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Neperiodický zpravodaj pro vnitřní potřebu

skupiny Olympijská e aportovní filatelie pří
Komíel námětové filatelie SČF
Číslo 22

Březen 1974

Vážení a milí čtenáři,
možná, že jste dosud nestrávíli dostatečně obsah předcházející-

ho čísla Olympaportu a už vám předkládáme nové. Budeme rádi, poslouží24 vám Jako ta minulá, o kterých se mnozí kladně vyjadřujete ve svých
přípisech. Došlo jich opět dost a my za ně erdečně děkujeme. Rovněž i

za vánoční a novoroční přání a pozdravy.
Y členské základně došlo k několika změnám, Ztratílí jsme věrné-

ho člena učitele Štrincla z Turnova, který v listopadu tragicky zahynul
a svou sběratelskou činnost v 76 letech uzavřel s.Klimeš z Trutnova,Naproti tomu se nám přihlásili noví člení, které mezi sebou srdečně vítáme. Jsou to:
Jiří Jílek, 679 74 Olešnice na Koravě č.8, okr.Blansko, abírá OH
Vladimír Molek, 373 72 Lišov, Husova 382, sbírá OH
Ing Vlasta Lukšanová, 130 00 Praha 3, Hraniční 7, sbírá Z0H.

S politováním konstatujeme, že dobrovolný příspěvek Kčs 10.- za
rok 1973 neposlalo 13 členů, Budou dotázání, zda to máme chápat jako

nezájem na dalším odběru zpravodaje. V minulém čísle jsme napsali, že

přikládáme složenku na proplacení příspěvku Kčs 10,- na r.1974. Hoapodářeké oddělení SČF ním bohužel mohlo dodat jen % složenek, takže dal-

ší je dostanou až 8 tímto číslem. Děkujeme těm, kdo letošní příspěvek

už zaplatili. Do Strakoníc poslané příspěvky převedeme pochopitelně do

ústřední pokladny.
Olympsport sí razí dál statečně cestu do evěta, Zatím jej dostá-

valí spolupracovnící a zájemci v NDR (2), kačarsku (2), SSSR, Polsku (2)

NSR (4), Belgii, Itálii, Řecku, Holandsku, USA (2). Nově Jej nyní budene

expsdovat do Švýcarska a Kanady, na další adresu do Foňska a možná i

do Rakouska a Švédska, Vědí o nás všek i ve Španělsku.

Člení naší skupiny o.Justýn a Bušek byli přizváni do autorské-

ho kolektivu, pověřeného návrhem npracování dílu Monografie našich

známek. Spolupráci jeme navázali také a redakcí Mladého filatelisty A
pravděpodobně v 5.jeho letošním čísle vyjdou prvé články o eportovní
filatelil. Našemu členu J.Blahoví z Červené Vody blahopřejeme k malé

stříbrné, kterou získal za exponát Olympijské hry na oblastní výstavě

v Mikulově (17.- 25.XI,1973), Kéž by našel letos hodně následovatelůvystavovatelů!

Příští číslo bychom chtěli vydat v červnu t.r. Uzávěrka příspěv-

ků pro ně ja do 15.května 1974.

Slané (azífka

S.Pavlíčko z Prachatíc nám poslal na ukázku zajímavé razítko z
"pravěku" naší sportovní filatelie, Jedná se o vedle

vyobrazené černé ruční razítko ze VI.aokolského sletu v Praze v roce 1912. Píemenko b vlevo od datového

můstku napovídá, že existovala ještě razítko a lišícím píemenem a.
Pro přehled uvádíme ceznam nám známých sportovních razítek, užívaných v českých zemích před 28.říjnem 1918:
Iglau - 24.6,- 5.7.1899 —- VII.nšhriaches Landesachiessen

Schreíbcald - 27.6,- 9.7.1901 - VIII.nšhrieches Landeaochíeasen
Troppau — 22.- 24,7.1911 - Kreisturnfest (fialové)

Praha-Prag - 28.0,- 1.7.1912 - VI.elet ookolů - a,b

Schrelbrala - 28.6.- 6.7.1914 - XIII.můhrisches Landesschiessen
Kdnigefeld - 28.- 29.6.1914 —- Sokolfest

Běhm.Kamnitz = 28.7.1914 — 32,nordběhm.Gauturnfest
Bylí bychom vděční, kdyby čtenáři, kteří některé z uvedených razítek (nebo i další, zde neuvedené) nají, nám je zapůjčili k zveřejnění
a ilustrační regiatraci, Půjčené pochopitelně vrátíme obratem.
Propagační razítko vpravo voní oxoti-

do RAVOYEKSTERNANONAL

kou: Popularízuje 4.mezinárodní rallye Pezšant LEO
28 M A
v St.Clotilde na ostrově Reunionu 21,-

22.července 1975.
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VÝZNAMNĚ SPORTOVNÍ UMALOSTI MOEKU D97£
Také letošní rok bude bohatý na významné sportovní událostí,
S jejich časovým rozmístěním čtenáře dnes seznamujeme. Bez záruky však,

protože ke změnám termínů občas dochází. Pokud bude v našich mořnostech,
budeme informovat 1 o filatelistických materiálech k těmto akcím.

( Pozn.: MS = mistrovství světa, KE = miatrovatví Evropy, GP = Velká cena, REZ = pohár místrů zemí, PVP = pohár vítězů poháru, EP =
Evropský pohár )
LEDEN:
Groningen:
oreké ME v šachu

ntereportturné skokanů na

Leningrad: ME juniorů do 20 let v hokej
9.-11.Hannover: HS lední jachting

lyžích

22.-13.Schlehdorf,NSR: KE juniorů v jízdě na seních

3. Buenos Aires: GP Argentiny aut, formule 1

13.-27.Waikerie,Austrálie: MS v bezmotorovém létání
18.-19.Cortina d Anpezzo:ME čtyřbobů

19.-20.St.Moritz: MS dvoubobů

19.-21.Graz
ousko: KE lední motaná
23.-27.JASNĚ, SSR: Jjunioraké ME v sjezdovém lyžování
26.-27,St.Moritz: MS čtyřbobů

26.-27.Eskilatána,Švédako: ME rychlobruslení mužů

27. Interlagos,Brazilie: GP Brezílíe aut, formule 1

28.=6.2, Sydney,Austrálie: HS jachting, tříča Solíng
29.-2.2. Záhřeb: KK krasobruslení
2.- 5,

Alma-Ata: ME rychlobruslení ženy

3.- 8.
4.- 5.

Saalbach: MS skibobů
Cortina: ME dvoubobů (přeloženo z 11l.- 12.I.)

2.- 3.
2.- 3.
2.-10.
9-10.
9.11.
9,-10.
16.-17.

Kufetein,Rakousko: MS v Jízdě na saních
Záp.Berlín: Evropský halový turnaj v pozem.hoke ji
St.Horitz: KS v ajezdovém lyžování
HS rychlobruslení muží v Inzell (NSR)
Trolhšttan: Evropský turnaj v stol.teníeu
Cervinia,Itálie: juniorská ME dvoubobů
Kčnígeee,NSR: MS vw jízdě na saních

16.-27. Innsbruck: MS rychlobruslení, sprint - muží 4 šeny

16.-17.

Stubenberg: HYEŽ v lední matané

20.-25.

Enachede,Holandeko: halové ME ve sport.otřel!

16.-24. Falun,Švédako: HE lyžovéní,severské dieciplsny

22.24.

Heerenveen,Holendako; XS krasobruslení že:

24. Vera do Bidasca,Špančlako: HS cylklokrosuí

26.- 3.3.Minak: US v biathlonu

28.-10.3.Autrana:, Juniorské ME klanícké lyžování

28.-10.5.NDR: 5S házené mužů
1.- 3.

3.

Fínale FXEZ a PVP v odbíjené nučů

Švédako: Vasůy běh lyžařů

5,- 9. HMílnchen: MS v krasobruslení

7.-10.
3.

Vysoké Tatry: který lyžařů
Kyalaní, Již.Afrika:

Již. Afriky aut formule 1

8,-10. Gěteborg,Švédeko: Halové ME v lehkó atlotico
8.-10.

Paříč:

v šermu floureten

8.-10,
Finale FIEZ a WP v odbíjoné žon
8.a 0. Stockholm a Všaterao: MS ledová plochá dráha

BŘEZEN:

10.-18.

Bukurešt: MS v hokeji, skupina B

26.-17.

Turin Stále:FMEZ čerm Úleuretem ženy

23.-1l4.

Cannes, Francie: Sw tový pohár žen v pozem.hokejí

18.-25.Bern :
22.-24.

v curiipen

Londýn: Soutěž AL)

England v badmintonu

22.-%0. Herisau,Švýcarsko: ME juniorů v hokejí na ledě
Nantes, Francie: finale FMEZ v košíkové mž)

DUBEN:

finale IMEZ v košíkové žen

finale FYP v košíkové
Helsinki: KS v hokeji

Noví Sad, Jugoslávie: ME ve stolním tenise

Heidelberg,

NSR: juniorské ME v rugby

Wion: ME v badmintonu

Istambul, Turecko: ES juniorů v šermu

Heidenheim, NSR: PMEZ v šermu kordem

KVĚTEN:

25.-28. Budapest: PMBZ v
28.

Jarenácitadrád: GP

1.- 5

12.

15.

panělska formule l aut

Fondýn: KE v judo
MS motokros do 250cm
Rotterdam: finale PVP v kopané

8:

8,-22.

čermu šavlí

Závod míru: W-B-P

Mivelles: GP Belgie aut formule 1

Brussel: finale IMEZ v kopané

Pánakoě ME jachting tř.Tornado

lheim,

NSR: Mar kuželkách

8 jdako: turnaj UEF,

Wien: GP Evropy
Hamburg: FMEZ

ČERVEN:

ve
vestřelbě
na holuby
žen v pozemním hokejí

kKonte Čarlo, konsko: GP Monaka aut formule 1
28.-10,+6.Kyjev: ME Jungorů v boxu
31.-3.6. Utrecht PMEZ mužů v pozemním hokeji
6.-30.
Nice, Francie: Šachová olympiáda

9.

22,-15,

čs: BS motokros do S00 eh
Anderatorp, Švédako: GP Švédeka aut formule 1
Moskva: MS ve sportovní akrobatíce

15.-7.7. NSR: MS v kopané
14.-24,
15.

18.-26.

Neapol: ME ve vzpírání
Manchester, Anglie: MS v ploché dráze dvojic

Holandsko: ME Jachting třída Tempest

19.-%0. Kadrid: ME v zápase (řř.1 volný styl)
23,
Zandvoort, Holanásko: GP Holandskaaut formule 1
ob Wibledon, tenisový turnaj

27.-21.7.

29.

Tour de France

ČSSR: Ms motokros. do 125cem

29.-6.7. Niendorf: ME jachting třída Finn
Do tohoto čísla Olympsportu přispěli a na jeho tvorbě se podíleli:
V1.Dražan,Praha - J.Justýn,Milevsko — Ing J.Kříž,Šindlovy Dvory — 0.

Kudelka „Náchod — Z Míkula,Brno J,Nekvasíl,Praha — F.Paroulek,Podě-

brady - Pavličko,Prachatice — J,Svoboda,Karlovy Vary - MUDr VyVíklícký,

Praha - K,Winternheiner,NSR —- O,V.Wyslotsky,USA — dr.S.Zrubec,Bratielava - V.R.Bušek,Strakonice
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NEJSTARŠÍ SOVĚTSKÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA
SE SFORTOVNÍ TÉMATIKOU
Skoro v každém čísle Olympeportu mohou čtenáři vidět reproduk-

ce sovětských aportovních razítek, Wožno řící, že aověteká razítka z

posledních let jsou výborným materiálem pro budování tématických nbírek nejen pro svou námětovou pestrost, aleipro atraktivní a nestero-

typní tváry a mohdy 1 pro různobarevnost (mímo stendartní barvu čer-

nou příchází v úvahu i červená, modrá, žlutá, fialová, oranžová atd.)

Naše první ča.sportovní razítko bylo současně 1 prvým příležitostným rezítkem svobodného státu (Znojmo 24.8.1919), kdežto v SSSR
bylo prvního příležitostného razítka použíto dne 19.8.1922 na hlavní

moskevské poště u příležitosti Dne filatelie. Ve spojení se znázkami

přetiskové serie (6 ka) patří k zajímavým sběratelakým materiálům počátků sovětské filatelie.
Za první sovětské sportovní příležitostné razítko můžeme považovat to, které bylo v provozu při dálkovém automobilovém závodu na

tratí Moskva-Karakum=koskva ve dnech 6,7,- 30.10.1933, Razítko bylo
fialové, dvoukruhové, text v fuštině a turkmenětině. Jde o vzácné razítko, které dnes u nás así níkdo nezíská, protože chybí ve většině
sbírek 1 sovětských sběratelů,
Dalším velmi zajímavým je razítko používené ve dnech 14.5-

8.6.1936 v Koskvě při příležitostí J.mezinárodního šachového turnaje.
Bylo dvoukruhové 8 datumovým můstkem uprostřed, barvy černé (viz 1).
Téhož roku a síce od konce května (30.) do konce července bylo užíváno vzácné razítko v barvě černé u příležitostí dalšího dálkového automobílového závodu Gorkij-Karakun-Pamir-koskva, Je opět dvoukruhové
a datovým můstkem, V mezikruží jsou uvedena jména jednotlivých míst
trasy. V horní kruhové úseči nad datumovým můstkem je nápis v azbuce

AVTOPFOBĚG, v dolní úsečí pak DINAM), z čehož vysvítá, že pořadatelem
závodu byla sovětská sportovní organizace Dynamo. Va dnech 26,- 28,3.

1937 proběhl v Centrálním fyskulturním institutu v Moskvě II, gymnastický slet pionýrů a školáků, který byl filatelisticky dokumentován
příležitostným razítkem v černé barvě,

Y r.1948 (10.4.- 18.5.) byl v Moskvě uspořádán evětový šachový
šampionát, který můžeme doložít černým příležitostným razítkem s tex-

tem MOSKVA - ŠACHNATNYJ TURNYR (viz obr.?). Jíž v 7.1951 (15.3.- 11.5.
viděla Moskva další světový turnaj šachistů, který se konal v zasedácí
síní P.I.Čajkovského (viz rgzítko č,2). Razítková barvabyla fialová,

Šachové mistrovství SSSR se konalo až v závěru roku (11.11.- 15.12.)
v Koskvě. Svědčí o tom černé dvoukruhové razítko obr,č.3.

Opět v Koskvě se konalo v době od 16,3.do 13.5.1957 další avětové mistrovství v šachu, dokumentované opět příležitostným razítkem

podobně jako šachová olympiáda 3.- 25.10.1956 (viz razítko na obálce
a cyklistou na následující stránce), Razítková barva byla černá.Před-

tím v údobí mezí 6,e 16.8.1956 se konala na centrálním stadionu V.I.
Lenina v Lužníkách Spartakiáda národů SSSR, Vyobrazení přinášíme ná
celině s tenistou na následující straně. Obálka byla vydána na počest

této sportovní události a přináší 1 otisk příležitostného razítka, To
existuje v barvě černé nebo fialové. Od 7.10.do 7.11.1996 vybojovali
šachisté na paměť 4.A.Aljechina další významný turnaj v koskvě. Černé

razítko k této příležitostí víz pod č.4.
Na počátku r.1957 (od 26.2,do 5.3.)se konalo v koskvč (stadoin v
Lužníkách) XXIII.hokejové místrovetví světa, Na stadionu fungoval poštovní úřed G 277, který zásilky orážel příležitostným razítkem ve fi-

alové barvě. I k šachovému mistrovetví, konanému v témž roce v Koskvě,
bylo v provozu zvláštní příležítostné razítko,
Rokem 1957 končí vlastně doba"klasíckého"sovětského příležitost-

ného razítka. Do té doby bylo povolování nových příležitostných razí-

tek značně sporadické, takže v letech 1922-konec 1957 jich bylo v provozu jen 75 (včetně mutací pro další města to číní cca 120),což Jest
skutečně málo, Také vzhled těchto razítek je v oněch letech stereotypní - kruhový (až na několik výjimek). Cd r.1958 bylo už v provozu každoročně razítek více, v zmíněném roce na př.už 240. I tvarem se stala

sovětská příležitostná razítka značně přítažlivé, Jak pro specialistyrazítkáře, tuk hlavně pro námětáře, protože ve sbírce dokládají často

úseky libreta, které jiným filatelistickým materiálem dokumentovat ne-
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Jáří Nekvasil

Dobrý přehled o včech sovětských příležitostných razítkách podává katalog sovětských příležitostných razítek, který vyšel v roce
1963 v Glavnoj filatelističeskoj kontore v Moak
vě, Autorem Je známý

sovětský filatelísta a znalec J,M.Vovín. Od roku 1964 možno najít dal-

ší hlášení sovětských příležitostných rezítek v časopise SOVĚTSKIJ

KOLLEKCIONĚR a později ve FILATELIJA SSSR.
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Dokončení.

Novídaná nadílka propagačních razítek před OH dávala tušit,
že aní vlastní olympijský čas nebude skoupý. Toto tušení se do puntí-

ku naplnilo. Do provozu bylo dáno 14 ručních razítek (obr.1), která
se liší textem, psanýmí v následujícím přehledu majuekulemi. Každé
však mimo to se vyskytuje 1 s různými rozlišovacímí píemeny. Krom toho fungovalo ještě 5 razítek strojových (viz obr.2). A nyní už alíbený přehled:
1. BERLIN OLYMPIA-STADION, ruční, v provozu 27.7.- 17.8.1936. Rozlišovací písmena: a,b,c,d,e,f,g,h,1,k,l,m,n,0,p,Gsr,8,t,u,v,u,x,ab,
ac,ad,ae,af,ag,ah,ai,al,am,an,ao,ap, Jedno razítko exiatovalo bez
poznávacího písmene. Razítko s písnenem © má 2 typy podle umíatění písmene, Razítka, která vedle data a hodiny mají ještě údaj minutový, užívala potrubní pošta,
2.A

BERLIN OLYMPIA-STADION, strojové, provoz Jako u ručního, rozlišo-

vací písmena: y,z,a8,

sp2nn36-10x
Š
2,

3.

XI. Ohympiabe1956

BERLIN OLYMPIA-STADION (PRESSE) - ruční, v provozu 27.7.- 17.8.36,
rozlišovací píamena: a,b,c,d,e,f,g,h,1,k. Též potrubní poštatt

BERLIN-GRŮNAU REGATFABAHN — ruční, bylo v provozu 23.7.— 16.8.36,
rozlišovací písmena: a,b,c,d,e,f,g,h,1,k,l,m,n,p,r,8,t.

3.4 KERLIN-GRŮNAU REGATTABAHN — strojové - provoz jako ruční - rozlišo4.
5.
6.

vací písmeno 0.
BERLIN OLYMPIA-REITERPIATZ — ruční, provoz 27.7,- 17.8.1936, rozli-

Šovací písmena: a,b,c,d,e,f «

BERLIN OLYMPIA-SCHYIMESTADION - ruční, provoz 27.7.- 17.8.1936,
rozlišovací píamena: a,b,c,d,e,f,g +
BERLIN OLYNPISCHES DORF — ruční, provoz 27.5.-22.8.1936, rozlíšova-

cí písmena: a,b,c,d,e,f,g,h,1,k,1,m,n,0,P,g,7,9,u

6.A BERLIN OLYMPISCHES DORF - strojové, provoz jako ruční, rozlíšovací
píamana 8, t.

7.

BERLIN DEUTSCHLANDHALLE — ruční, pr

vací písmena: a,b,c,d,e,f,g,h,1,k
8. BERLIN OLYKPIALAGER HEERSTRASSE - r
rozlišovací písmena: a,b,c,d,e,f,g,
8.A BERLIN OLYMPIALAGER HEERSTRASSE — s
rozlišovací písmeno 1.
9.

Není k dispozici origál

BERLIN OLYMPIA-PRESSEHAUPTOUARTTER

1936, rozlišovací písmena: a,e,d,e,

k bylo 27.7,oráženo pár hodin s chy
9.A BERLIN OLYMPIA.PRESSEHAUPTOUARTIER
rozlišovací písmeno b «
JO. BERLÍN AUSSTELLUNG DEUTSCHLAND — ruční, provoz 18.7.- 17,8,1976,

rozlišovací píamena: a,b,c,d,e,f,g «

12.

BERLIN INT.SPORTSTUDENTEN-LAGER - ruční, provoz 23.74- 17.8.1936

rozlišovací písmena: a,b,c,d,e «

12.

BERLIN K.d,F,-STADT - ruční, provoz 1,- 17.8.1936, rozlišovací

písmena a,b,c,d,e,f,g,h,4,k,l +
13. BERLIN INT.KANULAGER MŮGGELSEE — ruční, provoz 1,- 16.8.1936,
rozlišovací písmena a,b,c,d,f,g,h «

15.4 BERLIN INT.KANULAGER MUGGELSEER - strojové, provoz jako ruční,rozlišovací písmeno a «
14. HERLIN FAHRBARES FOSTAMT - ruční, provoz 1,- 16.8,1936, rozlíšovací písmona: a,b,c,d,e,f,g,h,1,k,l,m,n,o,p,g,r«
Jachtařské soutěže absolvovali účastnící olympijských her v
r.1936 v městě Klelu. Také odtud máme řadu zajímavých razítek, Jsou

opět dvojí: propagační, používaná přede hramí a příležitostná, užívaná při hrách.

První propagační razítko (obr.3) bylo strojové, jednokruhové,
Disponovaly jím poštovní úřady v těchto městech (číslice v závorce

udává, kolik druhů razítek v místě bylo):

Aachen (2)

Duisburg

Berlin

Liibeck

Bielefeld (2)
Bremen

Essen

Frankfurt/lein
Hannover (2)

Stettin (4)

Dortmuná

Karlaruhe

Můnchen

Důsealdorf

K1el (2)

Stuttgart (2)
Trier

Druhé propagační razítko bylo rovněž strojové, ale dvoukruhové
s datumovým můstkem (obr.4). Bylo užíváno poštovními úřady v těchto 4

4
r! Koměstech: Altona, Frankfurt am katn, Kčln a Ludwigshafen. Pozo
lfnské razítko je vždy modrél

piadeSegeln

4 Augufb1936

Konečně poslední propagační razítko (0br.5), opět strojové,

měly k dispozicí poštovní úřady v Kielu a v Saarbrtickenu,
Ruční příležitostná razítka
(obr.6) se vyskytují se 7 rozlišovacímí písmeny: písmena a nebo d měl
poštovní úřad v přístavu, písmena b

nebo £ letištní poštovní úřad, písmena c nebo g hlavní pošta a písmeno e

pošta u nádraží.
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Druhé ruční razítko (obr.7) se vyskytuje je s rozlišovacíní

písmeny a nebo b.

Pro úplnost informujeme ještě, že celiny, které byly popsány

v Olympsportu č.21 se mohou vyskytnout se slovním průpichem DRUCKPROBE,
Průpích má rozměry 74x9mm,
Někteří sportovcí těchto OH došli ocenění i na známkách, Přípomeneme si aspoň ty, kdo získali medaile. Prvým bude hrdina XI.OH fenomenální černý sprintér Owena (známka Dominikán.rep.ki 561 nebo Mongolska

M1 531). Následují další lehcí atleti: Američané Carpenter (Japonsko Mi
387 a Turecko Mi 1093), Morris (Paraguay 2140), Keadows (Turecko M1
1091), Japonci Tajíma (Japonsko Mí 660) a Son (Dominikán,rep.klí 562 a
Haítí Mí 1037) a Němec Borchmeyer (Monako Mi 340). Gymmastíku zde budou
reprezentovat náš Hudec (ČSSR Mi 1926) a Fin Saarvala (Finsko ki 287).
Souboj zápasníků Palusalu a Hornfischara zobrazuje Japonská známka Mi

606, německého zápasníka Brendela oslavuje německá celina z r,1972. A
tento výčet doplňují paraguajská znárka Mi 1956 (s italským mužstvem
kopané) a polská Mi 1169, vydaná k poctě polského Mílítary-teamu.

© propagací olympijských her se však staralí i v sousedním

Rakousku, Několik do provozu daných strojových razítek ovšem mělo 4
další neskrývaný účel: vyprovokovat veřejnost k podpoře rakouského

olympijského fondu. Známa jsou tedy tato propagační razítka:
Strojové č.8 měly poštovní úředy: a) Graz 1, b) Klagenfurt
2, ©) Linz 2, d) Salzburg 2. Všechna tato razítka mají eloganovou
partií vpravo od kulatého datového razítka. Poštovní úřad Innsbruck
2 užíval stejného razítka, které však S část mělo y)evo od

datumky!
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FŮR DEN
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Razítko poštovního úřadu Wien 1 (obr.9) se shoduje e předchazejícím až na 2 rozdíly: chybí mu vodorovné čáry oddělují elogan a
naopak má razítko nalevo od datumového kruhu 5 krátkých vodorovných
čar. Text u obou mzítek (obr.8,9) je týži SPENDET PŮR DEN/OSTERRRICHISCHEN/OLYMPIA FONDS,
Další 3 strojová razítka shodně doporučují koupi olympijských
losů (KAUFET/OLYNPIA-LOSE). První z ních (obr.10) bylo na poštovnách
úřadech: a) Graz 1, b) Ylágenfurt-2, c) Linz 2, d) Salzburg.2. Sloga-

e$O

KAUFET

-/

OLYMPIA-LOSE

nová část je vlevo od datumky. Stejné
de 1 razítko poštovního úřadu Wien 1

(obr.11), které však má navíc nalevo
od datumového kruhu 5 vodorovných čá-

RR

KAUFET

OLYMPIA-LOSE

CRO

KAUFET

PPR
22W13622
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OLYMPIA-LOSE 3347

rek. Poslední strojové razítko (obr.12) je s poštovního úřadu Innsbruck 2 a Jiší. se od dvou předcházejících tím, že sloganová partie
Je vedle datunky nalevo,
Zdálo by se, že tím bychom mohli kapitolu OH 1936 uzavříti.
Ale ten, kdo hledá, vědy by našel Ještě něco navíc. Uvedeme jen dva
příklady:
Y rámci XI,olympi jských her byla uspořádána t.xv.átlantik-

W
Regarta. Pořadatelem byl Deutscher Segler-Verband a americký Crolsing

Club, Odstartována byla 4.7.1936 na Bermudě s cílem měl být Hamburg.
Učastníky byly tyto jachty: z Německa Arktur, Ashanti, Brema, Ettsi,
Hamburg, Peter von Danzig, Roland von Bremen a Susewind, z Holandska

Zeearend. Původně přihlášené americké jachty Zara, White Cloud, Keridian a švédsko-amarická Sea-Saga nevypluly. Jen Ettsí volila cestu 66-

vwerně od Anglie, ostatní pluly přes la Manche. Cíle první dosáhla dne
25.7.1936 ve 20:34,40 hod. jachta Roland von Bremen, Jako šestá doplula

Jachta Peter von Danzig (31.7.v 10:12,23 hod.). Tato jachta je zobrazena na zmámce Gdansku Mi 284 (5+5 Pfg).

V rámci širšího programu OH 1936 byl uspořádán ve dnech 29,-30,

7.2936 Mezínárodní zévod v letecké akrobacií za účasti I4 letců ze 6
zemí. Československo reprezentovali na strojích Avia B 122 ambruž, No-

váka Široký, Zvítězil Němec hrabě Hagenburg před naším Širokým a Novákem, A slavného kpt.Nováka máme přece na leteckých známkách z r.1946,

Takových zajímavých doplňků by se pří každých OH našlo dostatek,
Pokuste se je objevovat, Ujišťují vás, že z každého nového objevu budete mít obrovskou radost.vy samí i tí, jimž o novince řeknete,

OH 40
Pro rok 1940 byla určena jako místo olympijského rendez-vous
Země vycházejícího slunce. Y faponakém Sapporu se měly konat V,zímí

olympijské hry a v Tokiu pak XII.olympi jské hry. Prvně tedy měla ta-

to velká sportovní přehlídka probíhat na ssijském kontinentu. Vřící
kotel politického napjetí ve světě však pomalu začal přetékat. V r.
2938 Japonci rezignují na pořadatelství OH, protože jsou ve válečném

konfliktu s Čínou, Mezinárodní olympijský výbor urychleně shání ná-

hradu. Pro 20H si vyhlédi švýcarský St.Moritz, pro letní část finské

Helsinki. Leč ani tato vólba nevedla k cíli, Mezi C.I,0.a F,1.S. do-

chází k ostrým diskutecím o amterieru a výsledkem je, že 20H 1940
by byly bez lyžařských disciplín, To ovšem je pro St.Moritz nepří jatelné a proto se zříká práva organizace Z0H, V nastálé nouzí ae uvažuJe o tom, že poředateletví 70H budevtedy svěřeno znovu Garmisch-Partomkircnen, Odříkají 1 Helsinki - Finsko Je ve válce se SSSB, A na kraji
září 1939 ae už do peřejí světové války začal
řítit celý svět. Na
olympijské medaila nikdo nemyslí, jde víc než o zlato, stříbro a bronz,

Jde o nejdražší statky člověka, o svobodu, o epravedlnost, o žívot.

4
Základatel novodobých OH se dnů válečné lrůzy už nedočkal,

Dne 2.září 1937 na procházce parkem v Ženevě uvedla jej Smrt na cestu, která nezná návratu. Na přání Coubartinovo bylo jeho srdce pochováno v mramorovém sloupu v posvátném háji Olympie, Tento. sloup najde-

me ne znémce NDR z r.1969 (Mi 1490), případně Řecka z r.1971 (Mi 1073).
K 25.výročí uložení Coubertinova ardce v Olympii připomíná i řecký
frenkotyp z 26.3.1963, Prvým státem, který uctil filatelisticky památku tohoto velkého muže, byl kupodivu středoamerický stát Haití r.1939.

Dne 3.X.vydal tříznámkovou serii (Mí 278-80) ve prospěch stavby stadia
v Port-au-Prince. Na známkách krom portrétu de Coubertina je i olympijská vlajka,

V 7.1940 ae tedy olympijské hry nekonaly. Skrovná dokumentace
všek přesto existuje. Je to především ve Finsku, odkud jsou známy dva
frankotypy údajně užívané w době od 12,2.1939 do 4.3.1940 resp,od 29.
9.1939 do 4.3.1940, Dále to bylo t.zv.nekonečné strojové razítko z Helsínkí, ze kterého se dozvídáme 1 ta, že OH měly být uspořádány v době
od 20.7.do 4.8.1940, Připravena, ale nevydána byla známka 3.50+1.- Kk
a obrazem dískaře Cerpentera z USA. Vígnet stejného typu a barvy bylo
vydáno19..Strojové mazítko,a jeden frankotyp zobrazujeme (1,2).

0628
XII- OLYMPIA-1940

OMI

+350

INEANDÍŮ
byv
K neuskutečněné olympiádě v Helsinki máme pak ještě další doklad, kterým je lotyšské strojové razítko (ví£.3). V Japonsku prý by“
la vydána oficielní obálka a propagační doplsnice, 7 vígnet pro Toklo
a ) pro Sapporo. Tato adělení věsk- jsou neověřena a nutno je brát tedy

8 reservou.
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OH44
Cortina d“Ampezzo a Londýn byly předurčeny, aby hostily na
své půdě olympijské hosty v 1.2944. Ani tentokráte však Ještě nedošlo
k realizací plámů. Průběh válečných operací v Evropě doznal sice výrazný obret - nacistická vojska ztroskotala u Stalingradu a sovětští
bohatýři je na všech frontách vyt lačovali ze evého území - ale svět
na sport dosud neměl aní čas ani pomyšlení,

I za těchto okolností se však dne 17.6.1944 sešlí ve víle
Mon Repos v Lausanne zástupcí 33 zemí z obou válčících táborů, aby
vzpomněli 50 výročí vzníku C,I.0, jakož 1 znovuzrození olympijských

her. Slavnostními řečníky byli dr.Díem a Edstroem, Oba známe ze známek (NSR resp.San Karino). Čestným hostem byla pí Coubertinová.
K této příležítostí vydala švýcerské pošta 21.3.1944 serii

3. známek ae shodným námětem (hlava boha Apollona z Diova chrámu ve
starověké Olympii). Návrh: Maya Allenbach, tiskárna Courvoisier ze
Chaux-de-Fonds, bez průsvítky, Platnost známek byla do 31.12.1944,
Existují 2 vydání: I.e nažloutlým klížením a bohatě modře a červeně

vlásčitým křídovým papírem; II. klížení bílé, papír křídový, méně

vlásčitý, vlásky kretší. Papír pro I.vydání dodala továrna Biberist,
pro IT.Síhl, Hodnoty Jeou:

10c žlutěoranž/černá
2©c červená/černá
30 c modrá/černá

Zu 259 Mi 428 Yv 392 Li 490 Se 290
260
429
393
451
291
261

430

394

452

292

V zumsteinu je vedeno I.vydání pod č.259w=26lw (v Michel 428 I 438 I), II.vydání pod č.259x-261x (v Michel 428 II - 430 II). Náklad

Ic - 5,400.000, 20c — 3, 690.000, 30c - 2, 275.000 (obě vydání dohromady).
V provozu. byla 1 razítka, Mají stejný text

ný

1AUSANNE/EXPLETT /JUBLLÉ/OLYMPIGUB/VI-VII

-<ÁL

píjské kruhy a poprsí boha Apollona (analogie

2624) tAvsAnne

2944/LAUSANNE a stejnou obrazovou část: olym=

ee známkemí). Ručního razítka, které je zobra-

z)
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zeno vedle, používala švýcarská autopošta,
Poněkud překvapující je, že olympí jská idea v těchto ponurých ča-

sech žíla na místech, kče bychom ji nejméně hledalí, Myslíme tím ze-

Jjatecké tábory. Valný čaa války v ních prožilo mnoho polských vojáků.
V některých táborech prý postupem času vznikl 1 jekýsi kulturní žívot.
K němu petříla 1 táborová pošta, obstarávající poštovní provoz v tá-

Ú
borech. Pro tísk známek bylo používáno papíru, jaký byl: belíkovcho,
okrajů novín a pod. Známky byly převážně stříhané, bez klížení. Vyráběly se dokonce 1 aršíky a dopisnice, Jenom v táboře Woldenberg bylo prý vydáno kolem 30 různých emisí.
Nás ovšem budou zajímati jen některé. Tak v r.1944 vyšla na
počest 9 „jubilea C,I,O.a v rámcí táborových olympijských slavností
v zajateckém táboru Groasborn serie 3 známek, Někdy je datem vydání
udáván 5.7., jindy 30.7. Pravděpodobnější bude termín druhý, protože
olympijské slavnosti v táboře probíhaly v době od 30,7.do 15.8.1944.
Hodnoty 10gr (hnědě červená) a 20gr (hnědě olivová) zobrazují olym=
pijské kruhy ve vavřínové výzdobů. Nejvyšší hodnota 50gr (zelená) zobrazuje guadrígu
olympijské kruhy. Známky jsou špatně a spoře klíženy (některé snad i bez lepu), opatřeny průaekem, Náklad čínil u gr
5137, u 20gr 5245 a u gr 4702 ks. Dne 30.7.vyšla 1 dopísnice s vtiš-

těnou hodnotou 10gr. Pokusilí jsme se aspoň přibližně zobrazit 4 razítko, kterého bylo používáno. (Obr.1).
Ve dnech 12,- 14.8.1944 ae v tomto táboru konala výstava známek (17). K ní byl vydán 14.9.aršík, na kterém Jsou všechny hodnoty
předešlé serie v změněných barvách (10gr purpurová, 20 gr šedá, 90gr

hnědá). Aršík byl bez gumy, nedokonale perforován. Náklad asi 1155ks,
Prodáván byl za 1.- Mk. Může ae vyskytovat i s příležitostným výstav-

ním razítkem (obr,2).

Druhým táborem, kde došlo k vydání olympijské známky byl za jatecký tábor Woldenberg IIc v západních Pomořenech, Vzníkl v 7.1942 a
byl likvidován r.1945 před příchodem sovětské armády. Zde tedy byla
dne 13.8.1944 vydána červená 10fen,známka s obrazem běžce na cílové
pásce. Jejím navrhovatelem a rytcem byl Edmund Czarnowskí nebo Czar=
necki, Náklad 17980 ko, Ttštěna byla na bílém papíru a je atříhaná.
Platnost byla do 31.10,1944, Pro tuto emisí bylo používáno ruční gumové razítko (obr.3), Táborový "olympijský výbor" krom toho vydal i
karnet a obrazem se země se zdvíhajícího olympijského borce 8 olympi)skou pochodní,
Druhá světová válka stále lidstvo miliony životů. Další desítky
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milionů sice při životě ušetříla, ale je více nebo méně poznamenala,

Svou krutou daň sí vybrala pochopitelně 1 ze řad aportovců, Z naších

to byli na př.běžci Jiří Šourek a Jiří Šulc, desetibojař Svoboda-Tu-

řanský, vytrvalec Hošek (zastřelen při útěku z koncentračního tábora),
marathonec=olympionik 1932 a 1936 Oskar Hekš, Aksamit, fotbalista SK

Kladna Franta Kloc atd. Na známce z nich zatím máme jen jednoho - Je
to Evžen Rošický, který se objevil loni v serii protífašístických bojovníků. Zatím nenapadlo níkoho u náa, že by Jeho vlastenectví zaaloužilo uznání 1 třebas razítkem při každoročním Rošíckého memoriálu.

Třebas tak, jako to udělali Poláci, Vítěz z Los Angeles 1932
Janusz Kusocinski byl v r.1940 zatčen a s 50 jinými popraven we dnech,
kdy měly být OH v Helsinkách, Na jeho paměť se každý rok koná atletický
memoriál 1 razítkově dokumentovaný. Kusocinskí sám je pak na polském
aršíku Mi 1167. Olymptoniken byl 1 popravený Broníslaw Czech. Na jeho

počest a na památku popruvené Heleny Marusarzowny byly uspořádány v Zakopaném lyzařské závody, k nímž v r.1957 byly vydány 2 známky (Mi 1002100%), V r.1944 byl nacisty umučen jiný olympionik, německý zápasník
Werner Seelenbinder

NDR jej v r.1963 zvěčnila na druhé hodnotě serie

antifašistických sportovců, existuje 1 několik razítek s Jeho jménem
(v souvislostí s po něm pojmenovanou sportovní halou). Na frontě gahynul v zimě 1944 člen německé olympijské štafety na 4x400m Rudolf Harbig.
(Dokumentace: razítka NDR z jeho lehkoatletíckého memoriálu).
Dodejme ještě, že ve válce zemřel dne 6.1.1942 1 nástupce Coubertinův hrabě Baíllet-Latour, Nepřežil tedy naďlouho svého syna, který
podl v boji, když nacisté okupovali Belgií. Tyrdou ironií ovšem je, že
jednotkám agresora velel gen.von Reichenau, se kterým Baillet-Latour
zasedal v Mezinárodním olympijském výboru. K dokumentací 2.předsedy C.

I.O.použí jeme známku San Karina Mi 616.
Tím tedy pro dnešek historií olympijských her uzavřeme. S přá-

ním, aby už nikdy nemusely tyto hry aní žádné jíné odkládány a odvolány
proto, že lídstvo dalo přednost devastací evěta a sebevybíjení,

PBRBAG

Bušek - Justýn

Nezapomněli jste, že před několika týdny letos vyšlá znárka s obrazem
Josefa Suka má právo ns místo ve vaší olympijeké sbírce? Poučte eventuelně i své zahraniční partnery!

H

Vladimír Dražan:

Přílečitostná razítka ostrovů Rjúkjú
Ostrovy Rjúkjú byly v letech 1948-1972 samostatnou známkovou zemí a kromě poštovních známek byla počínaje rokem 1950

používána též přílažitostná razítka, která se u nás vyskytují

poměrně zřídka, zejména na skutečně poštovně prošlých celist-

vostach.

Platí o nich v plném rozsahu vše co o příležitostných ra-

aítkách Japonska (víz Jlympsport č. 24), pouze jejich identifikace je snazší, neboť poštovních úřadů 1 razítek je daleko

méně, Kromě velké škály různých odstínů červené se vyskytují
výjimečně příležitostní. razítka Rjúkjú v barvě ftalové, hnědé
čí modré. 0d japonských razítok je bezpečně rozeznáme podle

frankatury, neboť japonské známky v letech 1948-1972 na ostrovech Rjúkjú neplatily. Razítek se sportovními náměty je poměr-

ně málo - víz seznam.

Pro potřebu správné identifikace uvádím téz japonské znaky
těch poštovních úřadů, které sportovní razítka používaly.
Datum

6.-7.11.1960

25.7.1962
4.1.1963

Pošt. úřad

Nánět (vyobravení)

Nago CPO,

8.atletické mistrovství

Naha

Oklnavy (hod diskem)

Haha CFO,

B8.celojapon. mistrovství

Shuri

Naha CPO

v KENDO

Čzápasník KEXDO)

Pozn.
CPO=Central

Post Office

Též známka
Mí. 132

Maraton "Běh přátelství

Japonsko-USA-R júkjú“
(maratoaský běžec

4.1.1964
6.-10.9.R4

Naha CFO
Naha,Koza,
Nago CPO,

Kushí

23.11.1964

Naha CPO

2 ročník, maratonu přátelství hočdé
(dva běřšot)
razítko
Přenos olympijského obdě
(mapa ostrovů s olympij.

kruhy, běžec s pochodní)

Též pošta
Nakla CDO

20. juntorské mistrovství

Japonska v tenisu (hráč

tenisu, sít)

1.7.1965

23.11.1968

Naha,Nago,

(Otevření sportovního stadko-

Yaeynma,
nu -Onoyama (stadion)
KMiyako,Koza

Maha Higashi,

Noha CPO,

Yaeyama,

Miyako
3.2.1969

Naha ilígashi,

Nago, Koza,

Naha CPO, Miyako,Yaeyama,

Itoman

Též známka
M1. 161

AJ5.místrovství Japonska

JSTA=Japan

odznak

Tennís Ass.

v tenisu (uráč tenisu

písmena JSTAŽ

20.amatérské mistrovství

Japonská v boxu (boxer)

Softball

Též známka

Mi. 206

4
Pomůckaproidentifikaot počtavníoh úřadů Rjíkjí

p =

Vaha CPO

P3) =h dh ji

eo

E

ď

l'aha

nene BET

"A ibh e Ai
" EH
vem A E
Ttoman PA

a

Sburí

Ynegana

M T UH

B

H

- Identifikace příležitostných poštovních razítek ostrovů

Rjúkjí je o to snadnější,

če uváděný letopočet je shodný s

naším letopočtem, pouze celé dntum je v obráceném ( japonském)
pořadí. Tedy najdříve rok, potoa měsíc, nakonec den. Příklad:

1969.1.3 = J.leďna 1969. Při trašce pozornosti se nemůžema
amýlit.

Na připojené ukázce jsou reprodukována tato razítka:
7. 9.1964

Mana CFO

23.11.1058

Naha íjáshi

3. 1.1968

Saba "ígashi

Přenos olympijského ohně
35.nistrovství Japonska v tenisu

2%.amatérské nistrovství Japonska
v boxu.

Pozn.: X amisím známek s námět

l

RATĚ (Mi, 154, 155, 156)

osbylo používáno žádné příležitostné razítko. Vyčané

PDC mají jen denní razítka.

El

HOKEJ

Budou tomu již čtyři roky, kdy Jame na stránkách našeho zpravoda-

je č.8 zrekapitulovali materiály, vydané k 20H, MS a KE v ledním hoke-

Ji. Od té doby Jsme pravidelně informovalí o všech razítkách nových i

o těch, která jsme dodatečně objevíli,a která v seznamu nebyla, stejně

jako i všechna ostatní, týkající ae hokeje na ledě. Jen pro osvěžení
Je v krátkosti připomínám:

č.9 - razítko k MS a KE 1970 ve Stockholm

č.12 - razítka k MS a ME 1971 ve Švýcarsku (pro skupinu A i B)

razítko Stockholm Postmuzeun (a obrazem hokejisty)

č.13 - rázítko k ME juniorů 1970 v Prešově

razítko FDC z Klelu k emisí NSR pro Sappoto 1972

na str.13 pod č,1964/70 razítko k 20H 1964 (přea olympijské kruhy zkřížená lyže a hokejka)

č.16 — na str.9 pod č.8c razítko k 20H 1972
v seznamu Japonská příležitostná razítka jsou i 2 hokejová
č.17 - obě strojová razítka k MS a ME v Praze 1959 (chybí v Olympsportu č.8)

č.19 - na str.3 razítko k hokejovému mistrovství franc. juniorů,
Od našich přátel z SSSR víme, že k MS a KE v koskvě existovalo ru-

zítko (nemáme je,půjčí je někdo k reprodukci?), že byla vydána známka
v hodnotě
který byl
Od přátel
nímu MS a

10 kop.(bez FDC) a příležitostný aršík (hodnota 50 kop.),
vydán po KS s přítiskem na oslavu vítězství hokejistů SSSR,
z Finska víme, že v březnu bude vydána známka a FDC k letošNE v této zemi, jakož 1 příležitostná razítka.

Dnes přínášíme další dosud nezveřejněná razítka z tohoto aportu:

1, strojové
se stala
2. strojové
4.4.1964

razítko k XIV.ME v Budapešti (28.1,- 3.2.1929),kde ČSR
po páté mistrem Evropy.
razítko z Brampton v Kanadě, kde probíhal od 27.3.do
celokanadský hokejový turnaj nováčků.

3. frankotyp pošt.úřadu v Hershey (USA) z r.1970, propagující ameríckou ní ledního hokeje.

4. frankotyp pošt.úřadu v Montrealu (Kanada) z konce r.1969, propagující r V Montrealu se mělo hrát v r.1970 MS, ale pro známé neshody bylo přeloženo opět do Stockholmu.

5, frankotyp pošt.úřadu ve Winnipegu (Kanada), propagující počátkem
1970 hokejový týden mladých.
6, ruční razítko města hokeje Weisswasser (NDR) s propagačním textem "Město akla a puku“, Bylo v občhu do 27.4.1973.
T. od 28.4.1973 bylo předchozí razítko nahrazeno novým 9 tímto textem: "20 let SG Dynamo/2Onásobný hokejový mistr NDR. Je dosud v

užívání.

8. Švédský hokejový svaz od r.1972 používá frankotyp, připomínající
50 let jeho existence.

2
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Samostatnou kapitolou by byly hokejové celiny, které jsou vydávány v poslední době zvláště v SSSR (seznam najdete v katalogu celínových
obálek SSSR,který je stále doplňován). Já bych však rád upozorní] na ce-

lánu pro nás velmi zajímavou. Byla vydána v Kanadě a je to fotodopisníce, jejíž barevný obraz z přední strany je na adresní straně vtištěn v
podobě barevné známky 7c. Dopisnice byly vydány 1.4.1972 v serii 5 ka
(cena 1 9) a experimentálně prodávány v Torontu, Na jedné z nich a tedy
4 na známce je Hokejová hala slávy v Torontu. Každý hokejista, jehož
jméno a fotografie se do této Haly dostanou, to považuje za největší
čest a vyznamenání. Hala byla slavnostně otevřena za přítomnosti před-

sedy vlády Diefenbakera dne 26.8.1961, Od plánu k otevření bylo třeba

A
necelých dvou let, Pro Čs.sváz ledního hokeje bylo velkým vyznamené-

ním, když dostal loni z Toronta jeko prvý zahraniční svaz žádost, aby
v Hale slávy přípravíl expozicí o historáí a rozmachu hokeje u nás.
Podobná hala a muzeum je zřízeno v Kingstonu, kde dle pověsti

se hrál prvně kanadský hokej. Odtud jsou známy jen barevné pohlednice

( tedy níkoli celiny ) s pohledem na exteriér a interiér haly. R,1972

rozhodla 1 americká hokejová asociace postavit po kanadském vzoru po-

dobnou halu v USA, Dosud není dokončena. Potěšitelné je, že ae podařílo po delším jednání se všemi zaineresovanými aložkami připravit půdu

pro realizaci Hokejového muzea ČSSR v Brně, Po lyžařekém muzeu v Jílem=

nici by to byl zas hezký krok dopředu. Jame rádí, že jeme e organizátory tohoto krásného projektu ve spojení a pokud bude v naší mocí chceme
dejích záslužné dílo propagovat.
J.Justýn
——00 0 00—=

NOVÉ ZNÁMKOVÉ MISE
Ačkoliv neznáme emisní rozvrhy poštovních správ na rok 1974,

můžeme aspoň sem tam něco napovědět, Lze však řící, že kapsa toho,kdo
bude chtít sehnat vše, co vyjde, bude miset být značně hluboká a pocho-

pitelně 1 plná, Zatím tedy byť je heslovitě:

Nový Zéland vydal 9.1.k Britekým hrám, které se konaly 24.1,-

2.2.v Christchurch celkem 5 hodnot,

Dne 23.l.vyšlo v sešítkové úpravě ve Švédaku 5 hodnot s lyžařskými motivy. Čtyří navrhovatelé použili jako předlohy fotografie význačných švédských sportovců, Dne 23.2.vydá Švédako další pětiznámkovou

serii (opět sešítková úprava) m počest žen-sportovkyň,

Možná, že už náte Jugoslávskou známku k záhřebskému ME krasobruslařů, která vyšla 29.1.

K letošnímu MS v kopané už vyšly známky v řadě států a další
na sebe nedají jistě čekat, Lichtenštejnsko ohlásílo l známku na 21.3.,
Albánie vydá v dubnu 8 známek a blok, také Bulhaři mluví o serií 0 6
známkách a aršíku, K 3.fotbalovému turnaji zemí kol Arabského zálivu

vydá v březnu známky Kuvajt.

Irsko 2 mámkamí oslaví 2.9,sto let své rugbyové asociace, Tajván v červnu vzpomene 80 výročí Mezinárodního olympijského výboru.

Ke své národní spartakiádě vydá Albánie v měsíci říjnu 7 známek
a pravděpodobně i aršík. Také Francie příjde s troškou do mlýna: vydá
pa jedné známce k šachové olympiádě v Nice a k WO.výročí existence

alpského klub

n
ZE SVĚTA O 64 FOLÍCH
Během r.1973 vyšla známka se šachovým námětem v Indonezii, Holandsku a Dominíkánské republice, My dnea přinášíme přehled některých razítek z loňska a jednoho steršího, Je jím razítko k Memoriálu A.Aljechina

z Moskvy. Turnaj probíhal ve dnech 26,XI.-19.XII.1971.

466.
467.
468.
469.
470.
ATL.
472.
473.
404.
4T5.
476.
47T.
478.
479.
480.

NSR:
Anglie:

Kayen, 5.6.1973,Setkání horespondenčních šachistů
Thornaby, 10.7.1973, Světový přebor mladých šachistů

Dánsko:

Ribe, 8.8.1973, VI.národní přebor Dánska

ČSSR:

Poděbrady, 18.-26.8.1973, VI.turnaj esperantistů

Švédsko:

Bollnšs, 19.7.1973, Šachové mistrovatví

USA:

Fhiladelphia, 25.5.73, Amatérský přebor USA, červené

Itálie:

Korostica, 8.-9.9.1973, XIV.živá partie, ruční

Jugoslávie:Beograd, 26.8,73,XXV.přebor mladých Jugosláveů
-"

dtto, propagační strojové razítko

Jugoslávíe,Vršac, 16.9.1973, Memoriál Bore Kostiče
Itálie:
Ioperia, 22.-30.9.73, XV.mezinár.šachový turnaj, ruční
-"
dtto, propagační strojové razítko
DDR:

Gleuchau, 23.9.1975, Sto let šachu

Jugoalávie:Virotice, 5.10,1973, Padesát let šachu
Španělsko: Hospitalet-Barcelona, 20.10.73, I.mezinárodní šachový
turnaj, strojové propagační razítko

481. NDR:
Zinnowitz, 3.-10.10,1973, Utkání Poleko-NDR
Alma-Ata; 1.-24,10.1973, Šachový přebor Kazachstanu
482. SSSR:
463. Itálie:
Tivoli-Roma, 31.10.-4.11.75, Šachový přebor Itálie
454. Jugoslávie:Vrnjačka Banja, 1.12.1973, V.ročník Evropského poháru
žen v šachu, černé 1 modré

485.

-"

486. ČSSR:

Beograd, 14.-18.12.1973, V,ročník weekendového turnaje
ŠK Partyzan
Třinec, 18.12.-6.1.1974, IX. mezinárodní vánoční turnej

486

V tomto roce vyjdou v Polsku 2 známky s námětem šachy v polském
umění XIXstoletí podle návrhu Jerzy Gizyckého z Varšavy.

Fr.Faroulek.

AUS to 194
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NOVÁ

SPORT.

RAZÍTKA

( viz následující stránku )

1 - Řím - 11.6,73 =- VI mistrovství Evropy policistů v kopané
2- Mopeecstiní poe — 31.5.73 - XXVI.ročník turnaje UEFA juniorů
pané, lemy razítko Je známo od pošt.úřadu ForDa4Karni
Mě:

3 - Stuttgart 1 - 16.6.73 - Tělovýchovné slevnosti turnérů - rozlíšovací písmena a,b.

4 - Langenhagen — 31.5.73 - Jezdecký meeting "Neue Bult"

5 - Heidenheim an der Brenz - 28.4,73 — Evropský pohár šermířů
6 - Aachen — 30,6,- 8.7.73 - Mistrovství Evropy a Velká cena Evropy

v dresuře, ruční rezítko
6a - dtto - strojové razítko

7 - Helsinki - 1.6,73 - Mistrovství Evropy v zápase

B - Kiel - 23.6.73 - Ktelský týden .23.6.-1.7.1973 - rozlišovací pís-

Be

- Brůxelles - 30.6.73 - Evropský pohár v lehké atletice

BE

mena a(7?),b

- Níce — 4.-5.8.73 - Evropský pohár v lehké atletice

= Roma — 9.6.73 — 75.výročí založení italského fotbalového svazu,

mezistátní utkání Itélie-Brazilie

= Iserlohn - 5.-12.8.73 - XXXI.mistrovství Evropy v hokeji na kolečkách - strojové razítko

1B.- Varšava - bePAn
9.
rod penoan lehkoatletický čtyřboj o
ata mlodyc|

14 - Moskva - Po = černý frankotyp Komitétu pro tělesnou výchovu a sport

15 - Liineburg - 22.8.73 - Mistrovství NSR v kuželkách
16 - Berryvílle - 9,11.72 — červený frankotyp časopisu The CHRONICLE

of the HORSE

17 - Warendorf - 3.9.73 - červený frankotyp ze sídla Svazu pro moder-

ní pětiboj v NSR

ODA00,

odiišo

ZMĚNA ADRESY! Náš člen Ing Jaroslav Petrásek, dosud bytem Český Brod,

Nádražní 95, ohlásil novou adresu: ČeskýBrod,
Zborovská 1025, Sbírá zejména námět košíkovál

Obě známky NDR (10 a 25 Pf), vydané k podzímnímu veletrhu v Lipeku 1973, možno zařadit mezí sportovní! Autor Gottschall z Karl-Marx-

Stadtu na ních zobrazíl některé aportovní rekvísity!
Nebučte fen konzumenty, ale i producenty. Nečtěte jen, ale také plštel
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KEZINÁRODNÍ SIORTOVNÍ FEDERACE

FIA
Fédération Internationale de 1 Automobile — Mezinárodní federace
Bautonobilistická byla založena r.1904 v Bad Homburg (NSR). Pořáčá
mistrovství avěta a Evropy a sdružuje 59 zemí. Nás zastupuje Auto-

motoklub ČSSR,

FIM

Fédération Internationale kotocychiste - Mezinárodní motocyklová
federace byla založena 1904 v Paříži a obnovena 1912 v Londýně. Ny-

ní sídlí v Ženevě. Říčí mistrovství evčta rychlostní, na ploché dráze,terénní a Six daye (od 1967 jako MS). Nás zastupuje Svazarm a ve

FI“ máme významné zastoupení.

FAI
Fédération Aeronautigue Internetionale - Mezinárodní letecká fe-

derace, aídlící v Paříži, existuje od r.1905. Má 48 členů. Práci
provádí v komtsích:aportovní,turistické,plachtařské, letecko-modelář-

ské,balónové, parašutistické ,vrtulníkové,lékařsko-fyziologické atd,
My jeme zastoupení opět Svazarmem.

IIHF

LIGH

International Ice Hockey Federation - Lígue Internationale de
Hockey sur Glace - Mezinárodní federace ledního hokeje. Založena r.

1908, sídio v Londýně, Čechy zakládajícím členem. Sdružuje 29 zemí.

Pořádá místrovství avěts, Evropy a Pohár mistrů evropských zemí,
Profesionážní hokei je mimo rámec LIG!
FINA

Fédération Internationale de Natation Amateur — Mezinárodní amatérská plavecká federace byla založena r.1908 v Londýně, sídlo má
momentálně v Tokíu, Sdružuje 93 členy, mezí nimiž od r.2918 jsme 1

my. Kongresy ae konají při OH, každý člen má 1 hlas, Do kompetence
FINA spadá páavání, skoky do vody, vodní polo a synchronizovéné pla-

vání (umělecké).
LEN

> Ligue Européenne de Natetion - Evropská plavecká liga funguje od

r.1926 a ČSSR je jejím členem od založení. Sdružuje evropské členy.
Pořádá mistrovství Evropy lx za 4 roky (mezí. CH), pohár metrů ve
vodním polu a mezinárodní soutěž LEN ve skocích do vody,

FIS
Fádéretion Internationale de Skí - Mezinárodní lyžařská federace
vznikla 1910 a Češí bylí u Její kolébky mezi zakládající desítkou.

ů
Pod dnešní"firmou“ funguje ovšem až od r.1924. Má 41 členů a sídlo v
Bernu (předseda) resp.ve Stockholmu (gen.tajemník). Nejdůležitější
komise jsou: sjezdová,běžecká,skokanaká, pro závod sdružený a tabulková. MS se pořádá každý 2,rok a to jak v klasických, tek v ajezdových

disciplinách. Rovněž kongresy jsou v dvouletých obdobích,
IUS

Internationaler Verband fůlr Skilehrwesen —- Kezinárodní avaz pro. lyžařskou výuku byl založen v r.1952, ČSSR je členem od 1958. Pořádá
mezinárodní semínáře a kursy pro učitele a trenéry, sjednocuje metodíku výcviku a pod,

IAAF

International Amateur Athletic Federetíon — Mezinárodní amatérská
atletická federace, ve které Jame členy od r.1939, vznikla re1912,
Zatím měla jen 2 předsedy: do r.1946 Švéda Edstrčpa, po něm až dosud

markýze z Exeteru. Obe jsou jak známo pracovníky, známými i z dějin

OH. Sdružuje 127 zemí a má sídlo v Londýně. Členské země jsou rozdě-

leny do 5 ekupin podle výkonnostních a tradičních hledisek, Dle toho

je stanoven 4 počet hlasů. ČSSR, které je v nejvyšší ekupíně, ná 7

hlasů. Kongresy každé 2 roky (pří OH a pří ME), Pořádá ředu soutěží:

Panamerické Středozemní ,AsijJské hry,místrovství Evropy,Evropeký pohár
národních mužstev, Evropské halové a Evropské Juniorské hry.

FIE
Fédéretion Internationale d Escrime - Kezinárodní federace šermu byla
založena r.1913 v Paříží, kde je také její aídlo. Češi byli členy od

založení. Sdružuje 68 členských zemí, které v zásadních otázkách mají
rovnost hlasů (níkolí v otázkách technických).
FILT

Fédération Internationale de Lawn Tennis — Mezinárodní tenieová federace vznikla r.1913 v Faříží, nyní má sídlo v Londýně. My jeme členy
od r.1920. Sdružuje 89 zemí, které nevají atejné zastoupení, Počet

hlasů byl stanoven podle výkonnostných hledisek na př.po 12 hlasech
mají USA,Francie,Anglie,Austrálie, my,Itálie,N.Zéland,Kanada,J,Afrila
po 9, SSSR,Polsko po 7 atd. Kongresy se konají každoročně. Nepořádají
se KS a KE, tyto soutěže předatavují de facto Davis Cup a Federation

Cup (pro družetva), Galeův pohár (pro juniory) a Wimbledon (pro jed

notlivce).

(pokračování příště)

2
RAZÍTKA, DOŠLÉ V FOSLEDNÍ CHVÍLI...
4
B
c

razítko z FDC jaa emise Iránu ze 17.20,1972

mistrovství světa v šermu v Gůteborgu 24- 12.7.1973

p armádní místrovetví w lyžování v Solleftea
mistrovství světa v kanoistice v Tampere 26,- 29.7.1973

D
E

a ZoarE k Britským hrám v Christchurch (N,Zéland)

DERO)
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G
H
I
g
K
L

4.3- 2
AT4
strojové propagační razítko k KS v lyžování ve Falunu 1974
frankotyp ke stejné příležitostí jako ad F
razítko“ z FDC švédské eportovní aerie z 23,1.1974 (lyžaří)
Velká cena motocyklů - Finsko 29.7.1973
razítko z FDC OyePidské serie Bulharaka z 25.8.1971

razítko z FDC ©

jské serie Folaka z 1.12.1972

najnovější olymp: ské razítko z Rakouska: 50 let zímních OH

LEF,

2NĚ

TAMPERE

A
AVZ coNMONWCALTH —

IN GAMES NZ 1924 —

—— ennisreHuReH ——
E

FALUN

VM-STADEN

JAN 24- FC8 2——

TUN

FALUN

VM-STADEM
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