UMESPURTI
Nepertodtcký zpravodaj rotivové skupiny

Olympijské u sportovní ©lotelie pří komísí nápětové filatelie U

č.

£řezen 1470

Véžení přítelél

Konečné tedy po měnících tápání a čekéní méme jusno. Vo
dnech 9.-20.z4ří 1970 bude uspořádána v- českobudě tovické sokolovně III.

r VÝSTAVA ZNÁMEK OLYBPSPORT 1970.Výstuva mé mít tyto soutěžní tří-

dy:ČSER-Evropu a zámoří-Spectulizované obory-OLYMPI,DY = SPOPT-Ootutrí

námíty.Povolena je č*stečné mezin*rodní účant.Pořadotelé přípravují vy-

dání dvou výstavních obélek,z nichž Jedno né mít olympijský churskter.
V rémci vývtuvy bude ve dnech 16.-13.zéří uspořádén mezinárodní seníné*
pro jurymany nénětové £ilstelte.Potud zékludní 1nformuce,které budeme
podle potřeby doplňovat.
Se*lo tedy z původního záměru bud.

noží námětové nkupiny,že budou uapořádény dv: p.
krajské u

1

ysvlstní

soubežní sumostutné I.ča.výstav. olymvi jakých + soortovních

známek.Z Pruby je ném dostalo sdolení,še bylo rozuodnoto, aby v r.1970 ne-

byly poř“dány žádné výstavy rázu celostátního.

fejen myp-le £ pořudatolé se ovšer ret ji tir,že chataná

výstavu tím dostává jistý punc kurfoznosti,My jone jtetř Budějovicům
vdčěni,že do úlavtžky výstěvy přijuli pro nás tuk důležíté slovo OLYMP-

SPORT.Je vlsk logické,bude-l( se mluvit o IIT.kruáské výstuvé Olympsport?
Nebude se nozusvěcenoc ptát,kdy byly ony dvé přadcušzející?V Dudějovicích
ovšez. půjde 0 v;
u krajskouenle do soutěžní třídy Olympiédy » sport
json přiůlájeny exponéty zcelé republiky m to je
orně nad régec krade.Rovnež ve třídě ostatních námětů budou vystuveny sbírky z celé vlusti.
Budějovícko má. dolat: úst 4-5 exponstů,ostutní budou vybrány v Praze. Je
to pochopitelné,protože účastnící jurymanského seninéře pro svou précí
potřebují msterielní podklud.nle nebudou tedv mít tyto dvě zmíněné třídy
celostátní ohuriskter?

Nepopíráne,že jsme do určítá míry zklumání,protože z plánů

zůstulo jen tor29.4 přece jsme nemilí na myolt nic jiného než 40,«bychom

dokézalt,že L u nás v ČUSR dokážeme vybudovat výstovu,fuké Janu už skoro

béžné v

rakén Polsku,fakou byla na př.v r.1968 výstava ve Zwickau v

NDRjnemluvé už o výstavách na západě .Obéváme se,že to pro dali zdárný
vývoj práce

í skupiny může mít noblahý Aninyroztndjné© útlum

Je nutno však brát věcí tuk jak jsou.. budne rídi,že pro-

Jekt výstavy OLYMPSPORT je vůhec reulitou.Děkujeme zu to všem v
déjovicích 1 v Pruze,kteří se o Jeho reulizuci zasloužili,
==-0000000-——

Čes.Bn-

Verení skupiny.

Do uzávěrky tonoto čísla bylo přínláženo nu výstavu OLYMPSPORT 1970 zu-

tím 22 exponftů.Jsou z Lovice Příbrumě „Hodonínu Ústí n.L. Rožňavy ,Čutce,

VeleXína,Podůbrud,Jublonce n.Ř. „Opavy urdubie,Ústí n.0.,KarL.Vur,Hlubo-

ké,Červ.Vody,z NSR,NDR u Mudurska.Uzévěrka příůléjok de 31.hřezno 1970.

8. 0006/4

ZYAOVN OCIMA FILATELIE,
„dactpitních
vp-l328:

ký,

tein, Rekowsko (2.-9.II.1y58)
LoVetyko Hmulinor,Páneko B) 230.4ntonín Tenlý

24.
022arosL.v Crn4:1
1LČSR (Card. ,Meltehléna

1.
.Hiultnen rtako
1.Sixton dornieng,Čvádnko

ton" ,Toplý)
25.[v4 Šanešová
5.ČER
(Pstožkové,Derežová,Piulov4)
43.Zden'k Remsu
15. Vítězsluv Luhr

l0km běh žen 1..Kolšinová,ut
Mtufete žen: 1.SSLR

skok:

1 Krktnen,Pinsko

aÁvosdrdž.:

leb.Kornonan,Finsko

sýez:! m.

I.onton S4tler,Rukouato

£3.Kurt Hennrieh

Lkomtnuc
sjezd

U
„"-".
1.Lucilje Wůeeler,Kanada

A0M11.By
„Rychv:ldsj
Adal4

slalom m.:
obří nl

slaloa ?
obří nl

1.Jos1 Rieder,Rukovako
lennton Satler,Rukouako

20.Jur.Dordélek
22.
--

1.Inge Bjoernbakken,Nornko
1.Luetlle theele,

kombínnce žŽ. L.Frieda Důnzer,

C) Finsko: známky Zu 487-8, FDC, 1
ZZIII.mirtcovatví avěta

17.
1.

>-

60.

=-

Rokousito 20 1018,FDC8,přil.

4 součacné VIITozírní olynoidaké hry ve Sannw Vollev,Uf..

A) l5km bě:

30km bě:
50km bě:

1.Hukon Drusveen, 4

3 oftc.vten.

Vlu:tr.dopis.

(14.=:8.1T.1960)

1.Stxten Jornnerg Švé
2.K.Humálotnen, Pianko

Jtafeta muži: 1.Fínako
10km běl žen; 14M.Gusakov:.

štafeta ženy:
akokí
s"ruž.zóvod:
sjezd muž:
Slalom muži
obří slalom

L.Švádsko
1.Helmut: 1
1l.Georg Tm
k
1. „Vuurnet,Prunete
ltnternec:
ousko
taub „Čer

LoadHeust

obří slalom 2.1.Y.Ruezx

kombinace Ž.:

1.4 Hegatve

sko

R" mecko (NSR)

toví Kunadu

sKůanedn

Unístárí nattch: Rudolf Č+lík 36.v
bou ne 15kn a 30.nu 30km, Vlantieit
Melíci 18.ve adruzeném z4vonu.

C) U54: známku Y 680,2 frankotvpyp6 strojea © ruč.puzítka,více FDCA -

SBER: známky Z'2291-5,FDO,2 ručerazítku (černé u 201.) - Bulnareko:
znénky Z 13944,B,FDC,příl.raz. -

ČSSR: známky Pof 1999-1100,NAlen.

Ast,PDC - NDR: známku Z 554,příl.ruz.- Konuko:

arako: znfky Z 1671-3,ar41k;,FDC, - Jugonlévie:

znánky 628- - Kom

znénku 2.968, - To-

Bo: známky Y 300-2,FDC,příl.raz.- Kert n snénky Y p YA 184-6 Rakčúsko: 5 příl.ras.- Norsko; L vigneta, Kunudu: 2
příl.raz.

XXIV.mtatrovatví svět. v klasickýcha alpských disciplinéch v roce 196%
Zakopane ,Polako (18.-29.1I.1962) a Chamonix,Fr.hoie (10.-18.II.1562)
A) běl 15km:
báh 30ka:
běh 50km.

Atafetn

1.Asnar Ronnlund,Švédsko
je, Měntyranta, Kínsko
„Sixten Jernberg,Švédako

m.: U jvénsko

skok P/65m: 1.forald Engan,Norsko
skok P/40m:

záv.adruš.:

L.Helmutů Recknagel, KDR

1.Arne Larsen,Noreo

B) 30.Rudolr Čílík

17kadtolavArab
"Ladislav Hru!

1 oŘSSR (n ibý „0)Dřekték,
Kounek| 11k)
20.Rudotf'Dobek
30ir.„kartiňák
tefun Olekšák

1.alevtina Kolčfna,S55R

a

1

Ztafeto žen: 1.S56R

-"

B) 20.fva Paulusová

27. Insto Srnková,

6.

(Grnková „Škodová,

Poulusové)

Mistrovství ve sjezdových (uloských aisetplinéch v Chamonix se ČSSR
nejčastnílo pro dtskrimtnact DDR.

„)ejezd muži

4 LoKurl Schranz ,Rukouako

alulom muži:
1.Chnrleo Bozon,Franete
obří slnlom mu*t: 1.Rgon Zirmermann,Rukousko

kombinace muži;
sjezd Zeny:
slalom ženy:

l.karl Schranz,Rakousko
1.C.Ha.s,Rakousko
em Rakousko

bez ge jm
obří slulom ženy: 1.
kombinuce ženy:
L.Kariel Goitachel,Francie

C) Polako: známky: Z 00 1178-804, pot 3 FMCs, 4 příl.raz., 16
kteod „ruz.jčerná u f3ul.)
y,větron) — SSSR: známky

lednice L dopisnice,4 n, (ra2545,2541 - Francie: známky Z 1365-

62"bon, 1 stroj.ftol.rože,l SAli ret.

postosntsí
„avětu v dn a šení IX.zimní olympijské hry v

nnobruckuj Rukousko (29.2+=9«

Ča.výprava: 14 závodníků, 3 trenéři, 2 delegáti FIS.
ů) běh lbka

běh 30km:

běh 50kn:

4 L.kero Hřintyrunta,Finsko
—.

Iufetn muži:

akok P 70.8

skok P 81

záv.adružený:

-"-

B) 29.+kudtalav Hrubý

l.sixten Jernverg,Švádsko

1l.Švédsko

2.Vetkko Kunkkonen,Pinsko

1.Toralf Engan,Norsko
1.T.Knutpen,Worsko

26.Šteťfun Harvan
22.

=

-"-

4. Jonor Matouň

A Beate Kotejlek
10.:
teran Ulekžék

1.C.Boj „rakleh,SSSR

čžšna Puulusová

Jtufeta ženy:

ZSSSSR

Glěssa(Škodová Břízové,

sjezd m.

hory %inaermann,Rukousko

bél lOkm ženy:

Slulom

„"

„St1egler,Rakousko

obří slalom m.
kombinace m.:
sjezd ž

alolou

obří slul

kombinace 2.

urístine Goitschel,Francie

Aiortelle Gottache],Pronete

Paulusové)

24.Rudim Koloušek

2,

48.Šoltýs

K:

běl Sim ženy:

1.

1.

6) srvěé známky Z 111)-9,více FDCe,3 serte(70ka)dopisnic lustr.,
L přiloraz.,l vtgn. l příl. raz.(předolymp.závody) a X barev,gopis.

SR: známky Poť.1353-5,FDCn,nálepní list - Bulharsko: známky Zu

1382-87,aršík 168,3 FDČS,2 příl.raz.(čer.a červ.) - Polsko: zném-

ky Z 1340-7,aršík ž 1348,) FDCa,L příl.ruz.= Rumunsko: známky úu

2296-23034,B,ar%ík 2 2304,7 FDCO $SSR:čnámky Z 2830-48 Ba 284955 ,MCS,přil.roz.(čar.a červ.) =
známky Z 1960-7, ar
Z 1»6A, $DCn, — NUR: známky Z 806-9,1 FDC1 ps IacStenštedn=
Poa; známka 2 374,FDC - Špunělako: známku z 1551 - Albánte: zi

2 754-7 u 1 neofic.uršík - Huití: známky Y 511-4,YA 282, 1 FDC,
príl.raz,, - Oflnea: znénky Y 195-7,Y4 41 - Paraguay: znémkY r "719

23,14 390-40, I DT 370-72 u šetnl- Penoma: známky Y 389-92,

YA 292-5, I 402-6,Y4 345-50 - Liberie: z:
28 - Mongolsko: úržík Y 7 — Burunai: zi
známky Y 28-30 - Řecko: l frunkotyp.
kutoři: J.Svobodu s W.Mražek,Kral.Vary

Y 391,14 144-5 ek
95-9,aršík 3,
tan;

(Pokračování pří%tě)

4958/4 6m
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O HOKEJOVÝ PRIHAÁT
Letos bude jiř XXXVI.NS « XLVIII.ME v ledním hokojí vo Švóčském Stookholeu.Je 10již druhý rok zh sebou, co me tyto vrcholné noutěžš konají v tomto městě,Okolnasti
proč, jeou čtenáři jistě dobře známé z deního tisku, roshlasu 1 televiso Nás násětéře ale bude více

feat filatelistický materiál k těmto vrchólným soutěžím který

jednotlívé pořadáteleké somě (někdy i účestníci) vydaly.Záněrně zde neuvádím tem

meteriál, který vydaly státy, kde se hokoj nikdy nehrál a které se těchto soutěží

nikdy nerúčastrily,

V přehledu jednotlivých aoutěží používám těchto zkratek:
70H « Zimní olympijské hry
SR = strojové resítko

M.

ovatví avěta

Zu = čísla snámek dle kat.Zumiteln

ME » Mistrovství Evropy

PA = příležitostné rasítko

LH = lední hokej
Pro nedostatek místa také neuvádím tebulky a uníotění mužtev, doporučují ale sájencům

© tyto údnje publikaci autorů Sábla, Sigmunda a Gutes“Kniha o čenkosJovenskéh
hokoji“ „ kde toto vše a mnoho jiného najdou.
Ještě zusfe uporornit,
u natoriálů ZOH neuvádím žádný, který se výslovně netýká
18
ka 1,20- ratítko).To ponechévám každému nběratoli na zváženou, jek citlivě
vybore a zařadí vhodný materiál k dokudentací LH,Volní vhodným a vděčným matořiélen
jsou zde pozdravy od našich reprosentastů.

riál, o kterém tde budo hovořeno a jehož ukázky uvádím, bo s převážné části
nalézá v mé sbírco a neb o něm bozpečně vám, že existuje,Jístě Vás bude více, kteří
máte i jiné materiály LH sde nouváděnéBudu každému » Vás vůěčen sa aeberenší
tprévu či poznatek % úsoku LH,
Přehled 20%, K5 , ME a existujícího filatelistického materiálu:
T. ME - 1910 - Los Avante

II. XE = 15.-17,2,1911 - Borlín

III, ME - 2.=4,2.1912 = Praha
1V. ME - 25.=27.1.1913 - Mnichov
V. ME = 25,=27,2,1014 = Berlín

Olympi
turnaj = 24.=0.4.1920 = Antverpy (hrálo ae jako neoficielní Ms)
VI. ME - 19,2.1021 - Stokholm
VIT. XR = 14
2.1922 « Sv.Kořic

VIII.

ME - 7,-10.3.192? - Antverpy

1.700, 7.M5 « 28.1. - 4,2,1924 - Chamonix

zde oxiótujo krásné razítko k týdru símních sportů [obr,1)

JX. WB « 12415.3.1924 - Mijan

X. 4X - S.-11.1.1925 - Štrhské Plaso a Starý Smokovec

XI. E « 11.-16.1.2926 - Davos
Z. ME — 24,-29,1,1927 - Vídeň
MÍZOU, II.NS, XITI. MF = 11.-10,2,1928 = Sv,Mořic

šta ve dvou barvách: hnědé a tm.zelesémobras tří hokejšotů

+241929 = Hudapeší

1.=2.2.1930 - Chamonix
10.2.1930 « Berlín
2.1421 - Krynica

£Ri Yarazawa 2 lobr.2)
Frynica (ohr.3)

12.2.1932 - Lake Placid
+192 - Berlín
-26.2.1933 « Praha
(ohr.a)

1934 = Milán
£39 - Davos

5R1 Basil 2, Genove I

(obr.5 a 6)

6.2,1926 - Germšech =Partenkirchon
lené, znlená n obrázkem z hokeje
: XYZÝ.NE, = 10,-27,2,1937 - Londýn

XI.KS, AXTII.ME = 11,

2.1938 - Praha

pamětní dvojliet,psmětní obálka, Pe rorliš.píameny "a" „ "b“ ( ohř.?)

XII.MS, XXIV.ME - J.-12.2.1939 - Bame) a Zórich
SRr Basel 1 , Basel 2 a Zšrich 1

XIII.MS, XXV.MÉ = 15.-23.2.1947 = Praha
pamětní obélka,PR:

(obr.S)

rozlič.pfaňeny "a“ „ "d" „ "c"

V.20H, XIVoMS, XXVI.MB = 30.1.-8.2,1948 + čveKořic

(obr,9)

FDC spámka Zu.27

XV.MS, XXVII.NB = 12.=20,2.1949 - Stokholu

KVI.MS, XXVIII,ME « 13,-27.3.1950 = Londýn
AVII,MS, XXIX.ME « 10,+27,3,19:
Paříž

VI-ZOH, XVIII,MS, XYY,ME - 14.-25,2.1952 - Oslo
XIX.MS, XXXS.ME - 7,-15.3.1953 « Zárich a Resilej
SRs Bazel I, Basel 2 a Zůrich.1

(obr.l6)

XK.NS, XXXII.ME = 26,2,-7.3,1954 - Stokhojm

PR: Stokholm (obr.11)
ZKT.NS, XXXIII,ME - 25.2,-£.3.1955 = Krafeld,DůseeldorfpDortnund,Kč1n
PRiKrofeld 1

+12) SR: Krefeld 2 (obr.13) Dh+ Kin I(oux.14)

YII.20H, XYII.MS, YXXIV.LE = 26,1,=4.2,1w5€ - Cortinn d' Ampozzo

tnánky 2.2647, PDO, PR:povšívané po všechny dny (obr.1$)

vignete s obráskea hokejistů v únoht harvéch

Kenadar dvě PR: Feterloo, Kitchener-Cntário

San Marinorsnázky Su.5B1, 565, 603
£AIVI.NS, XXXVOHE — 24,20=547»1957 - Koskra
FMC, 3 znémky 2u.1919-1912, PR: Koskva
XYIV.NC, XXXVI,UB = 20,2,=943+1958 - Oslo
R: Oslo

(ctr.lť a 17)

(0br.18)

PRiPraha €, Pri
i
Autopožta, Zolín, Kladno 1 „4ladá
Pizcž 1, Brno 1, Dotrava 2 (ohr.20)
XYXYIJL.MÉ - 18,-20.2.1960 - Sguam Valley
SAs FDC firay Avtmaater s obrázkem hokejisty
55994 známku 2.2291

Kannda: dvč PR Waterloo, Kichener = Ontarip
adarakorznáska Zu.1C72 a FDC

(obr.21)

ČSSRrznánka Zu.1099 a FAO
2.3196) - Launanne n Ženova
nka 20.377
hajovací utkání 23,961. (obru22)
finalové utkání 12.3.1961
SRtLausanne 2, Zárich ), Basel 2, Geneve I, Bern 1 (ob1+23)
XXVIII.MS, XL.ME = 6.=18,3.1962 - Colorado Springa
XXIX.RS, XLI.ME = 7.-17,3.19(3 - Stokhola
různé FDC, dvě znánky Zu.498A,499, svláštní líntky © vigrotimí kde js vždy
napsáno, ke kterém utkání je vydán a © PRiStokholm (obr.24)
S55R1 tnánka a přetiskom Zu.2700 a znénke Zu.2750
1X,704, KXK„NS, XLIT.ME + 27.1,-P,2.1964 = Innobevck
různé FDC a notiven LN, snáaka Zu.1137
Polekor FDC a známka Zvel 40
SS9Hreelina z kokejového utkání ZEER- 22R, známka Zu.2850
ČSSRIFDC a známka Zu,1157
Albániorsnáske 2U.756
Bulharekorznárky 7U.1386 s 130?
Rutuneko :znářku Zu.2270
Kadarakotznámka Zu. 1965
XXXI.MS, XLITI.ME = J.-14.3.)068 - Tempore
několik druhů FX „ánát

SSCRiznárka 2v.2992

„60

(ehr.2f,25,27,20)

FKTO, XLIVOME = J4e23,).1966 © Lublaň

PYC,anfaky Zvel213 A 1235,3 svlolístky pro skupiny XS = A, B, ©

PR:Ljub) jana, Zagrab,Jeseníce ( 0br.36,31,32)

SS5A+snkaka Zue3164
aršík Zu.3203
XXXIIT.MS, XLY.NE - 19.-29.3.1967 - Výdeň
několik druhů FDC,snémka Zu.1210
Přičíelované od 1 a? 24 (některé asi nebyly použity-jsou náz známa čízlav
3,le12,15,24)
—- (obr.33)
S9SRrznáaka Zu.3291,PDC a PRikoskva
(obr.34)
X.ZOH, XXXIV,HS, XLVI.ME = 6.=18,2.1960 - Grenoble
přkolik druhů "DC e Cará Naxie, známka Zu.1597
Polsko: FDC a znádka Zu.1708
ŠpanělekoiřDC n známka 2.173
ČSSRPDC tnámka Zu.1650

Albénierzňánka Zu.1156
BulharakoiFDC a známka Zu.17C3
KDR+UC snéska Zn.1147
Jugoslávie:FDC známke Zu.1336
RumunskorF)C a známka Zu.2685
Mačarsko:aršík 2u.2351
8GSR:snámks Zu.3)42

XXXV.MS, XLVIT.KÉ « 15.-30,3.1965 - Stokhola
PRiStokhola

(obrv?5)

SSSRrznánka Zu. 3588

SSSRrcelinové obelka z r.1966
známkou 6 kop.a obrézkom,kde děda Mráz na
bruslích s hokejkou gratuluje hokejiptoví SSSR a předává mu vlajku
a nápisem "Prvé atato na ovětě“,Obélka je z obvyklé sady vydávané jako
blahopřání k Bovému roku- tedy přání pro MŠ 1967 ve Vídni, ktoré sa
splnilo,
Byl bych velnií rád, kdyby

aš přihlásili všichni aběratelé ténatu LH, abychom

mohli navést uzší epolupréci a předávali si nav

zjištěné poznatkyTo je

Bakonec asyslem celé ekupiny "Olyapiády a Sport“ a tohoto informačního apravodaje
vůbec. Je však třeba si uvědomit, že všechnu svoji práci děláme bez nároků na
jakoukoliv odměnu a ve prospěco nás všech.
Proto je nutné tolerovat i případné chybyoWilerádi uveřejníme všechny Vaše nové
posnatky a dáme pro ně vždy tolik místa, kolik ei saslouží.

Těšíme se proto na Vaší spolupráci a pište nám !

Justýn jar.,

Milovako 63

Ů
telét
Obracímme na Vám a prosbou, wda někdo ve svých abírkách abírkéch nemáte ruční příl,
razítko KOKICSFELD = 20.-29,VI.1914 « SOKOLFEST, a LENHERG / Lvoy/=27+-29.V1.1903 =
SOKOLTURKFEST, Tato razítka bychou potřebovali zepijčít k obkroslení pro náš časopia
OLYMP-SPORT a také pro zachycení iistorio,

Dále
2920
1921
1927
2929
1932
2934
1914
1938
1956

hledán výměnou ze jíná sportovní razítka pro pvojí sbírku
= 25,VI,-6.VII,
- VII, věesokolský olet
— PRAUA
= PRAMA STADICH- Dělnické olympiáda
= 25.-20.VI.
- PRABA
= IT.dělnícké olympiáda
- 26.VI.=7.VII.
« Oreleké dní
= 5.07,VII,
- PRAHA
= 5.VI.-7,VII,
= IX.slet všesokoleký
— PRAHA
= III.dělnické olympiáda ča,- 1,-9,VII.
- PRAHA
- BRKO 2
- Masargkýv okruh
30.IX.
„
X.nlet všesokolský
= PRAHA
= GO let če.výhoru olympiského - 3,XI.
- PRAHA 3

tytor
- černé, píemeno
|- černé,
“
- černé,
černé,
= černé,
< čerdé,
- modré,
= modré, *a,d,0,3“
+ černé

Justým Jar., Milovsko 63
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č už objevili omyl,

ustilý v minulému
jrazené razítko se

Francie v cyklistici

ně i z textu razítk.

o omluvu.Abychom Jim všaktuto chybu
trochu vynaůredilí,zvořejňujemo dnes

2

tečná razítka závodu Kolem Franz r.y53.Byl to ročník Jubilejní,

protože závodu Tour de France bylo tehdy právě půl atu let.
Y 6.čísle Olympsportu Jame na str

přánesti -vyobrazení nikoliku m-

šich čel.sportovních frunkotypj.Současně jsme Žáduli,abyste náo upozornílí na dal%í,plutné nu území naší vluati,pakud o nich víte.Rych=
le reagoval na tuto naši výzvu přítel J Justýn z Milevaka,který nám

zapůjět další dva frunkotypy z doby t.zv.Protektorátu, Průnkotypy
se sobe liší textovou néplní
datové části ruzítka.
m
Mě1í jeme rudost, že jeme v Drobničkách minulého číslu mouli čtenáře

infornovat © pravděpodobně první celíně se

sportovní tématikou vůbec.

Báň spolupracovník Ařekvust]jehož 81 velice vážíme,noše Informace
Poněkud poopravil u Sopint)

něnou wůrtemberskou celinou nebyla fak

vedeno DOPISNICE nýbrž OBALKA.Náklad číníl 2000 kusů (nikoli 20.000).
Rádi opravujeme u příteli Nekvasíloví děkujeme.
Popauná celína ye později doplněna výplutní známkou Spfg barvy

fis-

lové a stará vtištěná známka 1 kr.bylu znehodnocena vodorovnou Čurou,
protože její platnost skončilo. Exlatuj

ně ke střeleckým závodům va

Stuttgartu obálky dv: ae stejným textovým

frankuturou.

=

přítíckem,ale rozdílnou

Ještě jeme ae vótchní novypořáduli e moteriálem,kterým nás zuplovil
pí,

PTÁ rok 1968 a už musíme pomulu myslit na Sapporo a Mntelov v
Noši
ední nousedé se sturují o propagucí Jubilejních olym=

her

také f4latelisticky.Pro každý rok naplénovali vyčání

Jedné serto známek Prvá vyšla 6.6.1968 a Čítá 5 hodnot,druná ae obje

Víla 4.6.1969 (4 hodnoty) .Letos,as1 opět v červnu,vyjde dul*i čtyřenémková serie a nelleniatickými motivy z Mnichova.V 7.1971 se poříté se
serií,která by dokumentovalu olympijské ovazky,které poutají Sapporo a

Mnichov.Na 4 známkách mají být motivy ze zimních sportů.Konečn v r.

1972 má další čtyřenámková serie představit světu olympijská sportoviště v Mnichově, Známky budou příplatkové a výnos má dét organizucí

Verein zur Pórderurg der Olympisolen Spiole u54 20 milionů
sen:

DM.

Na dnešním čísle Olympaportu spolupracovali: J.Justýn,Mi levsko,J .Svo-

boda a V.Mraček,Korl.Vury,Fr.Stránský Ústí n,0. „Nekvasti,Prana,V.R,
Butek Strakonice

Vedle4iž frinkotyp připo-

míné jubileum úmerického

fotbulu,ktený je jokoust

Ze DY ĚE
pok

E

melunčí rugby a kopané.

Před

5.3"

100 lety v r.lA69 se

apolu utkalu nužstva umerických koleji Rutgers u Prtneeton, Jejich zápas

tehdy vledovalo 90 diváků. Obu teamy čítaly po 25 hr“řích, V r.1885 byls

pravidla upravenu v tom omyclu, že ružatva proti sobi nastupoval: s 11

rečí. Jinak bylu provídlu velmí volná, tskžo připouštěla už brutální
hru. Z tono důvodu nikterá universitní mučatva ze noutčší vyn'upovslo
( nu přeHarward). Když puk docházelo pří střetnutích k těžkých, no až

smrtelným zranšním (na př.hráč vojenské ukudem'e z West Potnt),pohrozíl

tehdejší president Theodor Roosevelt, že tento sport bude vůbec z=kézán.

To vedlok SP ononovJaca úpravě pravídol Dnes putří zápasy v onerickém fotbalu ik nejoblíbenějším v USA. Jen za Joňaký rok je sledovalo 26
milionů očítýcu diváků vedle nejmíně stejného počtu diváků u televizorů,
Ubá loni 26.z6ří vyduly k tomuto Jubileu 1 zvléštní znémku 60.
——-0000000——

Koncem února vyšlo II.vydéní Katelogu šachových ruzitek, jehož autory
dsou J Justýn a F.Puroulek« I tentokráte vyjel kutalog jen v omezeném

Akladu, Jeho cena je Kčs 25., Zéjemcí nechě se obrétí na J Justýna,

's.loglí 63 ,Melovsko,okr.Pínek,

o000000-———

Poreguuy vydula 26.11.1969 devítiznámkovou serií Vítězové pojsru Jules
Rineta. Pro nés jpou zejménu z -jímuvé dvě znémky: 0,200, která textem

připoníná slavné římské finale 1934 Itulie-ČSR a znánka 12.450, která

zvě Pk, pro nás neníné panstné finale 1962 v Suntiugo de Chile — Bra-

zite-ČSSR.

idol

Ratt4 ctí vítóze olyuptjakých muratůpnů 1896-1968 serií známek z 16.5.

1969. Je'In* ae celkem o 8 výplatních a 8 isteckých hodnot (veď
arXíků), n+ který
ou přetísky jmen jednotlivých olynpijekýchvítězů

a jimi dosažený čus.

ka" z Heteinkt 1952.

Pochopitelné tu najdeme i jméno u čas Erile Z4top-

=-

Přínéííme přohles! vrcholných sportovních udflostí I.čtvrtletí 1970:

Lečen: 12.-18.

Úror;

Místrovetví Evropy v jízdě nu naních,funioří
ve Franeži

18.45.

Mistrovotví světu

£7.-2.II.

Juniorské mistrovatví

2A.-2.IT.

v Jízdě na auních v NSR

Mistrovství uvětu v jízdě bobů - Švýcurako

Evropy v lyžováví-Rakousko

Mistrovntví Evvopy v krusobrunlení v SSSR

Mistrovství světu v alpských diseiplinoh-Itslie

Mtatrovrtví avétu vlflastesdisciplinéch = ČSSR

(5.-8.III.
BBezen:

Mistrovatví ovětu v cyklokrosu - Belgie

Mírtrovství avěte v házené - Prancie

28.-1.IIT.

kintrovství Evropy sklbobů = Itulíe

B-

Junir.mtatrovství Evropy v judo - Fruncie

2.-8.
12.-29.

27.-20.

Ktstrovatví avětů v krasobrusler 1,- Jugoslávie
Miatrovství světu v lel.hokejí — Švédsko

Juntor.mintrovatví Evropy v jermu = SSSR

===0000000-2-

Poslení strunu dnešního Olympeportu věmjeme opět obruzovému zprav

=

ství c nikterých ponlečníci ruzítkách. Tentokráte bez slovního dopr“
u;
protože ném někt
čte:
nopralí,%e je to čbytečné,protoše lze vyčísti

Vše z textu razítka. Vylovujeme tedy jejich přéní.
==—0000000=-—-

Vedoucímu komise apeciolizovuných oborů ae podařtlo 1dantiftkovat všechny sportovce, zobruzené na 1lustrovaných doptsnícíchk apartakiádém v re

1955 a 1960. Článek o tom ne S dednom z příštích

===0000000———

čísel Filatelie.

Příští číslo zpruvodaje připravujeme nu kv.ten 1970. Uzévěrk.
úspěvků
do 30.dubna 1970.
přípravnd
=
Pk EbNpě
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