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Neperiodický zpravodaj pro vnitřní potřebu
členů skupiny Olympijská a aportovní fila—
telie při komisi námětové filatelie SČF

Číslo 25 Frosinee 1974

Naši lodivodi

 

Ing.Dvořáček Dr.Švaro Dr.Zrubec Ing.Sůva

Závěr roku 1974 byl ve znamení tří sjezdů našich nejvyšších
organizací. Lodivodem vrcholového orgánu naší filatelie - Svazu česko-
slovenských filatelistů - byl znovu zvolen Ing.Ladislav Dvořáček, Jeho
předsednickou funkci ve Svazu českých filatelistů převzal PhDr Franti—
šek Švarc a Zvůz slovenských filatelistov povede i nadále JUDr Severin
Zvubec. Všichni jsou nám dobře znémi z práce minulých let, oba posléze
jmenovaní se zapsali 1 do análů naší námětové filatelie, Změnu doznalo
i vedení komise námětové filatelie, do jejíhož čela byl postaven nad-
šený námětář Ing.Josef Sůva.

Jménem všech členů naší nánětové skupiny přejeme všem čtyřem
jmenovaným 1 těm, kdo jim v příslušných orgánech budou pomáhat, aby do-
vedli naši filatelii k mnoha novým úspěchům,
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Vážení čtenáři,

až dlouho po přelomu času dostihuje vás náš poslední
pozdrav a 1.1974, dvacátépáté číslo Olympsportu. Ne vždycky vyjde
Všecko tak, jak a1 člověk naplánuje a jak by sí přál. Tak opozdí-
lo se proti naší vůli i toto číslo, Jejakýmsi malým jubileem jak
ostatně ve svém příspěvku dále připomíná Ing Slováček z Pardubic.
Dvacotpět Olympeporsů věru mnoho ještě není, ale uvážíne-lí že do-
sud vyšlá čísla představují 386 stran, že p: nesly 4lustrace sko-
ro 1950 razítek, že se na jejich tvorbě podílelo 36 tuzemských a
26 zahraničních spolupracovníků, že prvotní náklad zpravodaje se
zdvojnásobil, pak snad možno řící, že to nebyla práce marná a ne-
užitečná.

Je těžko předvídat, jek bude dál. Je přirozené, že ráre
nejlepší úmysly stejně pokračovat 1 v budoucnu, Jsme však odvislí
Sgřady faktorů, ktěré Jen těžko ovlivnit. Máme však podporu

„ ZSF 1 KNF, kádr zanícených a obětavých spolupracovníků, Věř-
me proto, že Olympsport se bude objevovat i dál, síce neperiodic-
ky, ale nerušeně,

Děkujeme všem, kdo nám dosud při jeho tvorbě pomáhali.
K naší radosti se množí počet těch, kdo ochotně zapůjčují k zve-
řejnění neznámá razítka, celiny či jinou dokumentaci, Svědectví
o sběratelské prácí "na hlubinu" dávají články autorů Ing Slováč-
ka (o olyepekruzích a Bonacossího nedaili), Svobody a Mračka (ES
v rá Paroulka (šachy), Justýna (lední hokej), Ing Fetrás-
ka (košíková), Kudelky (lehká atletika) a pod. Svůj účel plní ne-
pochybně 1 pokus o zachycení historie OH od r.1896, Velmi cennými
Bos Jsou články J.Nekvasila a Dražana, Ale dík zaslouží i ti,
do aspon svou dobrovolnou Plagební povinnost odvodem roční-

ho přís Kča 10.— do pokladny SČF, Je pravdou,že někteří čle-
ní tento přís) ek za re1874 neposlali, Považujeme to za pokyn,
abychom jím už nadále„Eprovodaj nepostlali.

V r.1974 se někteří naši člení účastnili svými exponáty
výstav v Neratovicích, Opavě a Aši, Pro nečostatek místa v tomto
čísle se o výsledcích zmíníme příště. Děkujeme za informace čle-
nům Bardounovi, Justýnoví, Čechovi a Pěnkavoví, Rok 1975 budene
rožívat v jubllejníh vzpomínání na naše osvobození z fašistické-

Jdha v r.1945. Filatelisté v ČSSR to oslaví i po svém - několí-
ka výstavamí známek. Jame přesvědčeni, že se na ních setkáme také
s exponáty naších člení. A douťáme, že mezí nímí objevíme i jména
nová.

Vstoupili jeme do nového úseku času, který budeme označo-
vat prostě číslem 1975. Prostírá se jako pole nezorané před námi.
Každý stojíme před ním s určitými zje 1 tajenýmí plány. Pře-
jeme vám, přátelé, oby ty vaše plány došly oplnění, Abyste v kli-lu, zdraví, ve všeobecně užitečné práci a v dobré pohodě vnitřní
4 kol sebe'prošlí až ke chvíli, kdy sí opět dva roky podají ruce,
A abyste v té chvíli směli konstatovat, že rok 1975 byl pro vásrokem úspěšným. A tek tedy všem vám v Československu 1 všude, kamnáš Olympeport zavítá přejeme z upřímného srdce....

Gott nytt ar
Sanan Novjaron
B New Year
Boldog új évet

Prospero ano nuevo
Štíastlivý nový rok

arepšeieHatu ine'oorepoe. euwjaar
Erfolgreiches Neujahr

C HOBUM DOOM
Do slego roku
Pokojný nový rok



Z NAŠÍ LISTÁRNY

Vyznavači sportovní a olympijské filatelie v ČSSR oslaví koncem
tohoto roku malé jubileum - vydání 25.čísla zpravodaje Olympsport. Jeho
1.číslo vyšlo v červnu 1968 tedy víc než před 6 lety. 25 čísel - je to
málo nebo hodně? To je hamletovská otázka. Jedno je jisté: že je to kus
poctivé práce a velký přínos do pokladnice sportovní filatelie.Jsou to
mozky, srdce i ruce lidí, rozdané široké filatelistické veřejnosti pro
radost a ušlechtilou zábavu ve chvílích volna. A to je velmi mnoho a
proto píši tyto řádky.

Nejsem oprávněn provádět hodnocení či kritiku dosavadní činnosti a
práce skupiny, redakční rady a časopisu samotného, Od toho Jsou tu lidé
povolanější. Činím-li to přesto, Je to proto, že mne k tomu nutí svědomí
filatelisty a vystavovatele a hlavně příznivce a čtenáře Olympsportu.

“ůj dík patří redakční radě zpravodaje Olympeport, a.Buškoví, Justý-
noví a dalším, kteří obětují svůj volný čas proto, abychom dostali do ru-
ky časopis, který nám mohou závidět nejen naši sběratelé dJiných námětových
žánrů, ale který se plně vyrovná odborným filatelistickým zpravodajům za-
hraničním, Můj další dík patří širokému okruhu domácích a zehreničních
dopisovatelů, kteří svými příspěvky číní z Olympsportu prvotřídní odborný
tisk, Přeji jim všem, aby jim inkoust v perech nikdy nevyschl, aby prame-
ny nových poznatků stále mohutněly, aby jejich nadšení a chuč nikdy neze-
slábly.

Nakonec jsem si nechal časopis samotný. Známky sbírám 18 let, vystavu-
Jí 8 let. Získal jsem celkem slušná ocenění, Zásluhu na tom má 4 Olymsport.
Fundované články k historii OH od Jejich počátku, mnoho dokumentačního ma-
teriálu atd.to vše číní z něj neocenitelného pomocníka. Škoda, že časopis
nemá už aspoň IDO čísel. Věřím, že pak by ocenění mého exponátu bylo ještě
o nějaký stupínek vyšší, Olympsportu vděčím za to, že jsem se mohl byť jen
skromně vypořádat s obtížemi při dokumentaci prvních OH, že jsem získal
mnoho cenných zkušeností a poznatků pro budování dalších kapitol svého ex-
ponátu. Olympsport je mi přítelem a rádcem, Proto bych mu chtěl jako příte
M popřát mnoho dalších úspěšných let života.

Na samý konec zařazují skromné přání, Dnešní formát Olympsportu jest
velmi vhodný, I když je písmo drobné, je čitelné a šetřit papírem se musí,
Kdyby tek bylo možno převést do této formy všechna dříve vydaná čísla,pek
by bylo možno svázáním dostat knihu a to by bylo něco, To by byl dar! To
však je už výzva adresovaná někomu jinému. Najde se příjemce a realizátor?

Zd.Slováček

Vydavatelé Olympsportu mají upřímnou radost z článku 8.Ing,Slováčka, který
to s nimi v Olympsportu "táhne od začátku" a avým velmi zajímavým č em
přispěl už do l.čísla.

 

 



CELINY POLSKA

Kálokdo sí asi uvědomí, že československá pošta vydává cílevědomě
od r.1925 celíny se sportovní tématikou, takže patříme k celinovým vel-
mocem v tomto oboru, Jedná se o velmí pěkně provedené serie, vydané k
různým význačným sportovním událostem na př.sokolským eletům, dělnické
olympiádě, celostátním spartakiádém, Závodu míru atd. Ke spartekiádě v
r.1955 vyšla 1 obálka a vtištěnou známkou 60h. Fošet našich sportovních

celín přesahuje už 200 kusů.
U sousedů v Polsku začali podobné celíny vydávat až značně pozdějí,

ale nutno konstatovat, že v posledních 20 letech polské celiny patří k
nejlepším v Evropě (viz můj článek CELINY FOLSKA ve Filatelií roč.1972
str.366-7). První sportovní celina byla vydána 5.2.1957 k 90 „výročí

polského sportovního lyžeřství, Známka 40gr 1 obrázek vlévo na adresní
straně dopisníce ukazují polského gurela na lyžích, K lyžařskému místrov-
ství světa 1962 w Zakopanem vyšla celá serie vkusných dopisnic s pěkně

řešenou "lyžařskou" známkou. Další obrazová dopisnice s lyžařskou téma-
tíkou byla vydána v r.1964 (víz obr.l). Obrázek v levé části celíny zo-
brazuje nový skokanský můstek v Zakopanem, který byl vybudován z výtěž-
ku polského Totalizatoru sportowego, což je obdoba naší Sportky a Sazky.

KÁRTKA POCZTOWV
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K XII.ročníku Závodu níru vyšla 2.5.1959 hezká dopisnice, jejíž
vtištěná známka ukazuje vlejky Poleka, NDR a ČSSR, Podobná doplaníce
byla vydána 4 v r.1971 k XXIV.ročníku tohoto závodu (známka s cyklie-
tou, Obě jistě sběratelé dokumentace k tomuto největšímu amatérakému

©



cyklistickému závodu avěta dobře znají.

V r.1959 byla vydána obálka a vtištěnou známkou s obrazem Juko-

střelkyně (60 gr), v r.1967 pak jiná obálka s velmí atrektivně řešenou

známkou )závodní auto a motocyklista) k 60.výročí sportovního motori-

smu v Folsku (víz obr.2),

TRáena 00 plannkíev

 

Fotbalistům připomínáme Z dopisníce: první má na známce kopací

"merunu" a vlevo moderní sportovní stadion, Celina propaguje opět budo-

vání aportovních zařízení z výtěžků sportovní sázkové kanceláře, R.1966

Jiná dopisnice oslavila 60 „výročí známého futbelového klubu T.S.Wisla

Krakov, Prvou dopisnicí viz na obr.J.

I veslařský sport v Polsku má svou celinovou propsgací.Na jedné,

kterou možno považovat za "výplatní",je známka se závodní plachetnicí

na kazurských jezerech, Celina byla vydáne v letech 1965-72 v různých

mutacích (bílý a žlutý papír,různé propagační nápisy). Líbívá dopisnice

z 7.1968 oslavuje 90. jubileum veslařského klubu ve Varšavě (viz obr.4).

Upozorňuji, že na dopienících je vždy vytištěna hodnota 40gr, na

obálkách 60gr. Prodejní cena byla o 20gr vyšší, Kladem polských celin

je, že jsou graficky vkusně řešeny, tištěny v živých barvách na dobrém

pepíru. Celiny jsou bohužel dodávány jen v novinkové službě a nejsou te-

dy bez předplatného volně k dostání. Jsou však nesporně výborným materi-

lem pro každého námětáře.

 

Jiří Nekvasil
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VII.ZOH...
++. 8e konaly od 26,1,do 5.2.1956 v celoročním turistickém středí-

sku Čortině d Ampezzo v italských Dolomitech, Město,které čítá as 6000
obyvatelůné vysokohorskou polohu a obvykle i bohatství sněhu.Olympij-
ský rok 1956 však byl výjimkou.áč v celé Evropě vládla skutečně
zima,Cortině se sníh ještě 3 neděle před Z0H vyhýbal.Nakonec však pře-
ce vše dobře dopadlo,

Her se účastnílo celkem 819 sportovců ze 32 zemí. Významnou událo-
stí byl prvý start závodníků z SSSk,kteří se rázem pasovali na eine
ší.My jsme do Cortiny poslali 41 sportovce,ale radosti jeme si př E
neužili.Nejlépe dopadl krasobruslař Divín (V) a ženská štafeta na 3x5
km (Benešová,Patočková,Lauermanová) „která doběhla šestá.Zklamali hlav-
ně hokejisté,kteří ve B bojích vyhráli jen nad Německem 9:3,
(Výprava Němců byla společná,

Prvně v dějináchZ0H byl do-
praven olympijský oheň do dějiště
her štafetovým způsobem,Byl zapá-
js 22ledna v ak (m Kapitolu a
lonesen na stadion bruslařem Ca- CORTINA 1956

rolim v den zahájení ,Připomínajínák to © srojová Pazítkacprvé je STPFETTA DELLA FIACEOLA
z Říma a druhé,stejného Sypn,dest
z Benátek (viz vedlejší obrázek),

ZOH,které prvně byly také přenášeny telivizí,slavnostně otevřel
italpresident Gronchí.Za účastníky složila slib domácí lyžařka G,Che-
nal,Hrdínou Z0H 1956 byl nesporně "Blitz von Kítz"“ - famozní vítěz ve
všech alpských discíplinách Rakušan Toni Sailer.

A ted už ve vší stručnosti a bez dlouhých komentářů k výčtu doku-
mentace. Pochopitelně začneme v pořadatelské zemí, Tam již od r.1954
byl v provozu propagační frankotyp. Známe u něj dvě variace. Pryou uka-
zuje obr.č.l, ze druhé pak je zobrazena jen pravá část (hodnotní štít)

  

       

* 07041 AE KFSTE UTALTANTI)
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VII GIOCH! DORTINÁ ZAMPEZZO LORRKGANPZLO
OLIMPICI 1956 PE-sinaě
INVERNALÍI * — 1056 —
v níž mezi dvouřádkový text CORTINA d AKFEZZ0 a ZSbobosst 1956 je vlo-
čen ještě třetí řádek 26,GENNAIO - 5 FEBBRAIO, (obr.č.2), Po ZOH bylo
používáno prvého frankotypu bez textu,propagujícího VII.20H.

nýpřipomínají odevzdí o ipi jskýc)Zařízení do provozu, Prvé Je ze dne (vil GTO CRI OLIMPKKI INVĚRNALI

26.20 1995,kdvbylOtevřen vCorti- SROcomvmrezzo
't: ň

Textzní ZNÁUOURAZIONA SPADIOna LMADGVRAZIONEOLIKO"ITAL
GHLIACCID, Druhé razítko (víz vpra-
vo) vzpomíná otevření skokanského můstku ITALIA dne 8.12.1955,

 

  

 



   
Dne 26.1.1956 vydala Itálie serií 4 známek k poctě VII.ZOH,Je-

Jich autorem byl Corrado Mancioli,Známky byly
velmi rychle rozprodány a proto byl vytíštěn
Ihned druhý náklad.Dohromady bylovydáno cel- A V
kem 45 milionů kusů,pří čemž 1.nákla je o po- *
lovínu vyšší než „Rozlíšit lze oba vyda- I- > 3
né náklady podle průsvitek (víz náčrt vedle). X
Známky mě. platnost frankovací do 31.12.1957. -4  Označení známek ve světových katalozích:Míchel
958-61,Yvert 720-3 ,Scott 705-8,Zumatetn 964-7,
Oíbbona 843-6,Lipsla 1066-9.V novějších ročnících Gíbbonse je číslové-
mí pozměněné A to C 459-6. Fopie námětů jednotlivých známek:

L - můstek Italia, v pozadí hora Croda da La,
12 L - lyžařský stadlon, v pozadí hory Monte Cristallo,Serapis,Antelao
25 L - zimní stadion, v pozadí Pomogagnen
MO KozonužanánkyopropiohcaŠlodně (ýzóryc|štdá FDO,peměéní 24stu, s vzorec ěti st,

úřední bulletin s textemod Sabelliho,mexinum-karty, propagační pohlední-
ce,asi 44 druhů vignet.Velml zajímavá jsou zejména početná razítka,Roz-
dělíme 6i je do několika skupín»

V Cortině fungovalo v průběhu ZOH celkem 6 zvláštních poštovních
úředů: v Cortině,na jezeře Misurina,na ledním etadionu,v hotelu Savoy,
kde bylo tiskové středisko, v hotelu Miramonti,kde měl sídlo C.I.0.a v
hotelu Cristallo,kde zasedaly národní OV a mezinároční spr orge-
o- s úřady používaly následující vyobrazená ruční razítka (po

ou typeci :
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Grnačne si tuto skupinu ručních razítek I/1 až I/6:
© 1- OORTINA/STADIO del GHIACIO (existuje též s datem 26.2,místo

26.1,
GORTINA/SEDE C.I.0, (51.zasedání začalo 23.1.1956)
OORTINA/CENTRO STAMPA
OORTINA/SEDE C.N.0.-P.S.I.
MISURINA

- OORTIMA (toto rezítko extotuje též v zelené baryě s datem

Dole zakresiené razítko s označením X bylo vedlejší razítko nepoš-
tovní. Vyskytuje se převážně v barvě fialové,

II.skupinu tvoří 3 strojová
razítka,používaná poštovními ú-
řady v jmenovaných hotelech Sa- SY j A
naoa M 9
Alustrovan ory Pomagagnon a
Cristallo v Dolomitech), CORTINA 1956

I. CORTINA/CENTRO STAKPA —
24.1,- 6.2,1956

2. CORTINA/SEDE C,I.0. - 23.1.- 5.2.1956
3. OORTINA/SEDE C.N.0.-F.S.I. - 25.1.— 5.2.1956 (víz obrázek)

III.skupinu si vytvoříme ze atrojových razítek se stejnou ilustra-
cí jako u skupiny II,používaných v Čortině při jednotlivých závodech,
Byla to tato razítka (vyobrazení viz níže III):

1. 26.1. CERENONIA D'APERTURA - zahajovací slavnost
2. 27.1. SLALOM GIGANTE FEXMINILE — obří slalom žen
3. 27.1. SCI-FONDO 30 KM - běh na 30 km
4. 28.1. SCI-FONDO FEMMINILE 10 KM - běh žen na 10 km
5. 29.1, SLAIOM GIGANTE MASCHILE — obří slalom mužů
6. 39.1. SCI-SALTO COKBINATO - skok pro sdružený závod
T. 30.1. SCI-FONDO 15 KM —- běh mužů na 15 km
8. 30.1. SLAIOK FENMINILE — alalom žen
9. 51.1. SCI-FONDO COMBINATO - běh pro závod sdružený

20, 31.1. SLALOK MASCHILE — slalom mužů
11. 1.2. SCI-STAFFETTA FEMMINILE — štafeta žen
12. 1.2. SCI-FONDO 50 Kb — běh na 50 km

2
3
4
2
6

    o
Proč:

15. 3.2. Bobsleigh — bob,
14. 3.2. SCI-DISČESA MASČHILE = sjezd mužů
15. 4.2. Bobsleí boby
16. 4.2. SCI-STAFFETTA MASCHILE - štafeta mužů

17. 5.2. SCI-GARA DI SALTO —- skok na lyžích
18. 5.2. CEREMONIA DI CHIUSURA — ukončení ZOH

Upozorňujeme ještě,že razítko č. III/5 existuje 1 s datem 31.1.
místo 29.1. a razítko III/10 s datem 29.l.místo 31.1.

 

KSL SO PP
BOBSLSÍCH CORTINA T056 ato S

15 HOCKEY SU GHlaccIO Soon o

 

Do IV.skupiny zařadíme razítka výše zobrazeného typu IV, používaná

poštovním úřadem na ledním stadionu v Cortině:
1. HOCKEY SU GHIACCIO — lední hokej (každý den od 26.1.do 4.2.)
2. BOBLET — sáňkování (27.a 28,1.)
3. PATTINAGGIO ARTISTICO KASCHILE - krasobruslení muži (29.1.,1.2.)
4. a= ARTISTICO FENMINILE — krasobruslení žen (30.1.,31.1.

A 224



 

5. PATTINAGGIO ARTISTICO A COFPIE - krasobruslení párů (3.2.)

A konečně máme poslední V.
skupinu strojových razítek, která
měl k dispozicí poštovní úřad při
rychlobruslařských soutěžích na

 

Jezeře Misurina (víz obrázek ved- CORTINA T556
le vo) z PRTMNAGGIO VELOCITA ml5000

«l - 28.1. PATTINAGGIO VELO-
CITA mt 500

2 — 29.1, PATTINAGOGIO VEJO- vz
CÍTA mt 5000 5

3 — 30.1. PATTINAGGIO VELOCITA mt 1500
4 - 31.1. PATTINAGGIO VELOCITA mt 10000
 

Serií presentující prvně všechny discipliny programu 20H pozdravíla
hry v Cortině již 15.12,1955 republika San Marino. Vlastně bychom měli
tuto emisí přejít nlčením, protože Sen Marino nejen že VII.ZÓH neobe-
slalo svými závodníky, ale dokonce ani nemělo ij OV. Šlo zde naprosto
o příspěvek do státní pokladny, Autorem serie,která vyšla v nákladu 60
tisíc, je profesor C.Mancioli. Známky jsou tištěny na papíře se atejnou
průsvitkou jako italské známky pro Čortinu. A také zde jako u italských
Je tatoK dvojí. Popis známek:

rychlobruslař průsvitka L i II
2 L- lyžař běžec - Iil
3 L - dvoubob Lin
4 L - sjezdař Im
5 L - hokejista I1lNn

10 L - krasobruslařka I4lI
25 L- jako 2 L I
50 L - jako 3 L I

100 L- Jako 5 L Iill
letec.200 L - skokan I

 

Znánky © přetískem S40GI0 (2 hodnoty) jsou zkusné tisky. Označení
ve světových katalozích: Humsteín 572-81, Michel 535-44, Yrert 402-10,
A 105, Scott 364-72, C 95, Gibbons 496-505, Známy jsou naximum-karty,
Hodnota 10 L z této serie nevšední krásy získala v r.1956 Bonaeesaovu
medailí jako nejkrásnější sportovní známka roku.

Monacké knížectví vydalo 9.4.1956 dvě oKoBUjné známky, z nichž

nižší hodnota 15 Fr s motivem skokanského můstku Italia v Cortině a ce
scenerií z Dolomítů holdem VII.ZOH. Známku navrhl a yl Mínne a
vyšla v nákladu 170. „ Existují FDC a luxusní aršíky. Označení v ka-
talozích: Zu 537, Mi 536, Yv 443, Sc 363, G1 518, L1 538.

V Kanadě byla v lednu 3956 v F
zovozy dvě,otrojová ohodná razit- (Óm THE HOMEOF CANADAS
A,prvé v Kitchener a druhé ve Wa- [3

teřloo.Slogan je stejný: THE HOME jss6 OLYMPE POOKOX, TEMNÍ
OF CANÁDAS/OLYĚPIC HOCKEY TEAM/ 1956
1956.(Viz vpravo)

 

 

 

    

  

   
 

A konečně je nutno se zmínit o hodnotě 20 din.z jugoslávské serie
z 24.10,1956vydané na počest OH 56, Tato hodnota představuje lyžaře a
Oslavuje tedy VII.ZOH, Ostatní data najdete dále u zbylých hodnot pro
Melbourne, Zde se omezíme jen na katalogový záznam: Zumstein 857,Yvert
T06,Michal 806,5cott 463,Gibbona 837.Znánka měla fronkovací platnost do



XVI.OH
OH 1956 měly jednu kuriozitu: hippické olympijské soutěže se kona-

NY jiném státu než soutěže ostatní, Důvodů bylo více na př.vzdálenost
města Melbourne od ostatního světa, kterou by možná dopravované koně
neabsolvovaly bez úhony na své kondici. Rozhodujícím a bylo asi au-
stralské ustanovení, požadující bezvýjimečnou šestiměsíční karanténu v
Anglii, Irsku nebo na Novém Zélandu pro každého koně, převáženého do
Austrálie. A tak se jezdecký program olympijský odbýval v poměrné ticho-
stí ve,dnech 10.- 17.6.1956 za účastí 145 závodníků z 29 zemí v hlavním
městě Švédska — Stockholmu. Německo získalo 6 medailí (22+3e+1b), Švéd-
sko 3 (všechny zlaté), Itálie 3 (2s+b), Anglie 3 (1z+2b), Dánsko 1 stří-
brnou a Kanada a Švýcarsko po 1 bronzové, Ze závodících bylo 13 žen. My
jsme své reprezentanty do Stockholmu nevyslali, Patronem soutěží byl král
Gustay Adolf VI.,mezí účastníky byla i anglická královna Alžběta II,

Švédové tuto významnou sportovní událost oslavili i
filatelieticky: dne 16.4.1956 vydalí serii 3 známek, je-
jíž 2 nižší hodnoty byly jednak avítkové (perforace jen
svíslá), jednak sešítkově (perforace na 3 stranách). Au-
torem známek byl Wiliam Peterson,rytcem Sven Ewert Námět
je u všech hodnot týž: antický jezdec podle fresky Part-
henonu na Akropoli. Označení v katalozích:Zumstein 411-3,
Michel 415-5 (stejní i Lipsia),Yvert 406-8,Gibbons 373-5,
Scott 487-9. Nákladová čísla: 208 svítek 11,169.300, pe-
šítek 14589,000, 258 svítek 30,362.200, sešitek 12,667.500 a konečně
408 3,490.400,

Existují FDO s ručním příležitostným rezítkem (víz obrázek). Kromě
toho bylo v provozu ještě vedlejší ruční kulaté razítko v barvě zelené
nebo fialové s tímto textem: IN PRESENCE OF H.M,OUZEN ELISABETH II AND
H.M.KING GUSTAV ADOLF VI/STADIUM/CIOSING DAY.

 

 

Světová veřejnost s nepokrytou zvědavostí očekávala, jak se s pořa-
datelskou povinností vypořádají na zeleném kontinentu světa, Avšak dříve
než k olympíjskému svátku došlo,musel svět prožít ještě dvě olympijskému
duchu zcela se příčící zkušenosti. Tou prvou byl krvavý kontrarevoluční
puč v našem nejbližším sousedství v Nadarsku,kde se vnitřní reakce za vy-
datné zahraniční posení pokusila o politický převrat. Jen s přispěním na-
ší vlasti byla nadarská výpreva vypravena do kelbourne,ovšem jedovatá set-
ba zanechala své stopy na morálce některých reprezentántů Mačarska.Někte-
ří z ních dokonce dali po OH přednost emigraci před návratem domů, Druhou
zákeřnou ranou olympijské idei byl pak vojenský zásah Anglie a Francie
proti Egyptu.V oblasti Suezu duněla děla nikoli na počest OH,ale jako vý-
směch tomuto velkému mírovému potkání lidí z celého světa,Přístav v Port
Said dokonce opustily okupační jednotky teprve dva dny před zahájením OH,
I v kelbourne ještě pak docházelo k různým provokacím proti výpravém ze
socialistického tábora.Na účast na těchto OH resignovali Holandsko,Švýce-
ři a Španělé.

XVI.OH se konaly v nezvyklé době od 22.XI,do 8.XII.1956. Sjelo se k
nim 3183 sportovců ( z toho 371 žen ) ze 67 zemí. Ukázelo se,že vzdáleno-
sti v životě už nehrají velkou roli. Pořadatelé se postarali o ubytování
hostí v olympijské vesnici v Heidelbergu (otevřena 29.X.56) a o důstojná
sportoviště,z nichž nejimposantnější byl Main Stadium neboli Melbourně
Cricket-Ground pro 104.000 diváků. Zde byly teké 24.XI.0H zahájenyUčinil
tak v zastoupení avé královské choti vévoda z Edinburghu.Proti tradici na
stadion nepřišel nýbrž přijel autem a byl předsedou I.O.C.Brundagem a min,
předsedou Australie Menzisem uveden do ože Hudba zahrála God save the
Čueen a na pochod se dal průvod sportovců. Olympijský slib skládal světo-

(©



u rekordman-mílař John Landy. Prvenství dosáhly tyto OH dosavadní nej-
větší diváckou účastí, Ještě nutno se zmínit o olympijském ohni. Byl za-
Žehnut 2.XI,v Olympii a převezen letadlem společností Gantas do Austár-
lie.Běžcí se na jeho přenosu podíleli jen z Olynpte do áthén a pak až na
4000km dlouhé trati australskou pevninou, Cesta letadlem vedla přes Kal-
ro,Karechi ,Kalkuttu,Singapur,Djakartu do Darwinu.Na stadion pochodeň pří-
nesl dorostenecký přeborník,později slavný rekordman Ron Clark.K přenosu
pochodně byla vydána níže zobrazená zvláštní obálka se speciálním razít-
kem.
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Naše výprava byla Složona z 57 mužů a 11 žen (nejvíc lehof atleti
6, gymnasti 1é,veolaří 12)kteří přinesli 6 medailí: zlatou (Fikotová
čísk), 4 stříbrné (Fouček-kilometr a pevným startem, Fouček-Machek-tanden
2 Km, 'Bosáková-kladína, Hořínek-střelba z malorážkyj a 1 bronzovou (Sko-
bla-koule). Bodovali ještě: za IV.místa: Zátopková-oštěp,Hořínek-maloráž-
ka leže karejková-kladina,Bosáková-bradla a prostná,družatvo stů
Škvor-přeskok koně,Hradil-kanoe Ikm,Vokněr-kanoe 10km; za V.mfato:Řehák=
trojakok,družstvo gymnastek; za VI.místo:Zátopek-marathon Jungwirth-1900m,
Čapek-střelba na holuby,Čepčínnský-ka jak lkm a 10km,Jemelka a Klabouchem-
kajak 10km,Pšenička-vzpírání. Celkem jame skončili 14. Naše výprava se
vrátila domů sovětskou lodí přes SSSR, Jinak hrdiny těchto her byli Xue,
Cuthbertová ,Morrow,Latynina,Keletiová,

Již více než rok před OH objevila se v Austrálii první strojová pro-
pagační razítka. Jejích místní a datová část mohla být kruhová nebo čtyř-
úhelníková. U některých pošt se vyskytovala ve více exemplářích které ze
rozlišovaly pak čísly. Dvě taková rezítka zobrazujeme níže, jakož 4 přehled
všech nám známých:
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ass M“
KSWAUS MELBOVURNE NELBOluR

a) SYDNEY/N.S.W.AUST, (víz obr.) rozlíšovací písmena 1 až 18
b) KELBOURNE/VIC „-AUST. „" =" laži15
©) ADELAIDE/SAAUST, -- -= laž?
) BRISRANE/GLDAUST. - -"- lašé



e) HOBART/TAS.AUST. rozlíšovací písmena
£) FERTH/WEST.AUST, -"-
©) LAUNCESTON/IAS,AUST, —"-
h) NEWCASILE/N.S,W,AUST
4) CANBERRA/A,C.T.AUST. —"-

Dále existují frankotypy ze Sydney (dva), z kelbourne a z New Yorku
(USA). Popsány jsou v katalogu olympijských frankotypů,

Propagací OH 1956 nesloužila ovšem jen razítka: J4ž 1.12.1954 vydala
australská poštovní správa znánku hodnoty 2eh v tmavomodré barvě ve vel-
kém nákladu (přes 2 ni).), Autorem byl Richard L.Beck, tísk provedla No-
te Printing Brench Commonwealth Bank of Australia. V katalozích najde-
me pod těmito čísly: Michel 250, Yvert 215, Soott 277, Gibbons $fran-
kovací platnost měla do 30.11.1955

kdy vyšla tato známka se stejným sym-
bolickým notívem,ale v nové barvě: tmávozelené, Náklad tohoto vydání čí-
ni13,956.000,tedy takřka dvojnásobek l.emise. Katalogové záznamy jsou t,
to: ícho299, Yvert 216, Scott 286, čibbona 281. U obou emiof známe FŮC,
obálky 1 dopísníce,

Vadle těchto propagačních vydání vyšla 31.10.56 čtyřznánková serie k
oslavě OH, Autory jsou M.Murphy a L.Colea, Otisk se podělily vládní tís=
kárna v Melbourne Čobě pennyové hodnoty) „Harrison k Sons Ltd.z Londýna a
Čourvotster S.A.,Caux-de-Fonda (hodnota žeh). Popis známek dle námětů:
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1.5 B- Strmájaképoatodataruny“ DEE 602500+ - olympi jal choden a — «
1 8- Oollinaova třída v Melbourne =" 7,500,000
2 sh - pohled na Melbourne z nábřeží Yarra =" 715001000
Existují četné oficielní i neoficielní FDC, maxim=karty,
Známky se vyskytují 1 v malých aršících, “
Některé hodnoty jsou známy 8 úředním (7) průpichem sy
Ve dnech 12.104-11,56 byla uspořádána ve výstavních síních Preston

Kotore,104 Russel Street,Melbourne výstava známek OLYLPEX,kde vedle pří-
ležitostných razítek byly používány 4 rekonendační nálepky olyapí jakého

rakteru.

Dne 12.11.56 byl vydán ještě dole zobrazený aerogran na modrém papíru
s černým textem a vtištěnou červenou známkou 10d.
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Aerogram existuje též s červeným přetiskem SPECIBÉN, Je znám dále
chybotisk (MELBOURNF místo MELBOURNĚ).

Podle některých informací, které však jsme dosud nemohlí prověřit,
měl by existovat ještě další aero, s obrazem olympijské vesnice a
textem APPROVED BÝ IOSTNASTER GENERAL/FOR ACCEPTANCE AS AIRLETTER No.26.

Fo skončení her vydal australský OV v dohodě s poštovní správou
všechny známky poslední emise v blokové úpravě s nápisem SOUVENIR KEL-
BOURNE AUSTRALIA/OLYMPIAD XVI 1996. Aršík je gumovaný a opatřen razítkem
1.dne.Pivodně měl být lepen na oficielní Ožymyijaké dopisnice.Autoří ale
většinu nákladu prodali do Švýcarska, Celkový náklad byl 50,000 aršíků.
V Austrálii byl veden proti poštovní správě velký tiskový boj,že tento
spekulační prodej tolerovala,

Seznámíme se ještě a bohatou kolekcí australských příležitostných
razítek. Fokusili jsme se je skoro všechny nakreslit, při čemž jsme vy-
nechali texty razítek, pokud jsou stejné. Proto jsme také razítka rozdě-
1414 na několik skupin:

A-OLYMPIC VILLAGE (Olympijská vesnice): 15.10 .ež 312,56
1. Vchod do olymp,vesnice 5. Běžec s pochodní
2. Běžec a cyklista 6. Skok do dálky
3. Cyklistický tandem 7. Oštěpař
4. Olympijská vesnice

B-BALLARAT VILLAGE (Vesnice Ballarat): 15.10.až 3.12.56
ojveslice a kanoista

2. veslař
3. kajakář
i 'ADIUM MELBOURNE (Olympijský stadion): 22.1l.až 3.12,56
A 5. běžkyně
2. skokan o tyči 6. Olympijský stadion
3. štafeta žen 7. skok do výšky
4. koulař 8. chodec

D-MAIN STADIUM (PRE MELBOURNE (Olympijský stadion-tiek) -—
I Pochod Tynp.kruhy« mapa, len, ©
2. vyhlašování vítězů

P-ODAMRIC - (Olympijský park) 22.11,- 312.56
. olympijský areé: 5. fotbalista

2. skokanka do vody 6. vodní polo
3. hokejista 7. plavec
4. cyklista 8. Plavecký stadion

DEC
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£-7 C-a

F-OLYMPIC PARK (PRESS)
mpijský areál - tisk

1. skokanka s věže, plavec
2! gymnasta na konl



 

G6-Z3 22,1l.ež 3.12.56
4. trojskokan

2. hod kladívem 5. překážkářka
3. boxér 6. diskař

E- A (letiště): 5.ll.až 3.12.56
+ ruka držící pochodeň

I - POIBTODNEUTIDINO (výstavní hala):
s- R: 19,11.ež 3.1256

+ © kruhy a pochoden

K —JOVU (městské hala v At.Ki1de): 25.31.88 3.12.

P- KDOUEE (Jezero Wendouree): od 23.11.56
. 2, kanoista

1 + od 26,11.56
: dy Star 2. jachta třídy 5,5m

 



RN- HEEEERIOPUILDINO KELBOURNÉ : od 22.11.56
« vzpěrat 2. zápasníci

O — MOBILE ICE No 1 (autopošta č.1): od 22.11.56
. střelec ležíc 3. střelba z pistole

2. gymnasta na bradlech
P - MOBILE FOSTOFFICE 2 (autopošta č.2): od 22.11.56
Aátřotka ne holnby 3. Jezdec na koni
2. marathoncí

© — OLYMPIC PHILATELIC EXHIBITION MELBOURNE a,
Olympijská výsteva poštovních známek v Melbourne: © "6
1. běžec a pochodní (běžící doprava) 8
1'a) prvý čen existovalo rezítko v červené barvě Š
2. týž obraz, ale běžec směřuje vlevo o

% 

Některá z uvedených razítek. jsou známa 1 s datěm NOV 22 ©%
místo 22 NOV, U,
Razítko C-2 (skok do výšky) existuje rovněž e 2 stojící
"na hlavě“ v datu 22 NOV,
Výstava známek se konala v době od 12,10.do 24.12.1956 a byla u její
Zyláštní poštovní přepážky užívána 1 specielní nekomandeční nálejka

IMPEX,

22 ov

1356

 

0-2  
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K OH 1952 vydalo Il zemí celkem 43 poštovní známky, S OH 1956
nastává emisní záplava, která s každou následující olympiádou nabývá po-
vážlivých rozměrů, Tak'už k OH v kelbourne 19 zemí přivádí na ovět 106
známek, aršíky nepočíteje. Znamená to, že napříště budeme muset být také
my stručnější, chceme-li se dopracovat až k dnešní současnosti, Omezíme
neše zpravodajství skutečně na nejnutnější údaje a ty navíc budeme uvádět
pokud možno heslovitě, .

O olympijské emisi MONAKA byla vlastně už řeč pří Z0H 1956,Doplň-
me tedy jen,že 15.4.1956 vyšla teké ještě hodnota 30 Fr (navrhl kinne,ry-
tec Fenneteaux) s námětem stadionu a záběry z různých sportů, Existuje
luxusní aršk a maxim-karty, Katalogy: Zu 538, Mí 537, Yvert 443, Sc 364,
G4 518, 14 529,



 

Tenis
Do kolekce významných úspěchů našeho sportu přispěli letos vydatně

naší tenisté. V Davis-cupu jsme se dostali sice "jenom" do finale evrop-

ské B-skupiny, kde jsme těsně podlehli v SSSR, ale zato se tužilí naší
tenisté mladí, Ve Vichy v srpnu porazili v Galeově poháru kačary a potom
Španěly 4:1 a získalí už po páté tuto trofej pro ČSSR, Stejně dobře si
vedla i děvčata v Soisbault-cupu s v mistrovství Evropy juniorek nadějná
Navrátilová dobyla titul nejvyšší. A tak se ukazuje, že tento sport ná
u nás nejen pěknou tradici (Žemla,Koželuhové,kacenauer,kenzel,Drobný,Su-
ková,Javorský atd.), ale 4 slibnou budoucnost,

Tenis se hraje po celém světě, ovšem v mnoha zemích je dosud spor-
tem privilegovaných. O jeho popularitě avčdčí 4 filatelie, Do r.1973 vy-
šlo ve víc než 50 zemích přes O0 známke s tenisovým motivem. Uvádíme je-
jich přehled (bez známek Jemenu a Šardží) podle katalogu Yvert, případně

Scott nebo Mipsin,

   
   

Afganie 2.9.1963 - IV.Asijské Yv 742,045
Austrál. 24.7.1974 - Sportovní serie hodnota 7c
Barbados 17.8.1971 - Turistická serie Yv 335
Bermuda — 17,12,1973 - 100 let tenisu na Bermudách — 4 hodnoty

 

Bolivie - 1 1951 — V.Jihoamer.mistrovatví — Yv 320
+1968 - 23. jihonmer.tenis.mistrovství — Yv 464-4 a

Yv 277-8
Brazílie - 15.12.1960 - vítězka Wimbledonu k.Bueno — Y PÁ 91
Bulharsko - 26,8,-3.9,1961 - Universiáda - Yv 1069,1074
Cookovy ostrovy — 12.2.1967 - II.Pacifické hry - Yv 116

7.7.1969 - III.Pacifické = Yv 208
ČSSR - 22.2.1973 - 80 let tenisu v ČSSR - Li 2128
Čína - 1972 - Sportovní serie - Sc 535,
Dominicana - 1973 - 12.středoamer.a karibské hry - 4 hodnoty
Egypt - 20.3.1963 — 51.mistrovství v tenisu — Yv 560
Ekuador - 15.3.1939 - 1,Boliveriánské Yv PA 69
Filipiny - 14,4.1934 - 10,mistrovství Dalekého východu - Yv 245
Francie - 20.6.1939 - 150 let franc.revoluce - Sc 390
Frenc.Západní Afrika - 100 let Dakaru - Yv PA 27
Frenc.Polynesie - 8.9.1971 — 4,Jihopacifické - Xv PA 54
Guatemala - 25,2.1950 - VI,středoamer.hry — Yv 176
Guinea Portugal, - 18.1.1962 - Sportovní serie - Yv 300
Horní Volta — 15.7.1965 1.Africké hry — Yv 145
Indonezie — 24.6.1962 — 4.Asijské = Yv 303
Irán - 1.7.1974 — VIL.Asíjské hry - hodnoty
Jeponsko - 30.10.1949 — 4.národní mistrovství - Yv 441

Universiáda - Yv 874
26.národní mistrovství - Yv 1027

Kemerun — 11.7.1964 - Pohár tropů - Yv 382
Kolumbie - 26.1.1935 - >.Středo-a jihoamer.hry - Yv 278

17.12.1961 - 4.Bolívar.hry — Yv PA 404
4.10.1963 - 30, jihoamer,tenio.mistrovství — Yv PA 436

Korea Již, — 1973 - 54.národní mistrovství - 1 hodnota
Kostarika - 4,12.1960 - Slyep-hry 1960 — Yy FA 305
Kuba - 25.7.1962 — Národ.instítut sportu = Yv 615

27.8.1962 - 8.středoamer.a karibské hry - Yv 630

  

  



Laos - 1.11.1968 - olympijská serie - Yv 190
Libanon — 23.1.1964 — 4,Středozemní hry - Yv PA 293
Libérie — 26.1.1955 — sportovní serie - Yv 325

9.12.1961 — skautská serie - Yv 377
Lichtenštejnsko - 18.3.1958 - sportovní serie - Yv 329
Lucembursko - 1969 — Juventus 69 — Yv 736
Madarsko — 23.7.1964 — Tenisová výstava — Yv 1661

15.6.1965 - Historie tenisu - Yv 1734-42
20.8.1965 — Universiáda - Yv 1758

Makao — 1962 —- sportovní serie - Yv 397
Malí — Davis cup - Yv PA 116
Monako —- 12.7.1948 — oympíjeké serie - Yv FA 34
Nicaragua — 15.7.1949 — 10.ovčt.mistrov basebalu — Yv 747,PA 267

12.12.1963 - olympijská serie - Yv PA 496
Nizozemsko - 5.6.1974 — 75 let tenio,svazu - Li 1030
Nová Kaledonie - 29.8.1963 - 1,Jihopacifické hry — Yv 309
Nový Zéland 1972 - dětský sport - fv 971-2
Pakistan - 10.11.1962 — pidské hry - Yv 164
Papua a N.Guinea — 31.6.1966 - Z,Jihopacifické hry Yv 100
Paraguny — 6.10.1961 - 28. jihoamer.tenis.rdstrovství - Yv 614-6,

PA 283-5 a stříhané Yv 619-23,PA 286-8
5.1.1962 — 28, jihoamer.tenis,mistrovství, Z.serie:

Yv 659742, PA 305-8
Rumunsko — 9.1C.1959 — sportovní serie - Yv 1650

2972 — finale Davis cupu - Yv 2711
Ryk-kyu — = 35. japon,tenis.mistrovatví - Yv 170
Sán Marino — 20.4.1955 — mportovní serie - Yv 366

 

    

Singapur — 23.6.1970 — sportovní festivel — Xv 117
= 22.4.1935 — Spartakiáda — Yv 561

28.12.1938 - sportovní serie - Yv 692
+8.1956 — VI.Spartakiáda - Yv 1635

Syrie — 7.2.1965 - olympijská serie — Yv 258
Švédsko —- 23.2.1972 - sportovní serie - Yv 719
Thajsko — 4.8.1966 — V.Asijské hry — Yv 432
Togo - 26.4.1969 —- Stadion v Lome - Yv 605

10.1964 - olympijská serie - Yy PA 45
Tunis — 25,8,1960 - SEK jská serie — Yv 517

8.9.1967 - V,středozemní hry — Yv 622

Pro Sjsavont třeba dodati, že skutečné tenisty zobrezují tyto znám-
ky: Brezilie Y PA 91 ( vítě: Wimbledonu v doublu 1958 a v singlu 1959
a 1960 Kariu Ester Bueno), Madarsko Yv 1740 (winbledonského vítěze 2877
Walter Chopton Wingfielda) a Yv 1742 (maďarského pásem Belu Kehrlinga),
Kolumbie Yv 278 (Francisca "Pancho" Gonzelese) n Švédsko Yv 719 (Yvonne
Kristensenovou).

Vedle známek ovšem existuje i tenisová filatelistická dokunenta-
ce jiná, na př.propagační a příležitostná razítka nebo celiny. Pro nedo-
statek místa přinášíme v tomto čísle jen obrázky tří celin a to dvou ru-
munakých k památnému finale Davis cupu v r.1972 a americkou z letošního
roku s razítkem ze slavných Forest Hills. Tato celina se vyskytuje ve 2
značně ae různících velikostech, Ilustrace některých tenisových razítek
zveřejníme v některém z příších čísel Olympsportu,

-=o 0 0-—

 

Nabídněte dubletní sportovní a olympijský materiál jiným sběratelům pro-
střednictvím zpravodaje Olympsport! Udejte svůj požadavek nebo cenu,
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Průvodce k rezítkům na následující straně:
1 - Kuba - V,Fanamerické hry v r.1967
2 - Kuba - X„Středoamerické a karibské hry v r.1966

Indie - l.Asíjské hry v r.1951
Kadarsko - Jezdecké dny v Tamási 1974
Madarsko - Razítko propagující v zemí akci podobnou naší Buď fit
kadarsko — Mezinárodní šachové atřetnutí pošťáků
Mačarsko - IV,celostátní aportovní dny
Kačarsko — VII.KISKUNSKGI - pastevecké a jezdecké Hny
Norsko - razítko propagující Norsko jako zemí lyžařů

- Itálie - XI.nistrovství Evropy v lehké atletice v r.1974
- Libanon - V.universtéda 1961
— Španělsko — IT „Středozemní hry 1955
- Káčarsko - Rallye Monte Carlo 1920
— Brazilie - XII, jarní hry v r.1960
- Austrálie — VII.hry Britského imperia 1962
- Dánsko - kistrovatví v orientačním závodu 1974
-NSR ::- Policejní mistrovství Evropy v lehké atletice
- Filipiny - Cyklistický závod Kolem Luzonu v r.1963
- Japonsko - III.Asijské hry v r.1958
- Indonezie - IV.Asi jské hry v r.1962

AOK

Níže zobrazená razítka byla používána v NDR při příležitosti letošního
Závodu míru.
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RŮZNÉ
V minulém čísle Olympeportu jsme přinesli na str,12 obrázek ruční-

ho rezítka z Kielu z r.l911 a žádostí, aby nám čtenáři pomohlí získati
o něm něco blížšího, Takřka obratem jsme dostali od nynějšího předsedy
SČF PhDr F.Švarce dopis tohoto doslovného znění:

Vážený příteli!
Še so Jsem si přečetl 24.číslo Olympsportu,které jsem odVás obdržel. Vždy jsem pokládal némětové skupiny naší némětové ko-

mise za jakési výzkumné ústavy,které nám celá řada cizích fílateli-stických organizací může jen závidět, Vaše skupina zde stojí v po-předí.
V tomto posledním čísle jate zveřejnil dotaz na příležitostné

razítko z Kielu z r.191l a textem Kaiserl,Yachtklub, fliš toho k
němu řící sice nemohu,něco však přece. V katalogu německých příle-
žitostných razítek od Julia Bochmanna z r.1936 se ukazuje, že toto
razítko se v této podobě objevilo poprvé ve dnech 24.,-2' +8.1900; yr.1901 dne 24.6.; v r.1904 ve dnech 21,- 23.6.;1906 dne 29.6.;1907dne 24.6,;1911 ve dnech 24,- 25.6, a v r.1912 dne 26,6, Kromě toho
se objevilo také v podobě Kaiserlichep Yachtklub a to 24,- 29,VI,
1900 a 25.VI.1908,

Čena se tehdy pohybovala od 1.25 do 1,50 marky. I když to ne-
bylo nejdražší razítko přece jen pebylo zcela obyčejné,protože ce-na běžných se pohybovala od 0.05 do 0.50 marky.

Tolik tedy Dr.Švarc, jemuž srdečně děkujeme. Zdá se, že toto
razítko, používané v stejný roční čas, je předchůdcem dnes se opě-

tovně objevujícího razítka Kieler Wocbe.

000 CO O0 00 000
V 5.čísle letošního Journal of Sports Fhilately byl zveřejněn obrázek
úřední pohlednice vydané Reichseportverlag Berlin SW 68 ve prospěch
olympijského fondu v r.1936. Pohlednice má pořadové č.10 a skýtá totál-
ní pohled na Reichssportfeld, Byla odeslána 18.8.1936 a orazítkována
ručním příležitostným razítkem BERLIN K.d.F,-Stadt, poznávací písmeno K,
Vedle tohoto oficielního razítka je však na adresní straně ještě další
vedlejší razítko v barvě modré ( víz obrázek vpravo ). =
Čtenáře nepochybně překvapí uspořádání pěti olympijských  ©W"ě4,
kruhů na tomto razítku, Jejich vzájemné propletení na 0- o “
ficielním olympi jském emblému je symbolem světového bra- "“ OgPO “
tratví, kterému mají OH eloužit, Na tomto razítku napro- "a
tí tomu jsou kruhy jasně od sebe odděleny. Může nám ně- rlin
kdo z čtenářů poskytnout o tomto razítku bližší informaci (kdo a kče

de užíval, zda nemělo svůj vlastní politický význam atd.)? Děkujeme!
000 00 0 00 000
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