSKI Sofia.Byl založen v r.
získal už
Jx mistrovský titul a 15x byl držitelem pohéru.iraje na hřišti fasila Lev0840
ý Nb9,“,

s

TÁPBU p
PŘEMIERJOUR
FIRST DAY

sbrahraovin r n-1566
ského v S0fi1.0 jeho popularitě svědčí že jého12534)
s příslušnou VDC, Prvé
dvouznámkovou serlí (X
la 4 bulharaká pošta
obvyklé
rerítko bylo pemětní,druhé je běžné denní z 1-dne- vydání n třetíje také
čerFDČ
500
na
4 bulharských FDC.Pamětní razítko bylo černé údajně así
Bratislav
dobu
určitou
1
hrál
Vené.Pro zajímavost uvodne ještě,žo za Levakl
vě hrající Útočník Laskov a že v r.1965 náš R.Vytlečíl jako tránér dovedl
tento klub až k mistrovskému titulu.
světa v kopané,
Jící dvě bulharská razítka mají vrtah k mistrovství
k mistrovství světa v Anglii 1966.
Jedno k championátu v Chile 1968 a
s Anglis:
Pro radost sběratelů námětu KDPANÁ přinášíme ještě 4 razítka
United,25.
Bewcastle
Scunthorpe United FC,80. jubileum
činmantové
a razítko oslovující
ročí vítěsstrí Charlton Athletic PC v asociačním poháru
U,E.P.Ac
turnají
v
lu
úspěch FC Li:
publikujeme ještě holandské razítko zvěčňující vítězství Ajaxu
Konečně
západoněnecké razítko z utkání HSR-SSSB v Mniv interkontinentálnía finale a
jském stadionu, Dodávámeještě še | NSR o=istuje Ještě
chově na o:
— ÚDSSR je třířádkový text: RuseSypmp ale místo textu
razítko ste
Ike 04-/FC Bayern Minchen.
bal-Bundesli ga/FC

M
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-15wwěta a Evropy v r.1975

Mistro
črklako:

demícké MS v hásené

RoToonéMĚ Ptačíátputade
Štta
Cervinia,Itálie: ME čtyřbobů
a,Itálie: ME dvomeedadlových bobů

sc:

v

0:

3

Grenoble,Francie: ME rychlobruslařů

chlobrualařů-sprintérů

Oslo,Norsko: MS

Ge=Fa,NSR: MS skíbobů

Kčln a.Rh.,NSR: ME v krasobruslení

Lake Placid USA: MS dvousedadlových bobů

jízdě na saních
rychlobruslařek

s ME v
Kčnigaee,
Stněmeund,Svédsko:

Lins,Rakousko: ME v halové sportovní střelbě
Lake Placíd,USA: MS čtyřbobů

na saních

Oberhof, Mně: MS v jí

E v jízdě na bobech
St.Mori z Švýcarsko: dorost.M
stolním tenisu
ve
MS
ká
akademic
Hannover,ÁSR;
Kristineham Švédsko: MS rychlobruslařek
©: MS cyklokros

London,

Lake Placid,USá: KS v bíathlonu

27.-4.III. Bratislava: MS v krasobruslení
Břesen:

2.-4,

Kavgolovo,SSSR:

juníor.ME v Hasta lyšování

v letech na lyží
8.-li. Oberstdoré,NSR:
skupina C
8.-18, Holandsko: MS v hokeji
Jední plochá dráha
9.-11. Insell,NSR: fánale
v bísthlonu
9-11. Forni,ltálie: junior.MS

10.-11. RotterdamHolandsko: ME v halové atletice

16.-17. en Junior.Mé v judo

osa v hokeji

dy:

20.-27. Lei

v hokeji skupina B
22.-31. Gres,Rakousko:
31.-15.1V. Moakva,SSSR: MS v hokejí skupina A
slávie: MS ve stolním tenisu
5.-15. Sarajevo,
Duben:
carsko: ME v zápase ve volném stylu
6.-8. Lausanne,
18.-25. Buenos Alres,Ar, ntína: junior.MS v šermu
21.-25. Edinburgh,Skoteko: junior.MB v badmintonu

5.-17. Budapešt a Wien: ME košíkářů,skupina B

10.

1.

Červen:

Madrid Španělsko: ME v judo

Frenoie: ME sportovní dapastů

Grenol

19.-26. Přerov,ČSSR: Junior.ME v kuželkách
13:

Helsinkyjřínako: ME v řeckořímském zápase

v“no :
z psá
ladriů,

jíc
wo
MalaMŠ dvoj

př

Květen:

eko:

0usko :ME

ME

ve

vz,

na

vzpířání

jloché dráz e

m oních

"

o7enve vě vodním slalomu a sjezdu
Masta,
'carsko: MS v judo
Lensanne
ME šachových družstev
ME amatér družstev v golfu

ME jemdecká dresura

0: Vhražrtcké: 8
Bne Higerie:
Ko
+-

hry
rtovní
ovn.

ie: Interkontinentální pohár košíkářů
J'Li5lI' Sas Pdole,Brazil
Carlo
19.=27.1.

Monte

o: Vasův běh
4030
9.-26,5. Závod míru
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