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Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní filatelie

pří Komisi námětové filatelie SČF.

Ročník IX.

1 / 28/ 1976

Vážení a milf čtenáři |
Za námi je slavný a úspěšný rok « Naše tělovýchova a sport důstojně oslavily 30.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. IV.

celostátní spartakiáda znovu ohromila a okouzlila svět. Řád republiky

je spravedlivým vyjádřením a oceněním dobré prácé ČSTV. Ze sportovních

úspěchů jen namátkou jmenujeme úspěchy Kodejšky, Matouškové, bří Pospíšilů, Stehna a dalších, z kolektivních sportů pak úspěšný postup fotbalistu mezí 8 nejlepších celků v Evropě a historická cesta Boetenisových
reprezentantů do finale Davisova poháru.
Před námi je vstup do prvního roku G.pětíletky a pro sportovce pak

vyvrcholení dlouholeté přípravy - Olympijské hry. Z technických důvodů
Be k Vám toto číslo dostané poněkud později, nežlí bylo nařím záměrem
tedy před zahájením XII+Z0H v Innsbrucku. Věřme, že Čsesportovci v duchu dobrých tradic obhájí své čestné umístění v žebříčku národů a budou
co nejlépe reprezentovat Československo a socialistickou tělovýchovu«
Těm pak, kteří byli pověření touto reprezentací přejí všichni členové
naší sekoe 00 nejvíce úspěchů a hodně medailí ze vzácných kovů - "Zlomte vazi“

Vém pak,milí přátelé, přejeme co nejvíce hodnotného materiálu pro
Vaše sbírky. Že ho bude 1 k letočním ZOH a OH dostatek se přesvědčíte
jiš v tomto čísle. Který si do sbírky vyberete a zařadíte, ponechávéme
na Vaších možnostech a zkušenostech.
Redakce
00000000000000000000000000000900000000000000000000009000000000000000000

DROBNÉ organizační zprávy z vedení sekce a zpravodaje
Jistě jste si všimli, že poslední číslo zpravodaje jste obdrželi
od Ing.Slováčka z Pardubic. Ing.Slováček se ochotně ujal distribuce zpravodaje, členské evidence a evidence příspěvků. Je také zároveň zástupcem
vedoucího sekce. Při reklamacích z tohoto úseku se na něj obracejte se
svými požadavky - nezapomeňte přiložit známku na odpověď.

Upozorňujeme Vás na termín zaplacení členského příspěvku sekci. Kdo

jste tak neučinili, žádáme Vás o jeho vyrovnání. Aktivní členové a spolu-

pracovníci zpravodaje jsou od tohoto příspěvku osvobození - kdo jste tedy nedostal v minulém čísle složenku na zaplacení tuto nepožadujtel Znovu
Vás tedy vyzýváme : pište nám své příspěvky do zpravodaje - rádi je uveřejníme.

ZdeŠmuch z Ostravy, ev.č.108 odklašuje se pro zaneprázdnění a čas
z naší sekce. Nabízí so přenechat zpravodaj od č.6 - 27 za úhradu
poštovného. Je to příležitost pro některé z nových členů získat tato již
rozebraná čísla.

A«Lenkvík ze Žatce, ev.Č.62 se odhlašuje z naší sekce a nabízí zá-

Jemcům bohatý výběr olympijských známek a nebo celou sbírku. Využijte této možnosti k doplnění.

Vedení sekce děkuje oběma za dosavadní jejich činnost v naší sekci a

přejeme jim do další činnosti mnoho zdraví a úspěchů.

Vítáme
20, 18000
pracovníkem
vstoupit do
líb k další

mezi našimi členy Jjřího Ne kv as 1 1 a, V Holešovičkách
Praha 8- Liben, který je již dlouhou dobu stálým spolunašeho zpravodaje. S potěšením jsme přijali jeho rozhodnutí
rodiny námětářů, zvláště pak našeho oboru a děkujeme za přísspolupráci na vydávání našeho Tyravodáje- J.Nekvasiloví přídě-

lujeme ev.č.62 a Vás žádáme, abyste si opravili změny v našem seznamu z č.

2/27/75.

v poslední době jsme dostali několik Vašich žádostí o zavedení insertní služby v našem zpravodaji. Vedení sekce 1 KNF souhlasí s jejím zavedením v únosném rozsahu - pro nás cca půl strany v čísle. Již dříve jsme si
pokusili tuto službu zavést a dokonce i a vyobrazením nabízených materiálů
/víz č.2% str.24 a 25 a 1 dříve/. liáte-lí tedy zájem, posílejte své nabídky rádi Vám je uveřejníme dle možnosti a rozsahus

Kdo z našich členů by chtěl konkretně pomocí vedení sekce s překlady
některých odborných článků a statí pro potřeby vedení sekce a zpravodaje
z němčiny a angličtiny ?? Napište na adresu vedoucího,
pomoc v tomto směru velmí vítaná. Děkujeme!

Od tohoto čísla zpravodaje zavádíme průběžné číslování stránek v ročníku a na závěr roku přinesemě obsah uplynulého ročníku
Od tohoto čísla zpravodaje zavádíme pravidelnou rubriku "Stará razítka" a "Sportovní a olympijské frankotypy". Uvažujeme o zřízení rubriky pro
"Celiny“. Věříme, že s ními budete spokojení.
Vedoucí sekce Jar. Justýn obdržel na I.světové

námětové výstavě THE-

MABELGA 1975 v prosinci v Bruselu za svůj exponát "Československo a olympljské hnutí“ pozlacenou medaili. Upřímně gratulujeme k tak významnému úspěchu. Při této příležitosti Vás žádáme : pište nám budete-li někde vys=
tavovat a upozorněte 1 na exponáty z našeho oboru, které na výstavách uví-

díte. Co se Vám na nich líbilo, co ne, jaká získaly ocenění atd. Uvažujeme
se zřízením rubriky "Na pomoc vystavovatelům" a zde bychom rádi uveřejnovali Vaše problémy a v rámci našich možností Vám i odpověděli. Na závažné
dotazy bychom si vyžádali odpovědí předních našich odborníků a jurymanů,
Budou-li to problemy konkretní, které mohou pomoci 1 ostatním členům, vědy
Vás s nimi rádi seznámíme na stránkách našeho zpravodaje“
Někteří z Vás jste projevili zájem o 2.setkání naší sekce v r+1976,
někteří ještě asi váháte s odpovědí na naší výzvu. Jak jsme uvedli mínule,

chtěli bychom setkání uskutečnít při krajské výstavě v srpnu ve Znojmě.

Fodrobnosti nám nejsou dosud známy a vše je ve stadiu příprav. Není vyloučeno,

že k setkání dojde i při jiné příležitosti,

ale nat lh v letoš-

ním roce uskutečníme. Těm.kdo napsalí,odpovíme třeba zvláši

bude znám

konkretní termín,aby sí mohli připravit potřebné volno. Jinak vše sdělíme
v nejbližším čísle zpravodaje. Domníváme
Že není nikdy na škodu, když
se zájemci o stejný obor setkají, poznají se navzájem, vymění zkušeností

1 materiál pro své sbírky Přemýčlejte - nikoho nenutíme, účast je dobro-

volná a z vlastních prostředků.
S potěšením evidujeme Váš zájem o znovuvydání prvých čísel 1 - 16 na-

šeho zpravodaje ve formátu A5. Celá záležitost je v jednání a má mnohé te-

chnické problémy. Věříme, že pří troše trpělivostí se nám toto podaří roz

řeřít a splní-lí se náš záměr, dáme Vén včas vědět.

©
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Tenis

V čísle 25 našeho zpravodaje jsme Vám slíbili, že otiskneme na ukázdařilo najítí:

ku některá razítka s tenisovými motivy. Zde jsou tedy ta, která se nám po1 - strojové propagační razítko ze známého lázeňského centra, kde

3 a

miro jiných sportů propaguje také tenis
2 - frankotyp západoněneckého tenisového Svazu z Hannoveru
4 - strojové a ruční příležitostné razítko k 75 výročí založení
tenisového klubu Real ve španělské Barceloně
5 - v posledních letech často používané ruční razítko k juniorské
tenisové soutěží o Galeův pohár v Mariánských Lázních

6 - zasedání tenisové federace FIT v Barceloně

7
8
9
10
11
12
13
lá
15

-

strojové razítko k tenisovému turnaji ve španělském Reus
příležitostné razítko k turnají "Federation Cup" v západoněneckém Bad Homburg
100 let tenisového sportu v Maďarsku
21.středoevropský pohár juniorů ve Vídni - rozleč. 1- 4
Davísův pohár Rakousko-Nový Zeland ve Vídní - rozl.č. 1- 6
Davisův pohár Rakousko-Francie ve Vídní - rozl.č. l- 4
Davísův pohár Rakousko-Anglie ve Vídní - rozl.če 1- 4
VII-ME amaterů v tenise ve Vídní - rozleč. 1- 4
II.ME poštovních zaměstnanců v tenise ve Vídní - rozleč. 1- 4
Vyobrazení na str.3

A
OLYMPIJSKÉ
FRANKOTYPY

Od tohoto čísla zpravodaje počínaje zavádíme tuto novou rubriku pod

názvem "Sportovní a olympijské frankotypy“. Pravidelně Vás v ní budeme
seznamovat s novinkami, ale 1 se staršími frankotypy našeho tematu« V pos-

době se t.zvepříležitostné frankotypy velice rozmohly a čím dále si

lední
nazískávají mezí námětáři větří oblibu. Jsou opravdu vítaným zpestřenímnové

ších sbírek a proto se budeme snažit Vás s ními prostřednictvím této
rubriky seznamovat. Doposavad jste je nacházeli pohromadě s razítkovými
novinkami, nyní jím budeme věnovat více pozorností.

Jako s prvýmí Vás chceme seznámit s frankotypy z oblasti KOPANÁ. Kopaná byla velíkou láskou našeho přítele V.ReBuška a proto mu tímto úvodním listem chceme věnovat malou vzpomínku - tyto si ještě sám namaloval.

Frankotyp č.l je z Itálie a používá jej italská fotbalová federace v
použíŘímě.Také č.2 je frankotyp fotbalového Svazu, tentokráte z ISR, 5 č.3
- 8 jsou
vá sídlo UEFA v Bernu a Č+4 pak rakouský fotbalový Svaz. Čísla
frankotypy Finské a jsou to t.zvepříležitostné. Tentokráte nám připomínají
kvalifikační zápasy na MS 1974 v MSR, které finské národní mužstvo sehrálo
Y,)etech 1972-73, jeden pak je z kvalifikace na ME z r.1974 - zajímavé je,
zápaže se vřechny zápasy konaly na olympijském stadionu v Helsinkách mimo
ni
č.l0
Frankotyp
komentář,
o
prosili
Vás
su č.7. K frankotypu č.9 bychom
MS,
k
je
Č.12
frankotyp
také
PUNA,
firmu
známou
a
1974
připomíná ještě MS
Ale v r.1970 v Mexiku. Posledním č.ll je pak frankotyp dolnosaského fotbalového Svazu z NSR.
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1976

SNNI

XII.

RUCY

ZOH

ZMAMMMMMMMMMMMMMMM
S největší pravděpodobností se Vám toto číslo

zpravodaje dostane do rukou v době, kdy budou XII. ZOH
1976 v Innsbrucku již zahájeny. Budou probíhat ve dnech
4. - 15. února 1976. My se k nim v některém z letošních čísel zpravodaje vrátíme komplexně v práci přátel Svobody a Mračka z Karlových Varů,
kteří přislíbili tento materiál zpracovat pro naše čtenáře. Známe všichni jejich odborně fundovanou práci na tomto úseku a tak se jistě těšíme aby to bylo co nejdříve.
Nebudeme se proto dnes nijak podrobně zabývat dosud vydaným filatelistickým materiálem, ale omezíme se jen na několik ukázek z bohaté
provenience rakouské pošty Několik ukázek razítek jsme již přinesli v
posledních číslech, která jistě všichní jíž vlastníte.
Vpravo vyobrazené strojové propagační
razítko používané zvláště na dopisnice je
ze zímního střediska AXAMS s rozlišovacím
písmenem "a" a s PSŮ 6094. V

podobné úpra-

vě bylo vydáno ještě toto razítko na pěti

poštovních úřadech. Jsou to:
GOTZENS "d“ 6091, LEUTASCH "d" 6105, TELFS
"g" 6410, SEEFELD in Tirol "n“ 6100, REITH
bei Seefeld "w" 6103.

oGHE W,

“

Werhutahrt dos

Olympia.Maskottchons

J13IdS43

XII. OLYM p

X

ea

INNSDAUCK 187

8010
INNSBRUCK 27.11.1975

V záhlaví našeho článku vidfme postavičku panáčka v typickém tyrolském kloboučku« Je to maskot XII.ZOH 1976 a vedle oficielního znaku Her se
objevuje všude, hlavně pak na všemožných 1 nemožných suvenýrech a výtvorech pro turisty a návštěvníky. My se o něm zmiňujeme proto, že 1 rakouské pošta mu věnovala jedno ze svých vtipně řešených příležitostných razítek, které vidíte na předcházející straně na obálce, Razítko i obálka byly vydány u příležitosti propagační jízdy olympijského maskota Innsbruc-

kem dne 27.11.1975.
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Déle přinášíme ukázku čtyř firemních frankotypů, které vhodně využívají propagace ZOH. Jsov. to především různé banky a peněžní ústavy. Stejmý frankótyp z Graz jsme již přinesli, ale beze slová DRUCKSACHE - tento
frankotyp je určen výhradně pro Tiskopisy.

Jedním z posledních příležitostných razítek vydaných před uzávěrkou toho-

to čísla je nahoře vydaná obálka s razítkem k testovacím závodům krasobru-

slaři v innsbrucké hale dne 5.12.1975.

©

Jednou z prvých vlaštovek, které vydaly známky
ke XII.ZOH jsou naši sousedé v NDR. Dne 2.12.1975
vydali šestikusovou serii známek a jeden aršík v
hodnotě 1 M. Námětem známek jsou obrázky známých
sportovišť v NDR jako Zimní sportovní hala v KarlMarx-Stadtu, skokanský můstek a umělá sáňkařská dráha v Oberhořu, zimní rychrobruslařské dráha v Berlí-

ně a pod. Aršík nám ukazuje masivy A v Innsbrucku

BERUN

1085
1 RRD 7510
XI
YMPISCHÉ
(WKWERSPELE
1076

se zakreslenými tratění a místy, kde budou probíhat
olympijské soutěže. Serie známek je na 2 stejných obálkách prvého dne vydání po 3 kusech na jedné a třetí FDC tvoří aršík. Vpravo nahoře je reprodukce razítka prvého dne vydání.
Také naší sousedé z Polska hlásí šestíkusovou serií mnohobarevných

známek s náměty zimních sportů na letošní leden. Jistě 1 ostatní státy,
které se ZOH zůčastní je Pop vydáním známek a tak se máme na co tě-

šít. Je třeba sí ale umět vybrat co by se nám hodilo, zvážit si který stát
se Her zůčastníl, který je členem MOV a takový zařadit. Neplýtvat prostředky za všelijaké Šejcháty a vyumělkované výmysly. To však jiš záleží na Váse

Domníváme se, že Vánpřijde vhod seznámení s oběžníkem Spolkového mimisterstva dopravy, generálního ředitelství pro počtu a telegraf ve Vídní
č.98 - 1975 12 12 / tedy z 12.12.1975 / kterým zřizuje u příležitosti xII.
ZOH 1976 v Innsbrucku:
A/ příležitostné poštovní úřady

Š/ příleřitostné poštovní přepášky

/ středisko příležitostné razítkové služby

Dále se uvádí, že budou zřízena takto a budou mít razítka s tolika rozlišo-

vacímí čísly:
A« 6010 Innsbruck Pressezentrum
6010
6010

6010

Bergisel
Eisstadion

Messehalle

rozl.č. 1 - 30
1-20
1- 30

1- 20

6080 Kurort Igls
6094 Axams

1-20
1-27

6100 Seefeld in Tirol

1- 27

6094 Axams, Axamer Lizum

1- 23

B. 6010 Innsbruck, na Maximilianstr.2
1- 23
6020.
-"na Bruneckerstr. 3
1-0
6040
=," - -Neuarzl Olympisches Dorf
1-40
C. 6020
—"- » na Bruneckerstr.3, III.poschovpravo
budou rozměrů 38 x 38 mm a mimo názvu úřadu, legendy
"Olympische Winterspiele Innsbruck 196" mají ještě emblem ZOH.
Tolik tedy ve stručnosti z oběžníku, který pak dále obsahuje podrobné
seznámení jak je který úřad otevřen, které dni a hodiny. Sami si jistě dovedete spočítat, kolik razítek nás čeká jenom z vlastních ZOH, pokud bychom se

rozhodli je vŘechna vyzbírat«

Další naše informace se týká přenosu olympijského ohně z Olympie do

Innsbrucku. Oheň největšího svátku sportovců vzplane jíž 30.ledna na tradíčním místě v starořecké Olympii. Delegace Innsbrucku jej letecky převeze ve
speciálních kahanech do rakouské metropole, kde bude symbol ZOH uvítén spolkovým ministrem dr.Fred Sinowatzem a dalšími představiteli organizačního výboru Her. Z Vídně se rozběhne *tafeta s olympijským ohněm po severní a jižní
trase, navštíví největší města země a l.února v pravé poledne bude uvítána
starostou Innsbrucku dr.Alolsem Luggerem. Kahany se vzácným obsahem budou pečlivě střeženy, aby je rakouští olympijští vítězové 1964 Christl Haasová a
Josef Feistmantl mohli 4.února, v den zahájení Her, přinést slavnostně na
Berg Isel.

SŠ Bobr AMIK vládne!

Chtěli bychom Vás dnes poněkud ucelenějí seznámit s filatelístickým materiálem, který byl až dosud vydán v hostítelské zemí Her XXI+
olympiády 1976 Montreal v Kanadě. Datum zahájení ler se blíží a aktívita poštovních správ je úměrně stoupající. S materiály, které budou ke
Hrám vydány vřemožnýzi poštovními správami Vás budeme seznamovat průběžně, pokládáme vřak za svojí povinnost seznámit Vás komplexně předevřím
Všdy s materiály pořadatelské země. Naňe informace bude téněř vyčerpávající pouze k materiálu nám známému do konce r.1975.

Jevydén:
21272ě
Podrobnou zprávu o tomto vydání jsme přinesli již v našem zpravodají če2l / 1973 na straně 16. Byla vyčerpávající, proto k ní dnes do.
dáváne jen ukézku obálky prvého dne s razítkem dne vydání. FDC nám může
též připomenout 110.výročí narození zakladatele olympijské ryřlenky Pe
de Coubertina.
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Jirvidéní =.22:3:1974
uprávu

o vydání

této serie jsne přinesli v nařem zpra- $

A,
"404

vodají č.2% / 1974. Dnes tedy pouze neúplné údaje doplňuje- %
me o vyobrazoní r:
prvého dne vydání 1 © informaci, že ©
k serii existují
évrl na cnůnky od Huntera starker
©, 224

Templetora vytissla čanadian Bank Kotě Co., což je obojí vytiřtěno a okrajích archů,

%

$

ž

Aycan!

byly tářtěny v arších po 50 kusech a je u nicl velni zajímavé uspořádání čtveřic na urchue Na následující straně na obr.č.l přínášíne shema uspořádání a pořadí známek v archus Známky-uají toto pořad:

1 - plavání, 2 - přespolní bčh, 1- cykloturistika 4 = pěší turistika.
Tfmto uspořádéní= vzniká možnost různých zrámkovéch kombinací. Na pře
vodorovné dvojice - la 2, 2a 3, 3a4, 4a1l,4a2 2al,la3 l
1:
2 a 4. svislé čvojíce - 1 a 3, 24, 3 a 2,
A 4,4 a, Fa2,
4 a L. Otvírá
čké pole možno:
o specializované sběratele a
třípásek, ctyř; úsek, otyřblcků atde
iravéch
o
to se ještě r

JHlavyd

22:8:2278

Podrobnou zprávu i s reprodukcí známek jsme při-

a 10,

nesli také v našem zpravodaji č. 23 / 1974. Dnes re-

©

produkujeme pouze razítko prvého dne vydání a upozor

s

ujeme na existencí FDC.
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%
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(bye

Pena“

ge

vzě.
2211278
.
jsou sítuovány na šířku a jsou barvy červené, všechny lodnoty jsou
po 8 ceNáklad je opět 60 mil.serií, návrhy pochází opět od H.4.Templetona, tisk Canadian Bank Note Co., název serie je tentckrét podobný našemu heslu “ Buďte fiti",
Tak jako u IIovyd., přináčíne 1 u tohoto shema uspořádání 50
kusového archu do čtveříc - víz obr.2. Známky mají toto pořadí A náměty: 1 - běh ve sněhu, 2 - lyžařská turistika, 3 - rekreační bruslení a 4 - Curling. Upět úúře existovat množství kombinací, z nichž
91 ukážeme opět na kombinací dvojic: vodorovné - 1 a 2, 2a 3, 3a4, 4 al.
2
Svislé - la 3, 3 a 2, 2a4, 4 a 1, 3a
:
l, la2,4a3,1n4,4a2 213,2
a l, 3844
Dále přinášíme reprodukcí razftka prvého

dne vydání a upozorňujeme na FUC4
Koss"

la aje [aale

Toto vydání je kodonná vydání II., s tfm rozdflem, ře znárky

:očka
A,> 2318 74 SE
ra can

—©— obr. 2

$ž

5175

»1
45é
;š

vd.

2: 8+1275

Toto vydání má název "Vodní sporty" a obsahuje celkem 3 hodnoty:

8 « 2 c náklad 25 mil., 10 « 5 c náklad 15 mím. a 15 + 5 c také 15 mil.
Náměty dle hodnot: plavání, veslování a jachting, obdélník na šířku,
tisk 4 barevná litografie v Canadian Bank Note Co.Ottawa v arších po 50
kusech. Návrh Wallis a Matanocic, existují FDC. Kresba razítka prvého
dne vydání na předcházející straně. Níže ukázka známek.

Z

272

Toto vydání rá název "Skulptury“ a propaguje uměleoké soutěže Her. Známky jsou dvě a nají poměrně vysoké no-

je OU,

minále, což.sběratelská veřejnost příliř kladně nepřijaja ©
%
ale pořadatelům jistě příjem přišel vhod. Autorem obou
6
č
návrhů je na znánce uvedený R.Tait Hokenzie, Na hodnotě
x
ý
1 $ je zobrazen běžec na startu a na hodnotě 2 $ plavec
na startovním bloku. Na vodle zobrazeném razítku prvého
4.175
dne vydání je vtipně zobrazena ruka s dlátem a kladivem.
Ac
Každá hodnota ná svojí FDC. Ostatní podrobnosti příňtěl
„»

309

s
Š

vy:

275

Vydání VII. má nézev "Lehká atletika“ a opravdu výstižně zobrazuje tři náměty z "královny“sportů. Prvá hod-

Dm

+
%

%
5

nota 20 c výstižně zachycuje skokana o tyčí při soustředění se na výšku, hodnota 25 © zobrazuje úsilí mara-

8
4m75
>
sw
WwacAN)

thonského běžce a hodnota 50 © ukazuje překážkářku nad
pomyslnou překážkou. Všíchní atleti jsou odění do reprezentačních dresů a na prsou bflých tflek s nápisem
Čanada. Jde pravděpodobně o fotografické záběřy exis-

tujfcích atletů a věříme,
časem zjistíme u nařích
filatelistických přátel v kanadě či UA o které
sportovco-reprezentanty
javoroveho Listu se jedná K vydání existuje FDC s vedle vyobrazeným raZfítkem prvého dne vydání. Ostatní podrobnosti přížtěl
1275

KE.

Posledním zatím nár známým

MSMZ
1

ění „je
P

=

£

bojové sporty“ ze dne 6.8.1975. Na hod-

Pa O;K

+

Rotě B 3 2 © je Řernířka, 10.8 5 předsta- ©
vuje boxera ve střehu a hodnota 15 « 5 ©

N zobrazuje judisty. k serií byla vydána

0 ==

;

vydáním v r.

1975 je tříznánkové Seite násvém S50-

FDC s vpravo zobrazeným razítkem prvého

dne vydání. Razítko vlevo používalo Fořtovní muzeum v Ottavě a je na něm styli-

%

5 81175 š
KOM

CN

zovaný obrázek bobra - že by to byl ANIK 7 Ostatní podrobnosti k tomuto
a dvěma předchozí vydáním přineseme v pří“tím některém čísle zpravodaje.
-o0X0-

obr.2

o

PEN
„
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Na předcházející stránce jsme reprodukovali dva náčrtky, ze kterých sí uděláte představu o tom, kde jsou umístněna jednotlivá sportovíště jak přímo v olympijském městě Montrealu - víz Obre2 - tak i kde
a jakým směrem se budou některé olymrijské soutěže konat mímo Montreal,
Ize tedy předpokládat, še všude v těchto místech a něstech se budou v
době konání

Her používat příležitostná razítka - víz obr.l.

V legendě, kterou připojujeme zjistíte číslo sportoviště, jeho né-

Olympic Stadium
Olympic Pool
Olympic Velodrone
Maurice Richard Arena
Maisonneuve Sport Centre
Olympic Basin
Claude Robillard Centre
Etienne Desmarteau Centre
St.Michel Arena
Forum
Paul Sauvé Centre
University of Montréal Winter Stadium
McGill University Molson Stadium
Fairview Circuit
Mount Royal Circuit
<
L'Acadie Sports Centre, L'Acadie
Bromont Eguestrian Centre, Bromont
Joliette Archery Club, Joliette
Sherbrooke Stadium, Sherbrooke
Palais des Sports, Sherbrooke
PEPS, Laval University, Guébec
Varsity Stadium, Toronto
Lansdowne Park, Ottawa
Olympic Yachting Centre, Kingston

3

a

a příp. jeho vzdálenost od Montrealu, tedy z olympijské vesnice.

Olympic Village
KXXXXXXXXXXXXX

Domníváme se, že tato informace se bude naším sběratelům olympijeformaci, ve kterých městech a na kterých sportovištích budou jednotlivé
soutěže probíhat. Při větším zájmu uveřejníme příště.

kých motivů a hlavně razítek. Vážným zájemcům můžeme poskytnout také in-

Ještě o jednu infor-

maci se s Vámi chceme po-

dělit, abychom měli pocit,

WE HELP

T KAPPEN

že jsme uveřejnili vřechNOUS FAISONS
ny do dnešní doby nám dosNOS JEVX
tupné informace. Od našeho
spolupracovníka p.Lacka z
UŠA jsme dostali vedle 0tištěný frankotyp v tradiční červené barvě,
který je užíván v Montrealu. Dle sdělení je
jeho č. 157023 používáno kanadskou olympijkou loterif, jejíž znak otiskujeme vedle.

Dle těchto informací bude v užívání různých firem tento typ frankotypů kolem 400 různých, které se budou lišit hlavně číslem P.B, názvem
poštovního úřadu a různou velikostí olympijského znaku a použitého písma.

Frankotypy se mohou vyskytovat přímo na zásilkách a nebo jako otisky na
lepících páskách s podtiskem.

Koncem roku 1975 vydala konečně Kanadská pošta dlouho oblařova=
né celiny ke Hrám xX1.olympiády 1976 v Montrealu« Celkem 3 dopisnice,
z nichž dvě jsou v hodnotě 6 c a jedna 8 c. Dopisnice 6 c. mají přítisk v lavé části adresní strany v podobě bronzové a stříbrné olyupijské medaile ke Hrám a dopisnice 8 c zlatou medaili. Dopisnice 6 c ná
známku v barvě červenofialové a 8 c v odstínech modré. Náklad, aní den

vydání nám prozatím nejsou známy.

POST CARD
CARTE POSTALE
=

(Obmpiace

Po uzávěrce jsme dostali další frankotyp z města Pointe-Claire-Dorval
8 č.P.B. 153653. O dalším výskytu budeme průběžně informovat.

©

Bobr AMIK vládne!
ČASOVÝ

PLÁN

OH

>

1976

ko

Seznamujeme naše čtenáře s časovým rozpisem olympijských soutěží
tak, jak nám jej poskytl organizační výbor Her XXI.olympiády 1976
v

Montrealu, které se konají od soboty 17.Července do neděle 1. srpna.
Soutěžit se bude ve 21 druzích sportu«
SPORT
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Dnes tedy dokončujeme přehled filateliístické dokumentace pro

XVII.OH 1960 v Římě.

Zde na tomto místě je nutné připojit poznám-

ce

e

ku o zvláštních letech Lufthansy. Jde o tyto
lety:
1/ let HAMBURG - ŘÍM dne 25.8.1960, barva ra-

ROMA

ra
Sr

|

OLimpica
960

zítka fialová / obr.l/. Přepravena pošta z

RY

Belgie, Z.Berlína, Holandska, Islandu,Fols-

2

ka, Švédska a Luxemburska

2/ let FRANKFURT - ŘÍM dne 25.8.1960, barva

červená /obr.2/. Přepravena pošta z Belgie
Z.Berlína, NDR, Israele, Islandu, Jurosl

Vie, Československa, Luxemburska a Maďarska.
3/ let MNICHOV - ŘÍM dne 25.8.1960, barva ra-

zítka modrá /obr.3/. Přepravena pošta z Belgie, Z.Berlfna, Holandska, Československa a
Luxemburska.

Všechny tři lety se konaly v den zahájení Her.
Zpětný let na trase ŘÍM-Frankfurt neM. nese pouze zelené razítko společností Lufthansa.

0 další příspěvek na zahájení Her se postaral aeroklub NSR usjoBen - Hahnenweide s přepravou pořtovních zásilek do
2 krajin světa. Let byl řádně připravován již někoik týdnů předem a udělána mu vělké propagace. Jako
připouštěcí poplatek za zásilku byla dávána vígněta
v hodnotě 1 DMk. Byly provedeny celkem dva lety s
přepravou pošty. Prvý let z Elchingen do Hahneweide
měl razítko barvy zelené a vígnětu barvy pomerančové. da let používal totéž razítko / vyobrazení
vedle/ ale v barvě červené a vignětu v barvě modré.
Vígněty jiné barvy pochází z tiskových zkoušek a nemohou být použity na letěných dokladeche
řádáním zvlářtního letu větronového na trati Elchin-

Řecko bylo l6.zemf, která odevzdala svůj příspěvek do olympijs-

ké filatelistické kolekce 1960. Serie vyšla 12.8.1960 a její tvůrce

A.Tassos dal nám nahlédnout do pradávné olympijské minulostí. Všechny

néměty jsou antické.
20L
50L

©- náklad 986 177
©—©"
1 510 616

70. - *
80L
1pr - ©"
1,50DrM
2,50Dr- —"
4,50Dr=
br-

Dr 12,50br-

"©
“

©"
*

830
850
2 l88
1 677
©2403

977
852
465
830
649

1 145 513
625 418

vyhlášení olympijského míru
- zažehnutí olympijského ohně

———

skládání olympijské přísahy
příprava vavřínových snftek pro vítěze
příchod rozhodčích do stadionu
skok daleký se závažími
čiskobolos

- běžci
- očtěpář

1071063 - věnčení vítěze
225 458
příjezd olympijského vítěze

Existují FDC.

U Rodnot

5 Dr známe dvojtísk

černé barvy.

Katalogy

uvádějí tuto serii takto: Zu 869-79, M1 734-44, (v 713-2%, G1 6837-47,
L4 782-92 a Min 919-29.

Řecký korunní princ Konstantin se stal v Římě olympijským vítě-

zem v jachtingu« Na jeho počest vyšla podle návrhu A.Tassose 18.1.
1961 známka v hodnotě 2,50 Dr v nákladu 2 000 000 ks. Byla prodávána

u přepážek do 31.5.1961. Vyšla též na FDC / víz obr./ bez
ležitostného razítka a min.pošt vydalo zvlokartu na křídovém papírů. Kata-

E ones pod č. ZU 882, M1 747, Yv 725, Sc 690, G1 849, Li 795

a Min

931.

ANAMHHETIKON
Ač NIKHZ IETIOTAOVAX

RG
bd

v
Ač HMĚPA V YEAOBOPAT

Ghana svou olympijskou serii vydala 15.8.1960. Jde o 4 známky se
2 motivy. Na prvých 2 hodnotách je to ruka s pochodní, na druhých dvou
Olympijské kruhy obrys Afriky a sprinter. Náklad byl tento:
d = 716 136

d - 209 858

1/3 Sh

- 171 938

2/3 Sh - 142 982

Existují FDC

Následující olympijskou dokumentací připíšeme ostrovní republice

Haiti a to k 18.8.1960. Serie čítá 7 známek s těmito motivy: 100 olymp.
Stadion v kelbourne / v oválu olymp.defilé r.1896 v Athenách/, 20 ca

1,50 G Ulympijský stadion v Římě a Myronův Diecobolos,

50 c, 50 c let.

a 2,50 G delílé sportovců v Melbourne / v oválu obr.Coubertiná/, 1 G
olympijský stadion 1896 v Athenách. Katalogy Mí 629-35, Yv 447=50 a
PA 203-05, Sc 462-65 a C 163-65, G1 752258, Min 7l6-22. Letecké hodnoty jsou 500, 1,50 a 2,50 G. Současně vydán nezoubkovaný aršík s hodnotamí 1 a 2,50 G v nákladu 20 000 ks. Katalogy Mí BL 14, YV BF 14, Sc C
165 a, G1 MŠ 758 a, Min 723. Serie 1 aršík existují 1 na FDC.
Dne 9.9.1960 vyšly 4 známky předchozí serie s příplatkovým pře-

tiskem

25 c. Úde o hodnoty 50 a 50 c let., l G a 1,50 G. Všechny hod-

noty existují s chybným přetískem CENJIMES místo CENTIMES«
Dne 21.8.1960 předložili filat.světu atraktivní serii Maďaři,

Stvořili jf J.Szigmond, S.Légrády a J.Vertel a existují zoubkované 1

nezoubkované420 000 ks/.Náměty jsou z antické sportovní historie: 10£

veslování, 20f box, 30f lukostřelba, 40f díscobolos Myrónův, 50f hod
žen s míčem, 60f běh ozbrojench, 1 Ft jezdec, 1.40 Ft zápas, 1.70 Ft
zápas gladiátorů, 2+1 Ft římoká vlčíce, Ft odjezd mafarských olympioniků.

1379-89.

Existují FDC. Katalogy Zu 1689-99 B,A, Mi 1686-96 A,B, Yv

©

Týž den vyšel ještě zoubkovaný /120 000/ a nezoubkovaný /20 000/

aršík 10 Ft k této serií, jehož autorem je opět
JeVertel. Oslavuje ZOH 1 OH 1960 a hlavním námětem je vlčice, její kojenci, olymp.oheň a kruhy.
Existují FDC. úatalog Zu 1700 A,B, Mi Bl 30 A,B,
Yv BF 36.
zěláření ruční razítko s olympijskou tematikou
je z Bugapešti ze dne 24.7.1960. Střed tvoří hořicí
pochoden s 5 neolympijsky spojenými kruhy A sprintér. Nad tím nápis: A MAGYAR SPORT 15 ÉVE KIÁLLITÁS. - vyobrazení vlevo.

milion olympijských serif nabídla světu 25.8.
1960 Jižní Korea. Zpracovali jí Kang Schoon Wafn a
La Boo Yung. Serii tvoří hodnota 20 M vzpěrač a 40
M silueta Jižní věže v Soulu a emblem Her. Nákladem 50 000 ks byl vydán 1 nezoubkovaný aršík s oběma známkami. Existuje několik druhů FDC. Katalogy
Mi 307-8A, Yv 239-40, Sc 309-10, Gi 288-9, aršíky
Mí Bl 148, yv BF 29, Sc 310a, Gí MS 289a, Min 328a.
Existuje příležitostné razítko ve 3 variantách a
barvách. Všechny byly používány na FDC. Razítko vyobrazené vpravo je
v černé barvě. Razítko na níže beoa r: FDC je barvy modré a totéš
razítko jako obě předešlá v barvě fialové, ale pod letopočtem 4293 «
8.25 / což je 25.8.1960/ má latinsky název města SEOUL,KOREA.

KOREA. COHMEMORATEG

FIRST
DAY 180Someoinecie
i
PRTDa

AUG 251980 ROMÉ mozesor u.

Sudánská olympijská serie sice z hlediska výtvarného žádný objev
nepředstavuje, ale registrovat ji musíme. Jde o tři známky hodnot 15,

55 MMS a 3 PT se stejným motivem - fotbalistou a státním znakem. FDC.
fatalogy Mí 163-5, Yv 128-30.

Rarousko ani k římské olympiádě nevydalo známku, ale dne 23.8.
vydána zvláštní obálka, krom toho dopisnice z r+1948 a přítiřtěnou 0lympíjskou známkou byla opazřena účelným dotiskem k letu / vyobrazení
na následující straně 1 razftka/. A tomuto letu používal pošt.úřad
WIEN 101 specielní razftko v červené barvě s emblemy rakouského OV a
let.společnosti AUA. Rozlišovací číslice byly 1, 2 a 3.

1960 uskutečnílo zvláštní olympijský let Vídeň - Řím, ke kterému byla

Merourgracbem vem Oiterrekinkem Ohrmpiedeu Cem rogensteu des Olrmpltonch

anon

X

Korrespondenzkarte

OLYMPIA - SONDERFLUG

WIEN-ROM

FLUGPOST
PON
Osvědčená švýcarská tiskárna Courvoisier vydala Turecku v nákladu

1,5 míl.ks olympijskou serii k 25.8.1960. Bylo to ž známek o jednotném

nominale 30 Ks s těmito motivy: fotbalista,

košíkáři, zápasníci, pře-

kážkáři a skokan na koni, Překářkářem je německý závodník Martin Lauer,
kterého však

oblékli do tureckého dresu. Známky byly tištěny ve 100 ks
na nichž každá hodnota se vyskytuje 5x vždy v jiné dislokací, takže může existovat velké množství variant. Existují FDC. Katalogy:
Zu 163843, Mí 1769-73, Yv 15626, malý arřík vede Zu jako 1638 I a Mí Bl 22.

arších, ale krom toho existují t.zv. malé tiskové archy o 25 známkách,

Rovněž 25.8.1960 ©

'a olympijská serie Tunisu. Katalogy jí zazna-

menávají takto:Mi 562-6 a Yv 515-9. To znamená, še má 5 hodnot: 5 M cyklísta, 10 M květina z olympekruhů, 15 M turistka = neolympijský sport,
25 M běžec a 50 M koříkář. Existuje FÓC a příležerazítko«
V září vyšla serie o 6 kusech v Bulharsku. Autor
Je B.Angelusov a jednotlivé hodnoty jsou: 8stekopaná,

l2st.zápas, lést vzpěrač, 45st gymnastka, 80st kajak,
2 L běžec. Náklad prvých 3 známek je 1,5 mil. a dal-

ších č, P9,500 000 ka. Kromě toho vyšly tyto známky 1

nezoubkované ve změněných barvách v nákladu 50 000 «
serií. Existuje FDC s příležitostným razítkem, které vidíme v kresbě vpravo. Katalogy Zu 1159-64 B, A,

Mí 1172-7, 1178-83, Yv 1024-9, 1030-5, Li 1234-1238,
1227-1232.

Liberie vydala svou olympijskou serií 6.9.1960. Náměty: 5 c vzpěrač, nosíč břemen, 10 © chodec a nosič vody, 15 c skifař a domorodí
laři, 25 c oštěpář a lovec. Všechny hodnoty vyšly 1 nezoubkované v
ršíkové luxusní úpravě v nákladu 1500 ks. Katalogy: Mí 552-5, YV 36870, PA 122, So 390-2, C 126, G1 536-9, Min 745-8. Existují FD. K derit
byl vydán 1 nezoubkovaný aršík hodnoty 50 c běžec a olympijský stadion

VŘíně

existuje 1 na FDC. Katalogy: M1Bl 16, Yv BF 16, Sc C 127, Gi

MS 539a, Mín 749.

Kuba svěřila autorství své serie k IVII.OH Louiz Martiní Pedrovi«

Ten pro den vydání 22.9.1960 připravil 4 známky: lc regata, 2c střelba
z pistole, 8c box a l2c běh. Náklad byl - od nejnižší k nejvyšší hod-

notě - L mil., 2 mil., 600 tie a 150 tis. Všechny hodnoty byly vydány
současně v aršíku nezoubkovaném v nákladu 95 tis. Existují FDC. Kata-

logy: - známky Mi 669-72, Yv532-3,PA 212-13, - aršíky Mi Bl 18, Yv BF

17 Upozornit nutno na 5 kusové vydání a aréík, které vyšly na jaře
1960 v Miláně - bezcenný

Panama oslavila OH 1960 emizí z 22.9.1960. Bylo to 6 následujících
známek - prvé dvě výplatní, ostatní 4 letecké :
3 ©- šerm
100000000 M1572 Sc 434 Yv 337 G1 806 Min 696
$ c - kopaná 1 000 000
3
5
8
7
7
8
8
4 c aj4 PA 220
$ c - košíková 1000 000
9
9
1
ž
ž
10 c - cyklisti 500 000
700
10
2
25 c - oštěpář 440 000
50 c - běžec s
701
81
223
237
577
pochodní 1000000
Známky vyšly 1 nezoubkované, známy jsou na FDC s razítkem prvého dne,
které je flalové barvy a datově se rozchází o den s datem vydání serie.
/obr.vlevo dole/. Nákladem 40 000 ks vyšel 1 nezoubkovaný aršík s hodnotami 25 a 50 ce Katalogy: Mi Bl 8, Iv BF 8, SC C 237a, G1 MS 811
Min 702. V r.1961 byly přetíštěny 3 Hodnoty novýmí hodnotami lc resp 1B.
ja Pe C0,
(AŠ ran m
Č a AUEGOS OLIMPICOS
ET 23 190 DE ROMA: — 1800

Dvě výplatní hodnoty - 6 c košíkáři a 10 c běh - a dvě letecké —
30 c střelec a 70 c plavkyně - tvoří olympijskou emízí Filipín, která
Spatřila světlo světa 30.11.1960 v nákladu 1 mil. serií. Existují FDC
ld 508 nahoře zobrazené razítko. Katalogy: Mi 662-5, Yv 506-7, PA
Štědrý je příspěvek Maroka k těmto OH - 26.9.1960 vyrukovalo 8

5 F
osmiznámkovou serif o nákladu 200 tis.serií, Tvoří jiF hodnoty:
box,
F
40
běh,
30
vzpěrač,
F
20
zápas, 10 F bradla, 15 F cyklista,
ané
nezoubkov
1
jsou
známy
a
FDO
Existují
šerm.
F
70
45 F jachting,
serie. Katalogy: Mi 462-9, rv 413-20, Sc 45-52, G1 84-91, Min 601-8.
Prvně se s "filatelistickými olympioniky“ setkáváne také v Afgasí s
nístánu, kde 25.12.1960 vydali známku OH 1960. Mnoho starostí
populární
s
P
175
hodnoty
známku
námětem nedělali: dříve už vydanou
zenárodní hrou BUZKACHI - asi jako naše honba za líškou - opatřili
textem,
Jeným přetiskem olymp.krubů A letopočtem 1960 a afgánskýmKromě
toho
Známka vyřla zoubkovaná / 40 t1s./ 8 nezoubkovanéV
FDCo
aršíku
1
známek
Vyšel 1 nezoubkovaný aršík / 10 tis/ - od obou
Katelony: Mí 517 A, B , Yv 515, 5l5a, Li 515 - arčík Mí Bl 6, Yv BF 2,
Li 516.

Tři následující vydavatelé měli značne zpoždění. Libanon vydal
P koulař,
Náklad byl l mil.serií. Náměty: 2,50 P box, 5 P zápas, 7.50
Wi
Katalogy:
FD.
Existují
plavkyně.
P
33
8
n P,řecm25 P cyklista
670-5,
G1
12-14,
13-15,CB
B
Sc
207-9,
PA
176-8,
Yv
,
695-7, 698A-700A
hodnotami seMín 744-9. Dále vyšlo 20 000 aršíků se třemi nejvyššímiAršíky
e čer799A.
Min
MS-675a,
Gi
12,
rie. KatalogyMi Bl 21, Yv BF
«
é
tersk
minis
tezve
jsou
hnědého
ným nápisem místo

svou serii k OH 1960 sice aš 12.1.1961, ale za to se 100% příplatky.

Nejednotní jsou naši informátoři v otázce dne vydání peruánské
emize k OH 1960. Jední uvádějí ll. a druzí 13.12.1961. Jedná se o 2
letecké hodnoty 5 a 10s se stejným námětem o. Jmpíjské pochodně, které vyšly nákladem 200 000 serií. Vydány 1 FDC.
Katalogy Mi 602161 Yv
PA 166-7. Z obou hodnot sestává 1 souběžně vydaný letecký stříhaný
aršík o nákladu 40 tis. Existují 1 FDC, katalog Mi Bl 5, YV BF 4
Závěr této olympijské kolekce tvoří známka z nemalé serie

Ethiopie, objevivší se 15.1.1962. Na známce 50 c je totiž připomenuto slavné vítězství Abebe Bikily v římském olympijském marathonu.
Známku navrhl spolu s ostatními out/. serie 4 ks/ Sereke Yemane
Berhan a náklad serie číníl 300 000. Existují FDC. Katalogy: Mi 421,
Xv 384, Sc 382, G1 530, Min 565, Li 422. Níže pohlednice se dvěmi
známkami, z nichž jedna je 50 © k marathonskému vítězství“
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Gustav

Tomka

K našemu přehledu nyní přidejme filatelistické doklady zemí, které v r+1960 nebyly ještě zapojeny do mezinárodního olympijského hnutí
t.j. členy MOV, nebo člení, kteří se nezůčastníli OH 1960 a doklady
na tyto Hry vydaly«

Dne 17.3.1960 vydala Paragnayserií, z níž 4 výplatní zn. mají

stejný motiv - fotbalového brankáře

a 3 letecké zn. rovněž stejný mo-

tiv « momentku z košíkové. Známky vyšly zoubkované 1 nezoubkované. Néklad hodnot 0.30, 0.50 a 0.75 G byl po 400 000, 1.50 G - 300 000, lekusů. KaO O00
tecké 12.45 - 100 000, 18.15 - 80 000 a 36.00 G by.

talogy: Mi 834=40,

Yv 572-5 a Pa 254=6. Současně vyšía hodnota 36.00G

stříhaný arčík / poloúřední vydání!/. Serie 1 aršík existují na

jako
FDC, kde bylo používáno nahoře vyobrazené razítko prvého dne vydání.
ar-

A konečně 21.8.1963 nás Paraguay "obětastnila" stříhaným pamětním

šíkem OH 1960 s obrazem Titovova obletu země a emblémem OH 1960. Vyšlo celkem 3 600 ks aršíků a Michel je vede jako Bl 44

O Togu jsme se zmínili již pří ZOH 1960. Dodejme tedy, že další
4 známky serle - dílo autora Shamára - mají vztah k OH v Římě. Hodnota 10 F cyklista, 15 F dískař, 20 F boxeři a 25 F běžec na startu.
Existují FDC. Katalogy: Mí 279-82, Yv 303-6.
Mongolsko je členem MOV od r.1962, ale svou prvou olympijskou

serii vydalo již 1.8.1960 v nákladu 312 000 serif. Hodnoty: 5M jezdectví, 10M sprinteři, i“ plavec: 20 zápas, 30 překážkáři, 50 M
Gymnasta, 70M skok vysoký a l T diskařka. 2 FDČ, Kat.Mi 19294

V Surinamu vyšla dne 10.8.1960 olympijská serie v nákladu 11.
serif s příplatkem v těchto hodnotách: 8t4c koulař, 1045 koříkéř,
15470
běžec, 20e10c plavec, 404200 fotbalista. Navrhl M.Shamir, FDC s razítkem.
Guinea použila pro své olympijské vydání z 12.9.1960 dříve vydané

serie, kterou opatřila bar
přetískem Jeux olympigues/ Roma 1960 a
opreníjnké kruhy. Vyšlo údajně 8 000 serif. Jde o tyto známky a barvy
50 F na známce Michel 21
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Katalogy: Mi 49-53, Yv 39-40 a PA 11-13, Sc 201-2 a C 24-6, G1 207=11.
Známka Mí 49 se zeleným
místo černým, Mi 51 a 53 s černým místo oranž.
přetískem byly dodatečně připraveny pro pavilon Guinee na svět.výstavě
V NeYorku a zde též zcela vyprodány - měly frankovací platnost,
Dominikánská republika zůstala věrna tradicí a vydala 14.9.1960
serii 8 známek s vyobrazením olympijských vítězů. Byli to: lo - iránský
zápasník G.Takhti, 20 - japonský plavec MPurukama, 3c - výškařka USA
Mc Danielové, 5c - angliský boxer T.Spinks, 7c - italský šermíř Pavesí,
llc - skokanka do vody Mc Cormick z USA, lóc - turecký zápasník M.Bayrak
a 170 - německá plavkyně u.Happeová. Serie vyšla i nezoubkovaná. FDC.

Katalogy: Mi 724A-31A, 724B-31B, Yv 542-6 a PA 146-8.
Dále vyšly 4 aršíky 2 a 2 zoubkované a nezoubkované, jeden vždy s 5 výpla-

tními a druhý se 3 leteckými známkami. Katalogy: Mi

23-24.

tanty«

Dominikánská rep. sice je členem MOV, ale v

25-26 A,B a Yv BF

Římě neměla reprezen-

Somálsku navrhl olympijskou serii 24.10.1960 CeMancioli. Čítá 4
známky a jsou to: 5c pochodeň a vlajka, 10c běžci, 450
sprinteři a 1.80 S vytrvalci. FDC s razítkem viz ved:
Katalogy: Mi 8-11, Yv 4-5 a PA 5-6. Somálsko je členem
MOV od r+1963«
Následující 4 země v r.1960 neměly ještě právo samostatné účastí na OH, protože se staly členy
až v

roce uvedeném v závorkách: Franc.Kongo /1964/, Čadsko
/1964/, Středoafrická rep./1965/ a Gabun /1967/. Všechny svorně použily

„ kterou opa500 Fr. letecké hodnoty Franc.rovníkové Afriky /Michel
ným přetískem nové hodnoty 250 Fr, názvem země, olymp.kruhy a
y
textem ÁVIIe/Olympiade/1960. Všechny vyšly shodně 15.12.1960 a s ními 1
FDC. Označení v katalozích:
Středoafrerep. Mi 16, Yv PA 4

Franc.Kongo

Mi 3, Yv PAL

Čad

Gabun

Mi 65, Yv PA 1

Mi 155, Yv PA 3

Také Costa Rica je členem MOV, ale protože do Říma závodníky nepos-

lala, zařadili jsme jí do této druhé kategorie. Vydala svou leteckou serii až na závěr roku - 14.12.1960. Bylo to těchto 10 známek: lc běžec,
10c
2c plavkyně, 3c cyklista, 40 vzpěrač, 5c tenistka / neolymp.sport/,
box, 25c kopaná, 85c košíková, 1 C basebal / neolymp.sport/ a 10 Č střelec. Náklad hodnot 1 - 25c po 1 mil., 85c a 1 C po 50 tis. a 10 C 25 tis.
200 serií bylo vydáno nezoubkovaných / mihisterských/. FDC. Katalogy: Mi
570-9, Yv PA 301-10.
Současně vyšly zoubkovaný a střihaný aršík hodnoty 5 C / symbol XVII.OH/
ve stejném nákladu po 25 000 ks. Katalogy Mi Bl 4 A,B - Yv BF 4.

A nyní můžeme přehled pomalu uzavřít. Jen letmý pohled věnujeme ještě 2 emisím. Ostrovy Maledivy 20.8.1960 vydali 8 známek s dvojí tematikou
cyklístí a košíková. Jemen v prosinci 1960 vydal známkovou zoubkovanou

a

stříhanou serii a střihaný aršík se stejným motívem: pochodeň a kruhy«
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Přinášíme reprodukci razítka z obálky prvého dne k serií Surinamu.
V razftku je znak Her a datum vydání 10.8.1960 - víz obr.č.l.

Zvláštní let Buenos Aires - Roma k převezení sportovních výprav z
Jižní Ameriky do Říma. Byly provedeny dva lety. Prvý provedla italská
letecká společnost ALITALIA dne 20.8.1960 a používala na dopravovanou
poštu razítko barvy červené / víz obr.2/. Druhý let organizovala argenfinská letecká společnost Linia ARG dne 24.8.1960 a používala razítko
barvy zelené na dopravovanou korespondencí - obrerazítka nemáne.

V minulém čísle na Str-17 jsme vyobrazilí dvě sovětské razítka a
uváděli jsme, že razítko obr.čel má dvě obměny, Což je pravda, ale je
chybně uvedeno čepošt úř. Moskva, které je správně G - 277 / omluvte
prosím toto nedopatřenío/. Další chybou u těchto dvou razítek je to. %e
jsme uvedli, še byly používány jako razítka prvého dne vydání olympijské serie, I toto je mylná infornace, což vidíme již z data na razítku 25.8.1960, tedy den zahájení Her v Římě. Razítko prvého dne vydání seríe, tedy 1.8.1960 vídíme na reprodukované FDC, kde je pod olympijskou
pochodní přímo vyznačeno "Prvý den“. Zajímavé je 1 to, že obálky FDCbyly tištěny v TÚS Praha. Ještě jednou se čtenářům omlouváme.

Na výše uvedeném razítku č.3 používaném v SSSR v Kyjevě jsou zobrazení šermíři. Toto razítko bylo používáno v barvě červené jako vedlejší
na zvláštní obálky tištěné v Kyjevě. Na obálkách je nalepena známka 40
kop. =,olympijské serie a ozašené dne 29.8.1960 - tedy v den zahájení
Her v Římě. V den ukončení Her, tedy 11.9.1960 byl na tyto obálky udělán
řítisk "Přemožení západních sportovců" a razítko dáváno stejné, opět v
arvě červené. Pozoruhodné na razítku je jeřtě to, že má nahoře vedle pěticfpé hvězdičky písmena CPCP místo CCCP - znáte někdo z Vás proč tomu
tak bylo?

Bylo byna místě zmínit se ještě o jedné dokumentací
Hry XVIIOlympiády v římě a síce na doklad ke zvláštnímu olympijskémnau letu
LOD ROM z Izraele. K tomuto letu existují zvláštní obálky a dopravená pošta
obdržela černé potvrzovací razítko s izraelskonanglickým textem: SPECIAL
FLIGRT / [OD - ROME / 25.8.1960/ TO THE XVII“ OLYMPIAD, Obrázek v razítku Je emblem Her a letadlo. "okud by někdo z Vás vlastnil tento doklad, prosíme o zapůjčení k uveřejnění.

Závěrem tohoto pojednání bych Vás chtěl seznámit ještě s několika
razítky a frankotypy používanými většinou před zahájením Her, ale mající blízký vztah k nim.

L
CELEBRAZIONE DELLA

GIORNATA OLIMPICA
25 AG0STO - 11 SETTE MBRE.

Na obrázku č.l je ruční příležitostné razítko používané k Olympijskému dni 25.8.1958 v Lecco - přesně 2 roky před zahájením Her.
Vbrázek č.2 nám představuje frankotyp příležitostný, používaný
italským

01,

1,

'borem

CONI

k oslavám 01,

ijského dne též

Z5rsoi05e vŘískoFrazkotey Ul znovu použřvím půlOlrsvijskéc dní 25.
8.1959.

RSV

BIORNATA OLIMPICA
1959
Obrázek č.3 nám ukazuje ruční příležitostné razítko používané k
Olympíjskému dn: 25.8.1959 v Lecco - tedy rok před zahájením Hor. Také
razítko na obr.4 je k téže události a používal je CONI v Udine 6.9.1959.
Na obr.č.5 je strojové razítko používané organizačním výborem Her v Římě
ve Foro Italico k Úlympijskému dní 25.8.1959. Všech těchto 5 zobrazených
razítek je poměrně vzácných, protože byla používána jen jeden den.
BRIGHTON MAT GALIERICA |

OLYMPIC GAMES
SO
DRY
PHILATELIC EXNIBITION
Ben 11" OCTOBER

Na předchozí stránce jsou pod č. 6 a 7 vyobrazeny příležitostný
frankot:
ruční přílež.razítko používané v anglickém Brightonu - Sussexu k
'ě sportovních a olympijských známek OLYMPEX 1959. Výstava se
konala v galerii umění v Brightonu
dnech 3.-11.10.1959 s velkou mezinárodní účastí. Hlavním iniciátorem a organizátorem byl jeden z největších
olympijských sběratelů naší doby p.Ernest Trory = o osudu jeho sbírky jsme

Vás informovali v č.1/26/75 na str.17. * výstavě bylo vydáno také několik
příležitostných obálek.

£SSEN
Kurortkuvé

18.6-28.8.1960

R
(een)

Razítko č.8 je strojové propagační používané v Essenu k Olympijské
výstavě konané od 18.6 do 28.8.1960. Razítko č.9 je ruční příležitostné a
zařazujeme jej proto, že se mistrovství Německa v plavání a skocích do vody
konalo v Berlíně

na Olympijském stadionu koncem července 1960.

Poslední razítko č.10 je vedlejší k otevření olympijské vesnice dne

25.7.1960, tedy měsíc před zahájením Her. Je barvy modré a bývá ve spojení
s ručním Příležitostným razítkem používaným pošt.úřadem v olympijské vesnící. Vedlejší razítko bylo používáno pouze uvedený den a proto jsou vždy
otisky těchto razítek vzácné a málo se vyskytující. Organizační výbor Her

k otevření olympí ské vesnice vydal zvláštní leteckou dopisku ve formě Ae-

amu bez vtiktěné znánky, které ná v levé polovině adresní strany při-

tištěn obrázek leteckého pohledu na olympijskou vesnici.
-0x - 0- Xo-

Tímto dnešním dokončením známé nám filatelistické dokumentace k XVII.

OH 1960 v Římě končíme takto pojatý náš seriál článků o této dokumentaci,

Snažílí jsme se Vám přiblížit filatelistické materiály známé 1 méně známé,
které byste vhodně mohli použít při sestavování Vašich sbírek a exponátů.
Seriál byl zvláště určen našim vystavovatelům pro pomoc pří sestavování a
hlavně vyhledávání vhodné dokumentace - to byl hlavní záměr těchto seriálů
na pokračování pod názvem "Panorama olympijské historie“.

Tak, jak nám v průběhu uveřejňování tohoto seriálu chodily Vaše po:
natky a někdy 1 připonfak k němu a musíme konstatovat, že vždy jen kladné, jsme se přesvědčili, Že tento seriél něl opravdu dobrou úroven a co je
hlavní, splnil své poslání - být Vám nápmocen v orientací v tomto oboru, Go
V něm existuje a co máme do naších sbírek hledat. Zamýšleli jsme se nad tím,
máne-lí v něm pokračovat 1 v přířtích číslech našeho zpravodaje, ale došli
Jeme s přítelem Buškem k závěru, že vzhledem k rozsáhlosti dokumentace od
r.1964 by to byla práce nad naše možnosti. Je také nesporným faktém, že již
od tohoto údobí existují poměrně snadno přístupné literatury v tomto oboru
a že bychon se takto jen opakovali a zvlářtě u známek bychom katalogy vlastně opisovalí. Také to, že již dosti těchto a hlavně materiálů razftkových
bylo v našem zpravodaji publikováno, nás vedlo k jeho ukončení.
S naší hlídkou "Panorama olympijské historie“ se ale budete setkávat
ve zpravodaji pravidelně. Budeme v ní uveřejňovat materiály z této oblasti,
které se nám v průběhu seriálu vyskytly, které jsme neuveřejnili a které se
nám časem vyskytnou. Chceme v našem zpravodají pokračovat v uveřejňování podobných seriálů z jiné oblastí - iterý to bude, je v současnosti v jednání,

Bušek - Justýnm A

V minulém čísle našeho zpravodaje na str. 10
Jsme reprodukovali vedle zobrazené razítko a ptalí
Jsme se Vás, jaké Je to razítko a kde. bylo použito.

Do uzávěrky dnešního čísla jsme dostali k naŠemu dotazu pouze jednu odpověď. Napsal nám náš
dlouholetý spolupracovník Jiří Svoboda z Karlových
Varů a správně poukázal, že jde o razítko v našem
zpravodají již jednou otištěné. Bylo to v Olympepor-,
tu če8 na straně 4 v autorově seriálu "MS v lyžování: Zde je toto razítko popsáno jako Bulharské razítko na FDC. Nejde však o razítko
žité na FDC jako znehodnocovací, Alepouze jako vedlejší - přídat
U Bulharských FDC je tato praxe běžná a vyskytuje se ve více případech.
Známky na FDC jsou znehodnoceny normálním denním razítkem, dále FDC nese
vedlejší razítko tříjazyčné "Prvý den“ a ještě pak toto přídavné-vedlej
ší razítko. Takto to také vidíme na zobrazené obálce prvého dne k Bulharské známce 2 Lv k VIII+20H 1960.

Příteli Svobodovi děkujeme za správný poukaz na výskyt tohoto razítka
1 na to, že jsme jej již uveřejnili, Vám pak mílí přátelé doporučujeme,
abyste s1 občas prošli naše dřívější zpravodaje a jistě objevíte další
podobné zajímavosti, Takto je to 1 se staršími ročníky FILATELIE,
kde se
již několik let píše o zásadách námětové filatelie a stále na NKF dochází
dotazy co a jak se sbírkou, exponátem a pod. No a tyto zásady byli již
několikrát publikovány a uváděny. Děkujeme Vámi

Kdo nám ze čtenářů sdělí,

ná 8 razítka.

k čemu byla a kde používána níže

vyobrazeTěšíme se na Vaše odpovědí a rádi je uveřejníme. Nám
o těch-

to razítkách není nic známo. Pište na adroved.sekce do Milevska.

4- W

<A)

VERSO LE OLIMPIADI

o ROMA

Vracíme se dnes znovu k článkům v č.22 a 23 našeho zpravodaje,
kde jeme se pokusili dotknout problematiky některých sportovních
rasítek ušívaných na našem území v době Rakousko - Uherska. V závěru článku v č.23 jsme vyslovili domněnku, že tuto kapitolu můžeme
jiš uzavřít. Není tomu tak a nové poznatky nás nutí tuto problemaŽíku znovu
otevřít, Rozhodli jeme se proto 1 nadélo pod tímto titu=
RAZÍTKA" uveřejnovat poznatky, tuto problematiku znovu
lem "STARÁ
mavozovat a poukazovat na nově vzniklé problémy, nejasnosti a pokud
ném to vědomosti APoznatky z této sféry dovolí, tedy Vás s ními 1
Semnamovat. Nejedná ze pouze o razítka snéné čí neznámá před r.1918,
Ale 1 o razítka z I.ČSR a některá 1 z r.1945 z našeho území.

Při stále se zvyšujícím požadavku jury při hodnocení exponátů
do exponátů, přivítají tuto rubriku zvláště naší vystavovatelé. Věříme, že naše rubrika časem přispěje 1 k odstranění některých nejasmostí okolo mnoha příležitostných razítek, kde není zcela jasno, zda
existovala, čí jsou-li poštovní nebo ne. Šamí však na tento úkol neStačíme a proto žádáme o spoluprácí 1 Vás, Členy naší sekce a pokud
86 zpravodaj dostane do rukou i sběratelům čs. čí jiných příležítostných razítek, tedy 1 je. Jedině takovouto kolektivní spoluprací se
můře podažít záměr, jeŘ jeme zde v úvodu nasnačili. Febojte se proto
pište nám, zebo 59 ptejte 00 a jak bylo s tím čí oním razítkem.
dý sebemonší detail a poznatek pomůže nakonec mnohé objasnit, 00
se zdá jednotlivci někdy neřeňitelné. S poznatky Vás budeme ihned
všechny seznamovat.
na výstavách na zařazování starých, starších a vzácných materiálů

Dnes bychom Vás chtěli seznámit s dopisem od jednoho z nečlenů

na!
kce, o to však zanícenějšího razítkáře, který při studiu starých materiálů pro sad sbíri
poznatek, který by mohl

zajímat nás a jak uvidíme,
Neváhal sí 14poznamenat
DEU důležitější, sedl a nap
.é do dopisu a
tak nezištně k dispozicí nám všem. Nechme vřak již promluvit zmíněný dopi

Milý přítelil
z
Stále se snažím doplňovat svojí "Bystřickou poštu" dalšími podrobnostmi a tak se vracím ke starším ročníkům Filatelie a Merkuru«
V tomto jsem našel také Váš článek /Merkur č.6/1970 - poznesut./týkající se razítka ze Sokolského sletu v r.1914 v Brně-Královu Polí.
V úředním listě ředitelství pošt a telegrafů v Brně, roč.1914
je tato zpráva: /zpráva je německy, překl.

ní pošty k podávání dopisů při návštěvě Sokolského sletu na
sti v Králově Poli.
K pří
itosti návštěvy Sokolského sletu bude na slavnostním místě
v Králově Poli ve dnech 28. a 29.června 1914 v provozu poštovní přepářška k podávání dopisů /lístovní přepáška/.
Poštovní a telegrafní spojení udržuje poštovní úřad
denně pomocí poštovních poslů s trojí roznáškou«

BRNO

Brno, dne 20.června 1914
Tolik zpráva. O příleřitostném razítku zde není řádná zmínka a tudíž
žádné zvláštní přílešitostné razítko nebylo používáno. Tím je záležítost vyjasněna a ukončena! +++
To je tedy

podstatná část dopisu týkající se zmíněného razítka

ke Sletu sokolů A914. Dopis av něm tuto zprávu nám poslal zanícený

©

filatelista, razítkář a sběratel "Bystřické pošty“ přítel Adolf
Dvořáček z Bystřice nad Pornštejnem.
Touto cestou mu tedy
velice děkujeme za poskytnuté informace, které tak nezištně edělil,
Jeho přístup, jako sběratele Jiného oboru, k nám nánětářům je opravlu příklac
Jaký závěr tedy ze sděleného vyplývá pro nás:
Z předložených sletových dopisnio, které jsme měli možnost vídět, z obou dopisníc, které reprodukuj.
Bakonec 1 z reprodukované dopisníce v revuí Merkur Č.9/1970
str.138 jeme zjistili, še
všechny jsou razftkovány stroj
razítkem 8 vlnkamí z poštovního
úřadu
ve dnech 28. a 29.6.1914. Tedy razítkem pošt.úř.
kterému
zmíní
úředním listem ředopošt a
grafů v Brněprovoz
poštovní přepážky na sletíští v Králově Poli podléhal a s nímě byl
Spojen * denně trojí rosnáškou".
Ještě jedna

no, že Slet bude

fmavost

dopisnio vyplývá. Je na ních natiště-

dnech 27.-29.6.1914, ale jak v úředním listě,

tak 1 z předložených a shlédnutýc) dopipníe
lývá, že Slet byl
proponován
jen na dva dny 28. a 29.6.1914. Proč a za jakých okdl-

ností k této změně došlo je ném neznáno«
ší

Je tedy Bepravděpodobné, še by existovalo ještě nějaké příle'tné razítko. Podle uvedeného a s předložených materiálů se to

me opravdu domnívat, Jak jsme však jiš

alí v úvodu,

nechoe-

jiné skutečnosti, ráŠtěpán

DOPISNICE
ROSPĚCH.SKETU sKOLSTVA

tuto záležitost uzavírat a pokud se objeví
1 Vás o nich budeme informovat«

SLET SOKOLSTVA
VANĚ

VE DNECH

22,28+20 ČERVNA 014

ŠACHY

V prolední době se stává dobrou tradicí, že do našeho zpravodaje
přítel František Paroulek z Poděbrad novinkami šachových razítek. Dnes bychom chtěli uveřejnit jeden z jeho dřívějších příspěvků,
který jsme nedopatřením v redakcí založili. Chceme tak udržet pro naše
čtenáře ucelenou řadu a proké prosíme je i autora o prominutí tohoto
Opomění. S novinkami za druhé pololetí r.1975 Vás seznámíme v příštím
čísle zpravodaje, neb máme ujištění přispěvovatele, že na nich již systematicky pracuje, jak je jeho zvykem. Nám zbývá jen konstatovat, že
és mrzí, že i z ostatních sportovních oborů nemáme podobné spolupracovníky - rozpakujte
napište, pošlete - rádi uveřejníme Vaše příspěvky, rádi poradíme
a jak zpracovat, napsat, event.pomůžeme doplnitl
přispívá

-= v roce 1974 zvítězil 23 letý velmistr Anatolij Karpov nad Viktorem
Korčným 3:2 při 19 remízách a získal právo vyzvat mistra světa Re
Fischera k bojí o tento titul - jak vŘe dopnůlo víte samí. /obr-i/
- na 2l.šachové olympiádě v Nice 1974 zvítězilo mužstvo SSSR ve finalové skupině s velkým
náskokem 46 bodů před Jugoslávií s 37 a půl
bodem, V předběžných skupinách hrálo 74 mužstev, ve finalové 16
Tuto událost nám připomíná frankotyp č.2, razítko prvého dne vydání ke známce Francie č.3 a příležitostné razítko č.4.
- v Medelinu v Kolumbii se hrála 6.ženská šachová olympiáda, ve které Ztíseno opět družstvo šachystek SSSR, připomíná nám je razítko č. 5
= šachová ol;

úda v Nice se hrála na počest 50.výročí založení svě-

tové šachové federace FIDE v r.1924 ve Francii. Mimo pořadatelskou
zemi přípomělo tuto událost razítko Maďarska č.6 a z Anglie č.7.

= posledním razítkem je strojové ze XIII.mistrovství světa juniorů z

filípinského hlavního města Manila, kde zvítězil mladý angličan
Mailse víz obr.č.8

- rok 1974 byl také bohatý na vydání šachových známek = nebyl to nadarmo "Světový rok šachu“, Po hostitelské zemi olympiády vydali k této
příležitostí známku 1 Nigerie, Dahomey, Mali a Kamerun. Pěknou sedmí
kusovou serii vydalo 1 Maďarsko. Tato serie významně obohatila šachov tematické sbírky zvláště v jejich úvodních historických částech ať již je to vyobrazení historických šachových kníh, Kempelenova pověstného šachového automatu či čelného maďarského velmistra ze začátku našeho století Gezu Maroczyho.

- při této příležitostí nesmíme zapomenout ani na Polsko, které vydalo
V 2.1974 dvě šachové známky obohacující taktéž šachovou historiie K
serií byla vydána FDC s razítkem prvého dne vydání - viz reprodukce
ma další stránce. Wa známce 1,502] je reprodukce mědirytiny Daniela
druhé známce hodnoty zl,
Chodowieckiego "KDUKACJA" z 18.stol.
reprodukce vyobrazení titulního lístu kníhy Jana Kochonowsklego
ohy“. K této reprodukcí se polská pošta vrátila po úspěchu s vydání
celiny v r.1972 k Xemezinárodnímu turnají v Polanica Zdroj - víz r
produkci na další straně / celina má výreč, P.P+T.1T. VII.72 a vyšla
V nákladu 200 000 ks, autor J.Brodovski/,

ně tatáš rytina. Obě známky

text : Xomedzynarodowy festiwal
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MY ECHIOUEENS
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NICE

kde je v levé adresní stra-

ma horních okrajích tiskového archu

szachowy - 1974 -

JM LOORLD JUNIOR
(HESS CHAMPIOASKP
Meče -2 něe
Manila Prilippiner
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MIL SZOWY
YNAKODOWY
PAE Z HOW
PRAN

S malým zpožděním Vám předkládáme záznam význačných sportovních akcí,

které proběhnou v r.1976. Věříme však,
hlavně při identifikaci různých fila!

Leden:

že Vám tento přehled bude k užitku,
istických materiálů z těchto akcí,

ME v krasobruslení v Ženevě

Olympijská kvalifikace žen v odbíjené v NSR
MS juniorů v rychrobruslení v Madonna di Campiglio

Olymíijská kvalifikace mužů v odbí jené v Římě

Únor:

ME mužů v rychrobruslení v Oslo
MS v cyklokrosu v Chazay d Azergues u Lyonu
MS vc sprinterském biatlonu v Anterselvě v Itálii

77.zasedání MOV v Innsbrucku

lokejovů kvalifikace pro ZOll v Innsbrucku

XII.ZDNÍ OLYMPIJSKÉ HRY, v INNSBRUCKU

Halové ME atletů v Mnichově
MS žen v rychrobruslení v Gjoeviku v Norsku

ME jun. v klas.lyžařských disc. v Liberci

29. MS mužů v rychrobruslení v Heerenveenu v Holandsku

3.3. ME skibobů ve Špindlerově Mlýně
MS v krasobruslení v Góteborgu

MS jun.v LH sk."B" v Bukurešti a Ploesti

MS v rychlobruslařském sprintu v Z.Berlíně
Finále MS na ledové ploché dráze v Assenu v
ME juniorů v cyklokrosu v Jelení Goře

Holandsku

MS v ledním hokeji sk."C" v Olivě v Polsku

MS v ledním hokeji sk."B“ v Bielu a Aarau ve Švýcarsku

ME jun. v LI sk."á" v Opavě a Kopřivnici

Duben:

4.. ME ve stolním tenisu v Praze

ME ve vzpírání v Derlíně
MS v lodním hokeji sk."A" v Katovicích
MS juniorů.v šermu v Poznani
Čtvrtfinále ME v kopané

Květen:

Červen:

Evropský přodolymp,turnal v košíkové v Edinburgu
úvod míru cyklistů P-W-B
MS v Iuželkách vo Vídní
MS žen v pozemním hokeji v Z.Berlíně
ME žen v košíkové v Clermont Ferrandu
Semifinále ME v kopané

9. Zasodání Světové rady pro tělesnou výchovu a sport při

UNESCO v Guebcku
Memoriál Evž.Rošického atlotů v Praze
Finale ME v kopané
Finale MS dvojic na ploché dráze ve Švédsku
19.-20. ME v lukostřelbě v Kodani
21.-3.7. Tenisový turnaj vo Wimbledonu
25.-18.7. Tour de France cyklistů
-x0x-

Vzhlodom k tomu, že termíny něktorých šampionátů ve druhé polovině
roku nejsou joště pevně stanoveny, přinoseme pokračování tohoto přehledu
v příštím čísle zpravodaje,

Množí se Vaše dotazy, zda uspořádáme samostatnou oborovou výstavu
mařich exponátů Jako-byl OLYUPSPORY 1970. v Č.Budějovicích. Odpovídáme, že
v zísadě to nožné je, ale předpokládá to najít pořadatele této výstavy.
Člracfme se proto na Vás, zda by některý z Vašich mateřských KF, který
chce pořádat výstavu oblastního či krajského stupně měl zájem i o tuto
akci v rámci námětové třídy uvedené výstavy. Předpokládaný rozsah by byl
cca 20-25 exponátů. Zvažte prosím tyto možnosti a dejte ném vědět včas,
abychom potřebné dojednali - nemusí to být již r.19761
Na r.1977 je ve vedení KNF rozhodnuto pořádat v Sezimově Ústí II.výstevu TEMAFILÁ jako oelostétní penerélku před PRAGA 70, kde by se měla prověřit připravenost všech námětových exponátů z celé
ČSSR. Jako jeden z
borů výstavy budou posuzovány i sbírky OLYUPSPORT. Pozor však, na tuto výstavu se však musí exponáty kvalifikovat dle nového výstavního řédu SČSF

na výstavách nižšího typul

Máme k Vám prosbu, se kterou se na Vás obracíme jako tomu bylo ji%
dříve. Pro usnadnění manipulace s distribucí zpravodaje Vás žádáme abyste
ing.Slováčkoví poslali na nějakém ústřišku čí štítku, který má na zadní
straně lep svojí adresu psanou buď strojem čí otisk razítka - postačí tak
10 ks pro začátek. Vhodné jsou 1 štítky na školní sešity, Fokud by Vám to
nečinilo potíže, můžete adresu voslat napsanou či natištěnou již přímo na
obálky - těchto obálek je vědy nedostatek a čpatně se shání. Opravdu byste
nám tým velmi pomohli při naří dobrovolné práci pro Vás. Děkujeme Vám!
KKKKRKKKKKIIOOIOOOOKAN
Na str.30 jsme uveřejnili v člénku "Šachy" raz.č.9 bez popisu. Jedná
se o maďarské razítko k šachové olymoiádě v Nice. Na téže straně k raz,č.l

poznamenáváne, že existuje k této události ještě celinová obélka s vtištěRou známkou 4 kp. hnědá s výreče 23/VII-74 od JeLovinovského«

Sportovní bohemoslovenikum -

dostel se nám do ruky miniaturní tiskový

—====-=======
list jednoho ze šejchátů - Ajman State, u
kterého nedovedene určit ani rok vyčání, ale určitě je to po r.1972. Aršíček rá 16 známek a zaujala nás na něm trochu více třetí znénka v druhé řadě
od zhora Je to reprodukce barevné fotografie z utkání v ledním hokeji na
olympijském hokejovém turnaji v Sapporo 72 mezí družstvy ČSSR a SSSR. Že
jde o utkání ze Šapporo se pozná počle ohrazení kluziště, které původně bylo celé z průhledného plexi a po stížnostech vedení mužstev na nĚj pořada“
telé udělali široké bílé pásy. Na znínčné známce je zachycena akce před
brankou ČSSR a zcela bezpečně lze rozeznat útočícího Malceva s č.l0, kterému odebírá puk Vekedoranský s čel4, v brance je Vlado Dzurila, otočen zády
pak je ještě jeden hráč ČSSR, který je neidentifikovatelný pro nás, V pozadí za brankou přihlíží rozhodčí Dahlberg a to je jedna ze dvou nesrovnalostf, protože zmíněné utkání na %.H v Sapporo řídili Baader NSR a Gagnon KaBala, druhá nesrovnalost je, že naší nréčí jsou bez přileb - nebo to bylo
na ZOH povoleno? momentka by se dala určit ještě přesněji tím, še Dzurila
chytal v tomto utkání jen do 16 min a byl střídén Holečkem. Rozluštění těchto problemů včax gonecháme členům sekce Bohemelovenika«
00000000000000.

.000000C0000000000000000

Olympsport

.0c0000000000000000900000000000000

je neprodejný, neperiodický zpravodaj nánětové sekce

Olympijská a Sportovní filatelie v (SSR, pracující při KNF SŮF v Praze a je

určen pro vnitřní potřebu členů této sekce. Vedoucím sekce a zpravodaje je
Jaroslav J u s t Ý n, Sov.arnády 63, 394 01 ui levsko«

Na touto čísle spolupracovali: V.ReBušek,Strakonice, Fr.Paroulek,roděbračy,
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