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Zpravodaj

akupiny Olympi jaká a sportovní fíla-

těle DRŽ komisí námětové filatelie SČP.
Ročník VIII.
Číslo 1 (26)

Vážení a mílí čtenáříl

Až k vám dojde toto číslo našeho zpravodaje, budeme mítí za
sebou prvé kroky na cestě do dalších desetiletí našeho socislistíckého
státu. Těch prvých, třicet let jeme jistě důstojně oslsvíli všíc
ve

dnech květnových,

kdy vzpomínkové elavnosti jaksí kulmínovaly. Ted

bu-

de nutno se rozběhnout zase za prací a jí vyztužovat krásnou výstavbu
svobody. Nejen proto, že v ní máme prožívat avou apokojenou budoucnost,
ale 1 proto, že její základy byly zality potoky krve, kdo je doza 1 za

hranicemi s nejtěžšími obětmi pokládelí. V tom preco procesu příštích dnů máme 1 my každý svó místo. Stůjme na něm
spolehlívě a neza)

mínej

nosti

že vedle těch dílčích úkolj práce, které nám v národní spo.

přísluší, musíne jako filatelisté plnit věrně

ještě jednu

č-

důleží-

tou úlohu: být mostem přátelství a dorozumění mezí nltodsí Vždyř Je to

přece jedno z poslání filatelie,

Naše skupina s1 teké dobrých vztahů se zahreníčníní přátelí
váží a o ně pečuje. Nesvědčí o tom jen spolupráce zahraničních fílatelí-

stů při tvorbě Olympaportu, Dne 13.4.1975 konal se ve Varšavě na půdě

Polského Olymptjakého výboru VIII.sjezd KLUBU OLIVIJCZYKA pří Polském

Zwiazku filatelistów, Bylí jame velmi potěšení srdečným pozváním, které
nám pří této příležitostí naši polští přátelé adresovalí a pozdravílí

Jsme jejích sněmování aspoň zvláštním Přípipen.
Vračme se všek pěkně domů a vyřídme 61 zase některé z naších

záležitostí. Tak nejprve se seznamne a novými visí Jsou jimi:

309. Dzuriš Ivan, 08501 Barde joy, Komenského

D-5/2 č.2

110. Kittler Luděk, 56501 Chocen, Wolkerova 1107

111. Paluska Antonín, 14000 Prehá 4, l.listopadu č.1
113. Slonek Vlastimil, Nové Mčsto na kor. ,Soškova 211

114. Domlátil Jaroslav, 56301 Lanškroun, Lidická 624 *
215. Zaplatílek Kílan, 14500 Prsha 4-hichle, Jihlavská
116. Starý Josef, 36001 Karlovy Vary 1, Jugoslávská U

99231
519

127. Šilhan Jíří, 50401 Nový Bydžov, Barákova 1713
Nové adresy ohlásili:

49. Kurian Rudolf,

05912 Horka 65, o.Poprad

59. Nezhyba Frentišek, 75002 Přerov, Bří Hovůrkových 966

62. Ondráška Pavol,

94901 Nitra Ždiarska ul.307/3,sídl.Chrenová III

B8. Šigut klan, 70500 Ostrava 5

Kašparova U

208. Adolf Andělín, 56200 Ústí n.Orl., Na plání 1285

Nové členy skupiny mezí sebou srdečně vítáne, přestěhovaným pře jema v novém domově

vše nejlepší!
Dodatečně zpravujene o výsledku vystavování naších členů na

krajské výstavě v Neratovicích (8,-40.9.74 v kult.domě Spolany): velké

postříbřené medaile zíekalí Fr.Anděl z Příbramě (Hry XX.olymptády kni-

chov 1972) a inž,Slováček z Pardubkc (Olympijské hry a Jejích vítězové).
J.Blaha z Červené Vody doetal za exponát Olympijské hry malou postříbře-

nou, J.Svoboda z Karlových Varů za kistrovetví avěta v lyžování velkou
bronzovou a J.Bardoun £ Děčína za Olyrpíjské hry letní 1 zímní malou
bronzovou,
Všíchní jasne jistě vzali s povděkem na vědomí,

Jatelie se konečně dostává pravídelně 1 na stránky
tovního tisku. Je to zásluha redaktora Filatelie

že aportovní fi-

našeho denního spor-

Ing V.Houšky, jehož

pulárně zpracované články můžeme čístí každý pátek v Československém

po-

eportu. Podobnou propagační službu pro nás ve slovenském Športu koná už

víc než js let předseda ZSF dr.Zrubec. Oběma soudruhůr srdečně děkujeme!

čkteří naší člení nás vyzvali, abychom upozornílí ně knihu kte-

rá vyšla nedávno v pražské Olympii. Jmenuje ae Olympijské hry novověku,
zpracoval ji Jan Sokol a stojí 36.7% Kčs. Obsahuje výsledky všech OH 1

H od 1896 do 1972. Je to prvé dílo toho druhu v českém jazyku a obdoba
knihy známého madarského olympijského procovníka dr,F.Mezó z r.1959: Dle

modernen Olympíschen Spiele. V NDR podobné dílo vyšlo z pera V Kuee v

r.1969, Sokolovo dílo ň pro nás olympijské filatelisty velrí použitelné,

hi

Při této příle tostí bychon rádi upozornílí ještě na Jiné novin-

které mají dokonce bezprostřední vztah k naší práci, Před vánocemi

1874 vyšel v NSR katalog M.kinternhetmera Foptetempel,ganzaachen unů Son-

der-Einschreibzettel zu den Olymptechen Spíelen 1966-72. Je bohatě 4Ju-

strován a podává přehled o všem neznámkovém filatelistickém nateriálu k
OH a 20H 1968 a 1972. Katalog vyšel v omezeném nákladu, jehož výše nám
není (etojně Jako cena) známa,

rý západoněpecký známý eběratel p.Wernet vypracoval do detaíl)

seznam všech filatelistických dokladů pro přenos olympijského ohně z Olyzpie do Mníchova a Kielu v r.1972,

Konečně doporučujeme zájmu čtenářů prvá tří čísla letošího polaké-

ho, česopisu FILATELISTA. V článku na Hokračování Sapporo 72, jepoňskie

jn ei znakí
pocztowe autoři R.Kíczek a AR noa tsonaoo © japonrazítky a celínamí, použítýmí v souvislostí se
20H 1972 v Sapporu.

Náš expert pro "Šnchovou fílaielit" 8.Puroulek 2 Poděbrad nám

sdělil, že chystá nové vydání katelogu šechových razítek. Zájemcí obrat-

te se o bližší informace přímo na autora a vydavatele do Poděbrad,
Vedoucímu skupíny V.R.Buškoví byl ke Dní známky 1974 udělen čestný odznak Svazu og ty filateltetů I.stupně.

Do dnešního

čísla O yzpoportu vkládáme složenku na zaplacení roč-

ního dobrovolného příspěvku

Kčs 10.- na rok 1975. Prosíme vás, abyste a

oplaosnía neotáleli. Těm, kdo mají na letošní rok už zaplaceno, složenpochopitelně neposíláne,

Na následující straně najdete opět pár razítek z hokeje, Tentokrá-

te to je skutečně roztodívná smče.

Hned čtyři razítka patří do avěta profesionálního ledního hokeje:
Č.1 je frankotyp bírminghamakého klubu Stags z USA, který však stojí
likvidací. Slova Go Stags lze přeložit Do toho Stagsl I frenkotypy 2
hlásající, že hokej č nejrychlejší sport na světě patří profi -nušstvůa a
to teanu Baltimore lippera respektive Springfield Kings. Co
Sguare Gardon netřeba dý vysvětlovat. Zde hraje též

Kadison
tvo New

York Rangera z NHL. MS 1961 přípomíná frankotyp
č.9, KS 1974 finský č.5.
Slavný turnaj Spengler Cup v Davosu měl v r.1973 2 razítka s odlišnou da-

tovou partií. Ka letošní Grenoble budou rádí vzpomínat naší junioří,tak
Jako eenioři na NSR (víz sazítkn 7 a 11).
Zbývá komentovat ještě dvě zbylá ruční razítka:
ku Evropského
poháru v
pozemním hokeji v r.1974 a č.8

turnaje v Oberhausen v

©

SR v 1.1958,

8.10
je II.ročníz velikonočního

TRAMPICANATS D'TBROPÉ

DEHOCKLY SUR GLACE „UMOUS

GO STAGS

ze HOCKEY

nlB zřásnpmr

—

MAG
s)

e

ICE HOCKÉY!
ales

Fastest sport

zádí

3

D03

3:

aje- lg
=

DSču
5

% 3 28!
Ó S G4

„1200 sovane
'
GARDEN CENTER,

1

=

“
Jšskrsk

*

zon

ŘEE-visou
Zaan

ogĎ

file. es

ODS

bd

+030p

SUOMI

|

RinvaNa
E

26 V DEZOVRA

2 Buvij

PŘENGET

W arie
62

10

so

dány
=
sů

FOTBAL

Aby neměli naší "fotbaloví filatelisté" poste, že je zanedbáváne,

příprevilí jeme jim opět ná dvou následujících

atranách menší soubor

razítek, který na tomto místě doplňujeme stručným komentářem:

První rezítka ( č,l,2,4 ) jsou ruční z fílatelistíckých výstav v
Itálií a to v Riccione, Kodigliena a Ceseně, Další tři razítka (5,6,9)

jsou anglícká a oslavují postup tří klubů do vyšších soutěží? Feterbo-

Tough United FC je tuk oelaven za vítězetví ve 4.dívimí, York City FC
zu

postup do Z divize 8 Carlisle United FC za probojování se do l.díví-

ze (re které ovšem letos opět sestoupí). Finale anglického ligového

háru dne 2.3,1974 připomíná razítko

č.lO a sto let skotské kopané č.7,

po-

Universiádu fotbalistů v Níce 1974 nám ve vzporínkách vrací propagační

francouzeké razítko č,3 a IB.ročník avatodušního turnaje mladých v Crolx

1974 razítko č.18. Starší je razítko č.15. Propágovalo velíkonoční turnaj evropských metropolí v karseille v r.1967, Rovněž další dvě razítka
Jsou "dříve narozená": č.16 (bulharské) nés přenáší ještě na kS v kopsné

v kexiku v r.1970 a č,h7 z r.?968 je z druhého konce evěto - z Iránu.

Z kadarska přinášíne ukázku čtyř razítek: č.8 k 20 „výročí otevření slev-

ného Nápstadionu, 75 let věku Ferenczvárose prozrezují pak č.ll a 12, To
Honved, kterému patří zobrazená celina n razítko na ní, je protí Ferencz-

Yárost úplný mladíček. Je mu teprve 25 let. Bíotrovství světa v kopané

1974 stále ještě žije v pamětí. Ky se k němu vracíme razítkem z Harburgu
(č.13) a dopisem dopraveným letecky z NSR do Kexika dne R3.6,74, Sešla se

na něm hned 3 zajímavá rezítka, hístrovství světa byla včnována 1 brazílská razítka č.J4 a 19. To druhé bylo údajně v provozu ve 31 účstu Br=z1lie. by samí jsme taková razítka víděli z Porto Alegre,

Uberabe,Curitiba,

© Jono Peoooa, A tak už nám zbyla jen 2 razítka k l.dnům vydání emisí k

KS v kopané 1974: č.z0 z Paraguay a č.2) z Uruguay.

JAKNSKÉ SHoRTUVNÍ CELINY — — - pokračování

V minulém roce došlo opět k anorálií ve vydávání sportovních celin oprotí eriení činnosti japonské poštovní správy v letech 1569-1972.
V roce 1974 vyšly jenom dvě celíny se sportovními nárěty, Přitištěné
známky jsou opět odlišné od znázek vydaných k téže přéležitostí - k národním sportovním hrán,
datu

hodnota

námět

24.1,4
87.2.04

W jenů
WM jenů

krasobruslení
slalom

Zprávu o tom, že další celiny se sportovnízi náméty v roce 1974
nevyjdou, přinesl japonský filatelistícký magazín YUSHU v čísle 11/74 z
listopadu minulého roku. bůžene proto se zájzem očekávat, co nám přinese

na tomto úseku rok 1975.

Vladimír Drvžan
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1. Mabon
Poste restánte
MEXICO D.P.

XVI.OH

Dokončeme si tedy dnes přehled filatelístické doktumntoce pro
XVI.CH v Lelbourne.

Československo doní přispělo £ znázkarí stej-

né obrazové motivace, které podle návrhu nny Podzezné-Suchordové ryl
Jan Mráček. Na známkách jsou diskařka, běžec a překážkář, Hodnota 75h
vyšla 25.4.1956, hodnote 1.40 Kčs vyšle B.9.1956.Náklad nížší hodno-

©

ty 4,017.%00,
vyššá 1,007.500. Byly vydány 1 z FDC, jejichž eutorkou
Ja rovněž A ,fodzemná-Suchorvové a rytcem Jaroclnv Goláschaied, (značení v katalozích: Zumstein 686,%02 - Michel 967,98) - Yvert 657 a
657B - Lípeta 974,990 - Scott 749, 765 - Gibbons 926, 928. Zvláštní
rozítko žádné.

Irán vydul 15.5.1956 v nákledu 19.0 kusů znárku hodnoty 5
R a motívem olympijských kruhů a státního znaku. Existuje 1 chybotísk
ArNNIVERSAIKE. Byla vydánu 1 FDC. lčkteří aběrutelé tuto znárku cezi

erise k ÚM 1996 nepočítají, protože byla vydána k C „výročí elstence

Olympi jakého výboru Iránu, Katalog: Ki 963, Yv 864, Sc 864, L 957.

N S R uctila XVI,CH vydánír znázky 10 pf dne 9.6.1956, která
ryl Egon
Falz. Náklad: 20 milíonů ks, Vydána 1 FĎC. Obrazový námět: olympijské
kruhy překrývají číslo JO, Kutelcgové záznazy: Zumstetn 245, Říchel
431, Yvert 107, Kinkus 1450, Scott 742, Gibbons 1157. (Ještě k hodnotcvým číslícím: jedníčka je tvořena meandrovýz ornamentem, nule příponíná pak atletickou dréňu etodicnu).
byla v platností do 31.12.1997. Navrhl ji Kermann Bentele,

V

Sársku

vyšla dvouznánková přípenové serie k CH 56

45.7.1956 a měla frenkovecí platnost čo 31.7.1998. Navihovstel a ry-

tec současně R.Serres použil pro obě hodnoty téhož obrazového námětu:

hlavy ze sochy Vítěze od Beneventa. Bylo vydáno 1900 tísíc serif,FDC
(obálka 1 dopísníce),soukrozč pak různé zoxipum-korty, Existuje též

dvojí luxusní bloček. Záznamy v katslozích: Zumstein 768-9,

Lipeía

165-6, Míchel 371-2, Yvert 353-4, Scott BIC9-]O, Gibbons 768-4.

Dne 27.5.1996 vydalo avou Shympí jskov serií v

počtu 5 znásek

Holandsko. Známky platíly do 51.12.1957 a příplatek byl určen
pokladně Nizozenekého olympi jského výboru. řáklnd byl 615.00 serií.
dnoty 4+2c (plachetnice) a 25+6c (vodní polo) navrhl Jan von Hecl,
hodnoty 5+3e (sprintérku Fenry Blunkers-Koen) n 10+5c (hokejista) navrhl Herny Dtsberg,který navrhl 4 popisy všech hodnot kroně 7-5c která colá Je dílen P.ketselaare. Tato znázke ná zvléštní htatorií Představuje amforu o nntickýni běžcí Udborníkůz se tento námět nezčál být
PřEl1Š vhodný: Předpředáním do tísku byl proto dán k posouzení členu
Wizozemského OV a CIÓ,
filatelistoví F.Th.vun čen Heydn,Ten návrh nedoporučil a protežovol pro známku obraz Coubertinn.Frotože však šlo o
cízince,bylo rozhodnuto vyžádat s1 dobrozdání od sarotné královny.To

všek tehdy zrovnn dlela ve Švýcersku,Frotože tiskárna urpovela rozhodnutí,zůstalo nakonec při pvodním otarém návrhu, Byla vyčána FIC se

zvláštním příležitostným rnzitken (víz obr.l).Znáse £ moxirum=korty,

Katalogy: Zu 691-5, M1 67E-62, Yv 654-6, Se 8296-60, G1 b31-5.Učnot

©

svých sportovců v kelbourne však tato země odvolela.

Do 31.3.1956 bylo možno frenkoveti občma známkami, které na
počest XVI.OH vydala 28.9.1956 N DR „ Autor Hanns Zethmeyer použil
ro obě známky negativní kresby. Na nižší hodnotě 2Opf nejdeme obvyk-

m olympijská charakteristika - kruhy, vavřín a pochoden, na vyšší 5
pf pak díecobola podle Polyklete z 7.529 před n.l. V kutalozích tyto

známky najdeme pod tčěmí to čísly: Zumstein 34C-1,

Michel 5999-40, Lip-

sie 377-8, Yvert 267-6, Minkue 444-9, Scott 307-6, Gibbona E 277-6,

Vydána byla FDC. Zvléštního razítka použível poštovní úřed Berlín 48.

Některé zásilky byly z NDR do kelbourne dopreaveny pří zvláštním letu
prostřednictvím polských aerolinií. Byly frankovsny známkacd NDi A 0-

patřeny razítkem leteckého poštovního úřudu Berlín Nu 7. Kron toho je

na ních

1 razítko polské k letu Warszawo-kelbourne. Zvláštní razítko

NDR viz č.2.

Pěknou atroktívní osmiznámkovou aerií vydalo 45.9.1456 po-

dle návrhů zkušeného Jozsefn Vertela M A Ďa RS KO, Znárky známe 8
perforací i atříhané S na índexul),
ro ně těchto námětů:

£ kajakář,

rovněž na FLC. Autor využil

Xf skok na koní, 4.f fleuretista

£ překóžkářky, 1 Ft kopaná, 1.59 vzpěrač, 2 Ft rymnestka, 3 Ft koši-

káři. Označení v katalozích: Zumstetn 148-7, kichel 1472-8, Lipsia
1464-71, Yvert 1202-9, Scott 1160-7, Gibbons 1468-7,
Autory

3.10.1956 byli

olympijské emise

Bu lh, r a ka, které vyšle dne

Ljuben Zidaroff (hodnote BOst) a Veselin Tomoff (všech

ny ostatní). Néklad tří nižších hodnot byl po 800.000, zbylých tří vysokých hodnot po 400,0GO ke. Náměty: st gymnastka, lést diskeř, lóst

tyčkař, 44st fotbal, 80st košíková, 1 L box. Číslování v katelozích :
Zunsteln 985-90, Míchel 996-1001, Yvert 867-72, Lipsia 1044-9, Scott

940-5, Gibbona 1028-73. Extatují PDU. Zvláštního večlejšího rozítka
(viz ě.3) používáno vedle normálního denního.

J ugoslav íe vyčkola se svou serií 8 znácek ež do
24.20.1956, Jejích platnost končila 31.12.1957. Známky navrhlí Ido 6

Miloš Círičovi. Největším nákledem vyčána hodnota 15 D (veslař) 2,900.000,

10 D a © D (běžec reep.lyžař) - po 2 milionech, % D $ple=

vec), 29 Ď (brankář) a % D (vodní polo) - po 400.000, hodnoty 70
a

D (střelec) - po 100.000. U hočnoty 70 D je sporné, zde jde o

tenis nebo ping-pong, v každém případě se však jedná o oport neolympijsky. Existují cortes m.xines € FDC. Katulogizece serie: Zumstein

6595-62, kíchel BG4-11, Yvert 706-13, Li 925-)2, Scott 461-6,Gibbons
8635-42.

Jen poden se za Jugoslávií opozdílo

Rumunsko. Jeho

z] Slymndjakých znémek jsou stylisticky pojaté kresby sportovců: 55 b
olistá, 1
gymnastka, 1.55 kajakář a 1.75 výškařka je zřejmě hold
olende Bnlesové, Nejnižší hodnota 20 b zobrazuje pochodeň. Existují

2 FDC a kosočtvercovým příležitostným razítkem (víz č.4). Abychom neZapomněli den vydání: 29.1.1956. Kitelogy vedou tuto emisi pod čísly:
Zumstein 1722-6, Michel 1996-1602, Yvert 1473-7, Lípsia 1634-8,Scott

1116-20, Gibbons 1496-1500,
poho e,

Dvě známky - 20 hw a 55 hw - ce stejným motivem olympijské

tvoří olympijskou serii

Jižní

Koree.. Vyšlydné

«11.1956, prvů hodnota nákledem 500.0(U, vyšší pák nákladem 20.00,
Autorem byl kin Chu] Hong- Vyšly 1 FDC. V kótalogu Míchel mají čísla
2194-2204, Yvert 160-1,

Lipsin 243-4, Kinkus 23940, Gibbons 247-48,

Scott 229-30, Nákladem 500 ks vyšly pak dvojice nezoubkovaných, negumovaných aršíků (na každém jedna z hodnot serie), které však je nutno

klést na úroveň t.zv.mínísterských tísků v jiných zemích. Příležitost-

ná razítka (víz 5,6) jsou různobarevná. S anglickým textem je fialové,

korejským

(poněkud menšího rozrěru) černomodré. Obě byle použíta až

88"22.11.1956 (zahájení OH). Na PDC se obvykle nevyskytují kísto nich

lze však na FDC najít razítka č.7 a 8,

Štědře do naší olympijské sbírky 1956 přispělo Polsko.

Nejprve vydalo 2.11.1996 šestiznárkovou serií podle návrhu Cz,Kaczzar-

czyka. Rytecky každou známku zprecoval jiný rytec, jak vično z násleču-

jícího přehledu, který uvédí 1 náměty ná ječnotlivých známkách a čísle
M gr šermíř
E.Koneckí
4,825.000
2 ur boxéři
St.Lukuszeuskí 5,757.K0

néklsčová:

25 gr veslař

b..R.Polak

2,00

60 gr oštěpař

Cz.Slunia

5,071.00

40 gr překéžkéř

B.Branět

2,340 .000

1.95 21 gymnastka
J Killer
639.600
Hodnota 2Ogr existuje též s převréceným středez (1 arch t.j.así
42 o 60gr pak bez perforace (2 srchy tj.84 kusy). Byly
k 400,výročí polvydány 3 FDC,.známy jsou 1 certes réxires. V r.1958

ské pošty byla vydána monografie, Jedra z berevných příloh v ní je tvořena právě olympijskými známkomí Holska z r.1956, Na rubu je příloha

označens alovy WZ0R. Doplňne sí tato data ještě výčtem katalogových čí-

sel: Zumstein 670-9, kichel 984-9, Yvert 671-5,877, Sc 750-5, Gibtons

9659-94.

Na PDC bylo používáno zvlaštního rezítka, předstevujícího stadion (víz č.9), s datem 2.11.1956. Toto rezítko bylo pak použito ještě
v den zahájení CH t.j.2<.11.1956.

Kroď. toho vydala polské pošta zvláštní otálku k letu polského cSiska 4VI.0H belbourne. V době od 2.co 4.11.1956 užíval poštovní úřed
lympš jského zužetva letadlem holandské společností KL3. z Varšavy do dě-

Warszawa 1 zásilky pro tento let,které byly opatřeny zvláštním razítkem
s datem 4.11.1956 (víz č.lO). S přífrankovnnýmí polskými znárksrí byly

odbaveny pří tom 1 některé zásílky z Rakousko a Lucemburska. Celker by1o odesláno asi 20.000 dopleů,z nichž e91 třetinu se cestou zpět zničí-

la. V Melbourne byly tyto zásilky opatřeny na rubu pří jzovýn razítkem
2 olympijské vesnice (vyobrozíli jere je v předešlém Ol,upsportu pod 0-

značením A-1 až A-7).

.

„Nečekaného úspěchu dosáhla v Kelboume polská skokanka E.DuňskéKrzesinské, která získala zlatou cedailí za délku, Vděčné vlast oslavíla jí vydáním znánky hodnoty 1.95 21 dne 12.12.1956 (katalogy: Zu 676,

bn6 (4 n Ajo Se 756, G1 dos). Náklad 1,112.0CO. Zvláštní razítko ns

víz

č.11).

Dne 15.21.1956 ee do análů olympijské filatelie zapsala jako pr-

vá africká země

L 1 be rie. U americké firmy bright ve Fhiladelfii

tištěné známky představují: 4c klokana a kasuáre, 6c Rodinova díscobole
podle Kyronova díla z paláce kaastní v Římě, Bc anděla vítězství (nebo
snad Niké?), Wc římskou kvadrigu, l2c olympijský

stadion v Kelbourne 8

20e poepoden nud pob Austrálie, Každá znárká ovšem nese i symbol přtí
kruhů. Čísla v katalozích: Michel 498-503 Lipeta 497-502, Yvert 736-9,

A101-2, Minkus 686-91, Scott 3568-61, C8S-4), G 1bbona 494-9. Exiotují L
FDC a otříhané serie,
Dále byl vydán aršík rozněru 76xL/6rr a hodnotou 4Úc (námět týž

Jako na známce 20c) „perforováný. (Katulogy: kíchel 81 DO, Yvert BP
Kinkus 692, Scott don, Gibbona VS 499). V nákladu as1 2OOks byly ještě
Vydány stříhané a zoubkované luxusní sršíky,

Serrea je autorem (návrh 1 rytba) známky

F ru ncíe , vydané

24,11.1956 k OH 1956. Týž den byl prodej těchto znánek zahájen v Paříži,
o 2 dny později 1 u ostatních pošt, Hodnota Z F předetavuje zskladstele

novověkých OH Coubertina, zdravícího sportovce a olympijskou vlajku.Známy
jsou 2 tiskové zkoušky,FDC,luxuaní bloček a dopísníce konitétu

P,Couber-

©
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tina. Náklad 2,900 (CO kun), katalogové záznamy: Zumstein 1202, Míchel

1116, Yvert 1088, Lipeia 111B, Minkus 1279, Scott 817, Gibbons 1313.
Zvláštní příležitostné razítko viz č.12.

I Turecko vzdolo filotelistícky ovůj hold olympijskému ovátku a vydalo 6.12.1956 půl milionu dvouznázkových serií k OH 1956, Náměty
zvoleny ze sportů, ve kterých Turci nebývalí bez úspěchů: nižší hodnota
40 k ukazuje zápas ve volném stylu, druhá — 65 k zápas řecko-řínský,Znánky platily do 31.12.1957. Vyšla 1 ÉDC. Katalogy: Zumstein 1381-2, kichel
Másd-1,fvert A 35-6, Lípaía 1412-53, Scott 121-5, Gibbona 164:-). Řezíto
š
V chronologickém sledu ve nyní dostáváme k zemí, která ač snma na

dějetví v Nelbourne nebrala podil, šokovala svět čtyřmí nepopíratelně zaJímevýmií,

dličku

ale nesporně 1 epekuločními emisemi, Jde o malou americkou repu-

Dominíkanu. Všechna 4 vydání mají řadu znaků společných:

1) vždy vyšlo po 5 výplatních a 3 leteckých hodnotách, 2) vždy vyšly 2 ař-

Šíky zoubkované a 2 stříhané, 3) rovněž všechny serie existují stříhané,
4) na všech známkách Jsou zobrazení olympijští vítězové a jejích státní

zástavy

.

'á serie vyšla 15.12.1956 a zvěčňuje nejslavnější olympioniky let

2920-52; jde vesměs o lehhé atlety:
výplatní: le Dlankere-Koenová 1948, 2c Jesse Owens 1936,

Jc Kee

Chung Son 1936, 5c lord Burghley 1928, Te Bob liathias 1948,1952
letecké: lic Paavo Nurmi 1920-8, 16c Ugo Frígerio 194)-4, 17c ktldred

Didráckson 1932,

jednom

jsou všechny

výplatní znárky

t.j.1,2,3,5 a 7c,

na

(na
olyapě jeké vladky věbchny letecké 23. 11:16 a 176) jsou
vedlo
úruMéů

Aršíky

Jednak

perforované jednak etříhané, Označení v katalogu: Michel BL

Ša,4A,3B,4B — Yvert BF 3-4 — Mínkus 657-8,. 657v-8v - Číbbono MS 70a,

MS TdÍa.

Druhá serie vyšla 18.7.1957 a zobrazuje olympijské vítěze 1956

z Helbourne: výplatní známky:

lc L.Hall,moderní pětiboj, 2c B.Cuthbest,sprintérka 100m, Je

E.Dantelsen,oštěpař, 5c A.Mimoun,marathon, 7c N.Řeed S0km chůze.
překážky,

letecké známky: R.korrow,sprintér Om, lóc Čh.Brasher,3000n
17e F.da Silva, trojskok.

Řatalopizace: kichel 985.92, Yvert 4597-61, AW8-10, Kinkua 671-

678, Scott 479-83, C 100-3, Gibbons 744-51.
Aršíky obsahují všech B známek serie, ve středu aršíku pek jest
buč olympijská vlajka nebo medatle. Katalog: Michel BL 74,6A,7B,8B,Mín-

kus 679,679v,680 ,680v, Yvert BF 7,7a, Gibbona MS 751a, MS 751b. Těchto

aršíkových čtveříc bylo údajně prodáno 4162 serií.

Do oběhu bylo dáno teké 400-300 kusů aršíků, které ve středu ma-

jí místo olympijské domínikánskou státní vlajku. Šlo prý o omyl tiskárny
8 zbylý nůklad dyl ihned stažen z prodeje.
:
Třetí serie s olympijskýzi vítězí z Melbourne vyšla 12.11.1957
A Je trojihelniková, Katalogová čísla jsou následující: Mifchel 613-0,
Yvert 469-753, A1l4-6, Mínkus 695-702, Scott 484-6, C 103-5,

Gibbons 704-

TTL. Na výplatních známkách najdeze obrazy těchto vítězů: le G.wuellette,
střelec, 2c R,Delaney,běh 1%00m, Je T.Albright,krasobrusleřke, 5c J.Capílls,

skoky do vody, 7c E.Boldini,cyklistikaj na leteckých jsou: llc

A.G.ninkler, jezdectví, lóc A.erter,disk, 17e Sh,Strickland, atletkapřekážkůřko. Nákla prý číníl 400.000 serií,
úršíky velíkosti podstatně rozdílné (prvý obaahuje 5 výplatních,
druhý 3 letecké známky) byly vydány
nákladem 25.000 kusů A v katalozích
mají tyto číselné záznamy: kichel 11A,11B,124,12B - kinkus 703,703v,704,

704v - Yvert BF 9,10 —- Gibbons 2iS 768a, M3 771a.

Konečně pak ooo čtvrtá serie se vztahem £ XVI.OH 1956 spa-

třila světlo světa až 30.10.1956. Oslavujo tyto pelbournské vítěze: lc
G,Gheen,fleuretistka, 2c N.Cempbell,atletický 10boj, jc S.Sasahora,zápas

ve vol.stylu, 5c li.Berthoď, lyžařský sjezd, 7c M.Roae,plavecký volnosty=

lař, Další 3 letecké hodnoty byly věnovány: llc běžecké štafeté USA na
4x4CCm, lóc Indii za vítězství v pozemním hokeji a l7c Švédeku za jach-

ting. Na znázce l2c došlo k obrazovéru omylu,protože Ch.Jenkíns jako pr-

vý a Th.Courtney jako posleční běžec štafety v kelbourne si nemohli šta-

fetu předávat, jak známka ukazuje. Uvečme si opět čísla katologů: Míchel

660-1,fvert 5vž-B, A-129-31, Minkus 724-31, Scott 901-5, C 106-8, Gíbons

180-7.
Aršíků prý vyšlo 12.500 serií (t.j.po 4) a obsahují Jeúnak pěti-

ci výplstních nebo trojící leteckých hodnot. Kutslogový záznan je tento:

Michel Bl 184,194,18B,19B — Kinkus 732,732v,733,793v - Yvert BF 16,27 -

Gibbons KS 7640, 45 7870.

Se svou troškou do mlýna příspěcholí 4 z Pe ru . Pomohlí st
Jednoduše: nevypotřebované olympijské známky z r.1948 opotříli dotískem

ŘELBOURNÉ 1956 a tak je vydali dne 15.4.1997, U poštovní přepážky byly

k dostání už od 19:1151958 (aby se zíeékaly prostředky pro peruánskou 0-

Jyepi jakou výpravu), ole frankovací platnost měly (vě.aršíku) teprve od

Všechny hodnoty jsou letecké a jsou vedeny v biíchel pod č.547A5504, Yvert A 116-119. Aršíky oba katelogy vedou pod č.č. Z katalo,

Sieger Jane převzali i nákladová dnta: 1 Sol - 11.354,
Sol - 15.539,
5 Sol - 16.669, 10 Sol — 17.080, aršíků - 21.709 ka.
Poslední serií, kterou do kolekce enisí k AVI.OH 1956 zařadíme,

Je 6 známek S SSR

z 20.7.1957. Jejích autorem byl A.V.Savjalov a

poďle mínění mnoha západních odborníků vzdal touto serií čest skvělým
výsledkům sovětských Sportovců v Kelbourne. Tak na př.hodnota 20 kop.
má
datsvovat nebo
ce
Opkova, druhá 2
nezaponenutelného

při nejmenším oslavit Vl.Kuce,vyníkajícího nástupSoD-Bny, zobrazuje oštěpařku Jaunseme a 25 kop.
stu
« I zbylé hodnoty jsou filatelistic-

ropné sovětského sportu — jmenně pak boxu, fotbalu a vzpírání,
z
to ovšem nikterak ověřeno nemáne, Exietují prý 1 FDC, Katalogová

sígnatura je tato: Zumstein 1952-7, Michel 1967-72, Yvert 1948-53, Lipsía 1975-80, Gibbons 2101-6, Scott 1968-73.
Tím všaknáš výčet filatelistické dokumentace k XVI.OH 1956 by
nebyl úplný. Aspon ve etručností jej proto doplňme ještě těmito údaji:

Dne 16.11.1956 vypravily skandinávské aerolinie S4S pro rakous-

kou olympí jskou
píjeký výbor vydal

ravu leteckou epoj přes severní pól. Rakouský olymse souhlasem pošty doplenici, kterou níže otískujene.

OSTERALICKISCMEA OLYMPIA-SONOEAFLUG WIPW-NORDPOL-MELBOURNÉ OCR

é“
5 prurrsen
ASA
PUFTNNNSN

1 ooepnouov

Zásilky, které byly dopravov,
pří tomto letu, byly opatřeny zvláštníci
modrotiskovými
vignetamí leteckého charakteru. Na hlavní poště ve Vídní
obdržely pak ještě černé oválné razítko 8 textem Osterreichischer Olymia Sonderflug/XVI OLYMPIADE/WIEN 101-1
1956/W1en-SAS NordpolrouteIbourne. Razítko mělo rozlíšovací číslíce 1,2 nebo 3, Přípuštěny byly

poštovní zásíjky 1 z některých jiných zemí než z Rakouska.
Cestu své olympi jaké delegace do Austrálie zvěčnílí 4 v Israe-

11. Dokladem jsou
letecké obálky s různými a různobarevnými vedlejšími rezítky. Iniciátorem této akce byl Ieraelský olympijský výbor, Texty

na obálkách jsou anglicko-hebre jaké. Jednu z těchto obálek otískujeze
na následující stránce, Vedlejší

razítko vlevo od nalepené známky a nad

rekomapdační vígnstou Je barvy modročerné až černé. Pod tímto dopísem
zveře jnujeme 1
dvě vedlejší razítka k tomuto letu použítá. První
(víz č.15) - pět olympijských kruhů se eportovcí koulařem, brankářem, běž-

Cem, gymnastkou a ekokanem do vody je barvy zelené. Druhé (č.4) a běžcem

v trojihelníku je barvy lílově červené,

Mimo to existuje ještě polooficielní razítko 8 velní jednoduchou

kresbou (olyzpi jaké kruhy) v borvách červené a zelené,

XVI..
OLYMPIAD

MELBOVÁNÉ 1956

LOD-MELBOVONEÉ
RAEL DELEGATION
TO INE OLYMPIC GAMES
J41w' ana
4956131230"0TM"90"J1N7

Ovnaká smat
<4 Jorepe Govépovýie Přdeteké Borecu
MELBOCÍV E- AUSTEALIA

RII
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z

OLYMAC
Games
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Z Japonaka můžemo do sbírky KELBOURNE 1956 zařadit 4 ruční razít-

ka,která ca jí olympijský charakter, onVM z olympijské Týstavy známek v Kobe 8 nese kresbu běžce na znánmce,výškové budovy 8 vlajkou,lod

a Japonské datum 19.10,31. Druhé razítko oa, K Auetrelie,olynpíjaké kruhy a pochoden. Je z Ósaky a má datum 17.8.31, Třetí razítko
Je ze 4O národního meetíngu, který poeen pravděpodobně v Sendaí n
byl vlastně předolympí jakou kvalifikací, Datum je 6.10.31, ilustrace

olympi jaké kruhy, japonská vlajka o pfemena N.R.Ř, Poslední razítko nePopleujene,protože 01 je můžete prohlédnout pod obr.č.15,
Bez naší pomocí

můžete dešifrovat razítko č,16, Ja z Brém z 24,9.

1956,když tam slavílí sportovci Olympíjský den.

Těsně před uzávěrkou tohoto

čísla se nám podařílo získat do-

míníkánaké razítko k l.olympi j-

ské serií tohoto státu, Datově

XVI JUEGOS OLINPICOS

nesouhlasí. Důvod neznáme.

INTERNACIONALES

Ovšem e naším údajem 15.12.1956

©

KOŠÍKOVÁ

Ve 24.čísle Olyspsportu Jsce ocenili záslužnou prácí Ing Petrůs-

Zo z Českého Brožu, který sestavil přehled všech jemu znáných basketba-

lových rozítek z celého světu. Dnes mu zusíne poděkovat za dodání ilustrecí dalších 23 rszítek, Čísla pod obrézky ozpovičsjí ošíslování jeho
už otíštěného seznemu. isvíc připojujeme ješt! seznam sovítských celín

ýzi námity, který nár nabídl rovníž s.Ing ketrásek,
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SEZKAL SVVĚTSKÝCH ILUSTIOVAKÍCH OBÁLEK S MÁDĚTEM KUŠÍKOVÁ

Tento přehled byl sestoven podle sovětského kutulogu celin. brvé

číslo je pořadovým číslem celíny v tomto sovětském katnlogu. kásleduje
datus vydání a výtvarný autor celiny,

295 - %.6.1956 - autor Luppov - 49769

1706 - <3.9.1961 - autor Semjonov - bi pod košex
2294 1963 - totéž jako celina 17.b, ule v nočré bsrvě

22946 1963 - totéž jako celína 17.6, ule v černé borvě
4661 - 13.7.1965 - outor Nedčžin - III.spurtek: ódu SSSR

3171 - 16.5.1664 - sutor

Gnlinskí - Cl;rpijeké hry v Tokiu

31%9 - 13.5.1565 - vutor Hndčžin - XIV,ristrovotví Evropyv Loskvě
ve čnech'G.5,- 12.6.1565

46x9 - 16.4.1967 - Lotéž jako celína 16
501 2967 - uutor Levinovekí j — letecká celinu ke IV.rpirtski547 -

éčě SLR

1.4.1666 - totéž jako celinu 1706

1446 - 15.7.1564 =- uutor Kosorulcv = spirtekiédr spřételených arzéč

7431 - 26.1.1971 - vutor

Lukjonov — Vospurtekiéde 552K

=
17.0.97% puto: trelnikov - hréčí pod kozem
Ubálky 1706,2294,2:940,4619,5%7 nají stejnou kresbu, lidí se

toliko letopočten na rubu celiny rezpobšrvou tisku,
Ing

Fetrének ném ve ovém posledním nér. ecresovernéc dopise ačělil

ještě několik informaci, které zče tlunpcčive:

Razítko č.5 ze nezněru v Ul.mpsportu č.z4á (VIL.LS v bortoriku,
Fočle sdělení účastníka tohoto šampácnátu Ing V.kogerů
YLO
ICUŽÍVÁNO.
.
Déle pak mělo být v r.1970 v Isrceli v provczu Po.zítko 1-10FEAR CHiLVIONSHIP IN BASKETBALL. Blížsí je nár neznáro,

Ztčvémo znovu čtenáře, eby se obrátili na s.Ing Jeroslnvo Fetrán=
ku, 262 a eský broč, Zboroveká 25 - tclef..7E9, Fckuc
mrlí zájen o
spoluprácí na tomto polí sportovní filatelie nebo pokud by Bělí nuteriél
na výměnu čí odprodej.

Celý letošní rok je radostnou vzpomínkou na chvíle,

kdy opět nad na-

šimi hlevací svobodně zsvléla te nejkrásnější červenobílé vlnjko s modrým
klínem, hyslíme na dny, kdy našímí obcemi rachotíly tanky, ze kterých ne-

šel atrach, Ověšeny hrozny sovítských vojáků e našich lidí nesly nám pozdrav své nepřenožitelné vlasti e nobídku přátelství ne věčné časy.Bezpo-

čet rovů však vroubíl vítěznou cestu svobody, rovů hrdinů známých 1 nezná-

mých. I nejeden sportovec byl mezi nimi. Z“ všechny vzpomeňme s vděčností

a úctou následujícím článkem nepoň ne jednoho z těch, kdož padlí, abychom

my mohlí vatát,

EVŽEN
ROŠICKÝ
Mnoho by se dalo o tomto muží napsat, ať už jako o sportovci novináři

čí stotečném človiku, Jeho život byl nepiněn ná po okraj všestrennou čínností. Bohužel byl to jen krátký život. Byl ukončen ve včku neplných 268
let dno 25.června 2942 střelou gestapáckých vrahů nas střelnicí v
ze -

Kobylisích. "harinko, odešel jsem s dvěra Peny od gestapa," dvu v spéchu

nápsáné řádky pro matku jsou snad jeho poslednící řádky vůbec.
,
Ža z bohatého životu Rošíckého vyjínám Jen čínnost sportovní Je proto,
Že úře k ní váže upolečná láska ke sportu a dnes hlavně láska ke sportov"ní n především olympijské fílutelíí. Juko fílotelisté se s Rcšickým setké-

váme ns 40h znázce z příležitostné serie Bojovníci proti nacismu a fašismu

ze okupace, která byla vydána v březnu 1973 (kut.Fofis «U15),

Jaký byl E.Rošícký sportovec? Krátkou odpověd na tuto otázku dalo Ručé

právo, které 19.4.1974 vzpomnělo jeho nedožitých šečesátín. 2 novínového

obrázku se na nás čívá mladý atlet v bílém tílku se slávistíckou hvězdou.

Ve své době patřil mezí nnše nejlepěí lehké atlety,
V dresu Slavíe 1 v reprezentačním běhával BU, ole 1 400m. Juko devatenáctiletý stel se mistrem

republiky. U rok později v r.1934 vytvořil čs.rekord na 80Om výborným ča-

sem 1:54.6 mín. Čekala ho slavná kariére, Všíchní v něm viděli světového
rekordmana n budoucího olympijského vítěze. kčl k tomu předpoklady. Fašís-

mus,válka u výutřel z gestapácké pistole učinily všemu konec. Vražedná
zbrun mhradilu startovací pistoli a ukončíla

život rlacého nadějného at-

lete. Na jeho počent se každoročně koná v červnu v Praze lehkoatletický

meeting - Rovického meuoriál,
Ve sv. vzpomínce ne E,Rošicicého chci vzpomenout 1 jeho účastí na XI.

Olympi jakých hrách v Berlíně v r.1936, Němečtí feststé se připravovali k

tonu, aby těchto her zneužili k politickým a rasistickým cílům, Na protest
proti toru ae týž rok konaly v Praze lídové sportovní hry. Do jejích pří-

prov se pln“ zapojil 1 Rošícký, sportovec,novínář a komunistu,
Jako protest proti zfašizování berlínské olympiády měla se teké konat
v Barceloně t.zv.lídová olympiáde, K diskutované otázce o účastí čí neúčo-

st4 Rošického na této protestní olynpiádě možno řící tolik: nelze ani potvrdit ani vyvrátít,že tum byl. Na základě studia materiálů a znělosti šírších protkán0 souvislostí možno řící,že Hobícký nejpravděpodobně ji v

B:.rceloně nobyl. A to z těchto důvodů:

2) Lidová olympiáda v Barcelonč byla záležitostí dulnických tělovýchovných orgunizací.Konkrétně se ru ní podílely Rudá sportovní internactonáln a Lucernská sportovní internacionál..

%) Rouícký jako pokrokový Sportovec a novinář tuto akcí jistě podpo-

roval,nle jako člen Slávie a družotva
ČSR tum necohl olo vyslán.
Sportovce do Burcelony vysílala z ČSR jen Federace proletářské t.-

lovýchovy (byla to družstva kopané,plavcí = lehcí atleti).
2) Rosický chtči na OH obstát co nejlépe. Cesta do Barcelony by.nu
Redakční uzávěrke pro příští číslo Olympaportu je do 31.července 1975 I

©

4)

byln sílně narušila tréninkový plán a celou přípravu.
Rosácký byl také vnímavý reportér a novínář. Za svého pobytu
v Barceloně by byl jistě vytěžíl něco pro svou profesi. Není

všnk známa žádná jeho reportáž z Barcelony.

Ke konání barcelonské olympiády existují ještě 1 další pejpanoetí

a to pokud

puče a uvádí

jde o dobu konání, Obvykle se hovoří o předvečeru

Francova

se termín 19.- 26.července 1936, Na propegační kresbě v

Hulo-novínách je datum 22.- 46.července. Fašistícký puč vě Španělsku

počal ve skutečnoetí 18.července 1936,

Evžen Hošický byl tedy aktivním a přímým účastníkem berlínské 0-

lympiády. Startoval ve své hlavní dieciplině - w běhu na 800m, ale byl

vyřazen již v rozběhu stejně jako náš další běžec Stsníslav Otéhal.Ro-

šický pak

startoval ještě ve štafetě 4x400m. Štafeta běžela v sestavě

Lorenc, Rošický, Krátký, Kněnícký a dosáhla ve svém rozběhu česu 3:22.0

což znamenalo nový ča.rekord. Přesto však výkon stačíl jen ra $,místo

a to znamenalo vyřazení z dalších bojů. (Pro zajímavost: tento rekord
vydržel až do r.1948, kdy jej časem 5:20.7 v Praze překonala štafeta:

Rek, Horecký, Přeček, Smetana.

Fřes tyto neúspěchy v Berlíně Rošícký do historie OH 1 těch v ro-

ce 1936 právem patří. há tu své místo a aní ny filatelisté na to nesní-

me zapomínat. Vedle již zmíněné známky s portrétem Ho-ického lze použít
k těmto OH 1 známky 1,9 z r.2952 (kat.Pofis 673). Je ra ní dvojice atletů p předávání štafetového kolíku. Jde o fotozáběr z utkéní ČSR s

Jugoslávií v r.1936 m Stróhově a běžcí jsou J.Henč a K.Knčnícký. Tentýž Kn.nický, který s Rosíckým běžel ve štafetě v Berlíně.
Kariéra Evžena Hošíckého jako olympioníka byla krátká. Jeho sen a
přání široké sportovní veřejností, aby jednou stanul na stupní nejvyš-

ším jnko olympijský vítěz, 8e nesplnil. Pro nás, kdo jsze přežílí hrůzy

fnašísmu,

zůstené Evžen Rošícký navždy velkým sportovcem, příkladem sta-

tečnosti a opravdového vlostenectví.
Svou vzpomínku jsem mohl zpracovat jen díky laskavé pozocí přítele
filatelísty p.Pr,Morkese,promoveného historika, jemuž touto cestou děku-

JA co nejardečnějí.

Ing.Zdenčk Slováček

OSUD

JEDNÉ

SBÍRKY

Teprve nyní je se dovědělí pár podrobností o výsledku oukce v

Basíleji, na které byla dne 26.října 197) rozprodána jedna z nejznámnějších a nejkvalitnějších olympijských sbírek. Jejím nejitelen byl
p.Ernest Trory z anglického Brightonu, sběratel a obchodník známkaní.
Svého času

vydável

luxusně vypravený ketalog olynpi jekých nateriélů

(až do r.1935) a rozmnožovaný časopis a současně ceník,
Vydražovací cena všeho na aukcí nabízeného olympijského moteriálu byla 36.675 švýcarských franků (fra). Vynesla celken 58.415 fra t.
J.o 21.740 frs více než činila vyvolávací cena,

Eoznamenali jsme ei některé ze zajímavých prodejních položek.

Nejvíce
ela dopisníce z Olympie do Pyrgosu z r.1948 s razítkem a
pochodní (poku známo existuje Jen 6 kusů). Vyvolávací cena byla 125fra
p za 1320 frs. Nejvyšší obnos - 4950 fre byl vyplscen za arch

©

z r.1896 (60 kusů).

Cbálka s frankaturou známek od 1 L do 1 Dr z r.1896 a se vzácným

razítkem 1 dne vydání "8 Athens 8" stála 27% frs. Novoroční blahopřání řeckého gener.pošmíetra z r.1907 bylo ři za M% frs.
Strojové razítko ze Stockholmu z r.1912 na obálce stálo 196 frs,

ruční razítko Stockholm/Stadion z r.1912 na oficielní obálce 308 fra,

ruční razítko Stockbolm/LBR/Stedion na oficielní obélce 297 fra; naších M kongres doplenio 1925 vydrežílí na 396 frs, portugal.dobročínnou doplatní

z 1928 na obálce za €80 fra.

LYŽOVÁNÍ OČIMA FILATELIE

Madersko: znásko Zu 2695, 1 EDU, 1příležitostné rezftko (dále R)
NSR:
Polsko:
Rumunsko:
USA:

anámke
známka
známka
známka

Zu 697, 1 PR, L FDČ,
1 VR z Oelce n též R-nálepka
Zu 2034, eršík Zu 2037, 37 1 PH, 2 FIC
Zu 3048, 1 PDC, LFR 1971
Y A78, 1 FDC

Materiály z nečlenských zemní FIS:
znázka Zu 1460

známka M1 502 a ze serie z 15.6.72 hodnota 150F (Cochranová)
známka Zi 454 a aršík 23

známka Y 553
známka ki 309 a aršík 5

Mongolsko: známky Y 599, 601
Senegal:

známka bií 481

Togo:

známka Y 723

Tejvan:

známky Y 811, 813

Země na černé lístinč:

Paraguay: známky Y 1185, 1190, 1192, 1197 a aršík 177

XXIII.místrovství světa v alpských discíplinách
Svatý kořic (Švýcarsko) 2.- 10.února 1974

A) Slalon muži:

Gustavo Thění,Italie

Obří slalon muží:Gustavo Thění,Itólie
Sjezd muží:
Davíd Zwilling, Rakousko

B) l4.Jan Heczko

22.Miloslav Sochor
47.Myloslav Sochor

Alp.kombínace m. Franz Klancer, Rakousko

4.kiloslav Sochor

Slalom ženy:
Hanny Wenzel,Ichtenštejnsko
28.Soňa Kuzmanová
Obří slalom žen: Febienne Serrat,Francie
24.Hana Droppová
Sjezd ženy:
Annenarte Moser-Próll Rakous, 24.Dáša Kuzmonová
Alp-kombínace Z. Fabíenne Serrat, Francie

ča.ženy vyřazeny

C) Švýcarsko: známka Zu 545, LPR, 1 stroj.razítko, 2 ofíc.dopianíce
Švédsko: známka Zu 835 (Řuno Iundstrčn, sla lon), 1 prop.doptenice
XXX .mistrovství světe v klasických díscíplínách

F a lu n (Švédsko) 16.- 24,února 1974

A) běh l5kn muží
běh JÓko muží
běh S0jým muží
štafeta 4x10kn
skok 70m

m.

skok 90n

sdružený závod
běh 5km ženy
běh 1Okm ženy

štefeta 4x5kn ž.

Kagne kyrmo, Norsko
Thoras Lagnuson, Švédsko
Gerhard Grimner, NDR
NDR
Hans-Georg kochenbec h,NDR
Hans-Georg Aschenbach, DK

Ulrách Wehling,NDR
Galina Kulakova,SSSR
Galina Kylákove,SSSR
SSSR

B)

9.Stenislev Henych
2.Stanislav Henych
5.ČSSR
1i.Leoš Škoda
13.Steníslav Henych

3 .Rudolf Hóhnl

12.Josef Fospíšíl
2.Blenka Paulů
4.Blanka Puulů

3 ČSSR

793H (Falun) Zu 832H (K,Sj6berg, skok) Zu 833H
(S.Vernberg,yběD) Zu SŠaH (A.Rónnlund,G.Lersgon,Štefeta) a
Zu 836H (T. tefason,Rónnlund,běh žen), 2 frenkotypy, 1 FR
nu FDC, 1 FR po dobu trvání MS, 1 stroj.razítko, 1 vigneta,

C) Švédsko: známka Z: u

1 prop pohlednice

XXAT.místrovatví ověta v klasických úlscíplinách a XXIV.mistrovství
světa v alpských disciplínách se bude konati v rámcí XII.zimních olympíj-

ských her v Innsbrucku v 7.1976. Rakousko už vydalo k této příležitosti

D

čtyřanáckovou serii známek vedle řady

razítek a frenkotypů. Autoří to-

hoto článku naší karlovarští člení Jiří Svoboda a Věroslav kraček pří-

raválí 1 následující obrazovou etránku a razítkovými novinkami 1973-4.

k ní 4 doprovodný komentář (písmeno č za lomící čarou značí, že
Ň
razítková barva byla černá, zkratka červ pak znamená, že bylo užito bar-

vy červené):

1/č - švédské propogační razítko k MS 1974 ve Falunu

2/č —- švédské příležitostné ruční razítko k ES 1974 ve Falunu
3/č - švédské strojové propagační razítko k MS 1974 ve Felunu

4/č - švédské denní rezítko ze dne zahájení KS 1974 ve Falunu (ozn.B)
5/č

6/č

švýcareké příležitostné ruční razítko k MiS 1974 v St,Koritz

švýcarské strojové propagační rezítko k kS 1974 v St.horitz

1/8 - francouzské etrojové razítko k KE juniorů v klasických dlecíplinách 1974 v Autrene

8/červ — rakouský frankotyp organizačního výboru XII.Z0H v Innsbrueku

9/červ - rakouský frenkotyp olympijského stadionu v Innsbrucku

10/červ - frankotyp rakouské oficiální banky XII.Z0H v Innsbrucku. Ten-

to frankotyp měly k díspozící 1 filiálky zmíněné banky v jiných

městech ( ne př.v Línz1,Salzburgu,Graz,kattersburgu std.) a mohl
mít 1 obměněnou podobu

11/červ - švédský frankotyp z Falunu na tiskopisy

12/č - italské ruční razítko z Tarvisia z KE juniorů v klas.discíplínách
13/č - příležitostné rakouské razítko k příle itostí uetovení Orgenízač-

4/č

ního výboru XII.20H. Existují rozlíšovací číslice 1,2,3,4.
totéž razítko Jako předchozí,
ala tentokráte užívané nikoli v Inn-

sbrucku, nýbrž ve Vídníl Rozlišovací číslice opět 1,2,3,4.

15/č - I.0.C.zasedal ve Víční ve dnech 16.- 24.X.1974. Připoníná to ruč-

ní razítko,

které současně připomíná XII.20H 1976. Rozlišovací

čislice 1,2,3,4.

36/c - HE razítko z Rakouska k 80.výročí I.0.C. — Rozlišovací číslice

121214.

Ještě před uzávěrkou ném autoři článku Lyžování očíze filatelie posleli
k doplnění tyto údaje:
Seznam materiálu k XXIX.MS v lyžování v klasických discíplínách v

Sapporo 1972 třeba doplnit ještě leteckými znárkami Y A 174-5 a aršíkem
č.8 africké republiky Niger a leteckou známkou Y 112 a aršíky 11,12 rePublíky Čad, K dokumentací o XXII.MNS v alpských diecíplinách v Sapporo

1972 pak nutno přípest leteckou známku Nové

Kaledonie I A 126. Žádná z

těchto zemí ovšem není členem FIS.
Na pamč 50.výročí od vzníku 1.20H (Chazoníx 1924) vydal Niger leteckou znánku Y A 226,
Do souboru dokumentů olympijského roku 1956 možno zařa-

dít 4 naše razítko k 60.výročí ČS.

Jistě jsme ae zaradovalí,

když díky naše-

mu Kodejškoví se odstěhoval titul mletra

světa v letech na

lyžích do ČSSR,ky máne

radost o to větší,

že ai to mižeme dolo-

poštovního úřadu

Bad Mitterndorf (vpravo)

žit 1 dvěma ste,

razítky: jedno je z

a druhé z poštovního úřadu Tauplitz.
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PŘEDOLYMVIJSKÝ ROK SVĚTOVÉHO SPORTU
fe značí
znamy z kalendáře

zpožděním protí minulým letům přícházíce dnes se zavýz:
ch sportovních podníků v roce 1975. Doufáme

však 1 tento opožděný přehled jim bude k užitku. Užíté zkrutky: ES =

míntrovství světa, VE = mistrovství Evropy.
Leden:
16.-14. Olang
- LE jízde na saních
%5.-26. Keerlen:rychlobruslení mužů
26, kelchnau - ES cyklokrosu

Únor:

48,- 1.2. Kodnň - LE kresobruslení
Kalkate - KS ve stolním tenisu
Cslu - ES rychlobruslení mužů

Anterselve - 4S v biathlonu

Cervinia - KS v jízdě čvoubobů

Góteborg - KS rychlobruslařů-sprintérů

Bireinghsn - <S v halové sportovní střelbě

Assen - KS rychlobruslení žen

Cervínin - BS v jízdě čtyřbobů
Kusla Lumpur - MS v pozemním hokejí
Colorado Sprángs -

LU v krovobruslení

Katovice - BE v halové lehké atletice
Kittendorf - <kS v letech na lyžích

Duben:
Květen:

Červen:

Mnichov o Důsselčorť - kS v ledním hokejí skup.

5. Ludwigshafen - LÉ v zépasení
Sklen ve sportovní gyrnastíce žen

Lyon - KE v jučo

Bern - LE ve sportovní gymnastice mužů
Dánsko - LE v letecké akrobacíí

Jugoslávie - LE v košíkové mužů
Cardiff - KS ve skoku nu koní

Interlaken - AS v lukostřelbě

Červeenc:

Skoplje - AS ve vodním alaloru a sjezdu
Katovíce —- ME v rohování
Boogred - ES v kunoistíce

Budapest - £S v šermu

den - LE ve střelbě no holuby
Cali - KS v plavání
Srpen:

Rukousko - KE v tenisu

Kyjev - LE v Jezdecké drezuře
chov - LE ve skoku na koní

Beogred - KE v odbí jené mužů 4 žen
Nottingham - kS ve veslovéní

Lutych - MS v cyklistice
bez dota 4.S v moderníu pětiboji v Montreolu,

Září:

Říjen:
Prosinec:

LS ve vodním ly-

žování v Anglii o BE ve vodním lyžování ve Finsku
3.- 7. Lohniihlen

KE v jezdectví (milítery)

21.-19. Mníchov —
ve střelbě na holuby
15.-24. boskva - MS ve vzpírání

24.-%0. Hodrid - LE ve střelbě pístolí

9.-19. Kának - LS v zápase ve volném stylu 8 v sambo
24.-26, Gent - kS v sálové cyklistice

8.-19, Kyjev - LS v házené
i
bez dosta KS v moderní gymastíce (v listopádu ve Španělsku) o

BS v košíkové žen (v prosincí v Kolunbí1),

©

é reprodukce některých nepři jatých nánám objevití ob:
Podaříl.
vrhů AL nstralekéolynpíJakéznámkypro XVI .Okympíjské nRy Melbourne

k)

n

dj
AUS

1956, Autorem čtveříce 1-4 byl J.L.C Zelínskí z Nedlands v Záp.kustrá141, autorem návrhu č.5 pak A,J.Peake s Klemzíg v Jížní Austrálií. Ná-

vrhy 6-7 dodal N,Peeblee s Essendonu ve Victorií. Soutěže 60 zúčastníl

4 K.M Brooks ze San Rafael v americké Kalífornií a jeho návrh vízte ad
8. Poslední návrh č.9 je od Němce Ericha Stodtneistera z Berlín.

k ze čtenářů nám může sdělit
jaké informace o nakresleném

rasítku s kanadského Brazptonu

(váz vpravo) ?
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Máte už...

+++.. razítka z následující etránky? Že níkolí? Ale pak není ještě nic

ztraceno a pospíšíte-li si, můžete sí je zajístít u našeho člena Jiřího

Svobody, nám.Družby 5, 360 21 Karlovy Vary. Má je však jen jednou a tak
kdo dřív příjde.... V závorce na koncí je uvedena cena.

1. Bern - Mistrovetví evěta v curlingu 1974 - (2.- Kčs)
2. Thun - kistrovství světa ve střelbě 1974 — (2,50)
3. Luzern — Mistrovatví evěta ve veslování - ruční — (2.50)

4.
strojové - (2.50)
5. Chrágtchurch-kry,Britakého „Azporia 194 - (3.-)

8.

- L.den - (3.-)

6. Dunečin - IV. britské hy, tělesně postížených = L.den - (3.-)

1.

8. Madrid -I. Ibero-anerické hry 1962. - (4)
10. Bangín - II.hry SEAP - (3.-)

11. Wien — XIII mistrovství Evropy

1m. -"- - 25 let
D. Bern - 100 let

(3.—)

v plavání 1974 - (2.-)

ouské Sazky
RT-TOTO - (3.-)
Švýcar, dělntékého o - (2.-)

M. Chicago - Panamerické hry v Chicagu 1959 - (3.-)

15. Laxenburg - IX.intern, jezdecký a skokan.turnaj 1974 - rozlišovací

číslMce 1 nebo 2 - ( po Kčs 3.-)
Další razítka (t.j.č.16 až 21) na prodej zatím nejsou, zařadili jsne je

toliko na vyplnění

atránkyl

16. Kiel - Kielský týden 1974 ( existuje též rozlíšovací písmeno b )
17. Warendorf — Setkání sportovní nládeže 1974
18. Halle — Mezinárodní šachový turnaj

19. Ransbach-Baumbach - 125 let místního aepolku etřelců
20. Offenburg — Bádenal
-=
slet turnérů 1974

21. Bíberach--53. Švábal

slet turnérů 1174

s prá pe se na známkách setkáváre poměrně často. Daleko véně

však v záslužné funkcí zachránců tonoucích, jako vidíme na španělské

FDC dole. Dokonce mají i svá světová mistrovství, FDC darovel s.Sopko.

XVI! CAMPEONATOS
DEL MUNDO
DE SALVAMÉNTO
Y SÓCORRISMO
ESPAŇA 197418

PŘIMER DIA DE CIRCULACION
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