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Neperiodický zpravodaj motivové skupiny
olympijská a sportovní filatelie pří ko-
mísí námětové filatelie SČF.

č.1 Červenac 1971

 

 

Vážení přátelé, milí čtenáři!
Zcela bez vzruchu a v tichosti oslavila naše námětová skupina své

prvé jubileum. V červnu před 5 lety na schůzce námětových sběratelů,syola-
né především z iniciativy s.A,Duška do Chocerad, bylo jednomyslně rozhodnu-
to ustavit zvláštní skupinu Olympijaké a sportovní filatelie. Doba 5 let
není Jistě nijak dlouhá, ale lze říci, že jsme e tímto časem hospodařili
rogumně a nepromarníli jej. Hnotatelnými doklady toho jsou tento zpravodaj,
loňská budějovická výstava Olympsport a I.eetkání $hympi jakých a sportovních
filatelistů v r.1970 rovněž v Čes.Budějovicích,. Věříme, že v příštích le-

tech budene přínosem ve filateliptické rodině v naší vlastí a zaaloužímo al
plně uznání a podporu, kterých se nám od vedení 4 KNF dostává.

Naše slova do duší čtenářů Olympeportu v minulém čísle nebyla set-
bou padnuvší na skálu. Přihlásilí se nám noví spolupracovníci, kteří okou-
Šejy Že dávat Je nejméně tak radostné jako přijímat. To nás pochopitelně
velml těší. A tak ať tato kápě na rozdíl od oné Medardovy kape ne pouhých
40 dní, ale bez ustání,

Ozvaly se 1 četné hlasy, abychom vydali nějaký katalog olympijských
známek,razítek a celin. Ediční čímnost má svá nepřehlédnutelná úskalí a po-
tíže, které nutno chápat. Přesto neskládáme ruce v klín, V současné době
pracůjemo na několika skriptech pro, interní potřebu naší skupiny. Snad ještě

tos' se pokusíme nabídnout členům katalog olympijských frankotypů. Byla by
to skutečně světová prvotina, Záleží pochopitelně na tom, ukáže-lí se o tu-
to prácí dostatečný zájem v řadách naších eběratelů.

Zvažujeme 1 možnosti realizace II.setkání olympijských a sportov-
ních filatelistů, jokož 1 uspořádání další výstavy Olympsport. Měla by být v
r.1972 a bylo by'ideální, kdyby mohla být výstavou aamostatnou. Zatím sondu-
deme, kdo by ve ujal funkce pořadatele. Pomozte hledat 4 vy a dávejte nám
Beriozní tipy.

Redakce Filatelie nám vytkla,že využíváme málo našeho oficielního

orgánu k popularizaci naší skupiny a zpravodaje Olympeport. Cítíme oprárně-
most této výtky. Zdá se nám všok vhodnější, napíší-11 na př.o 0lympeportu
do Filatelie spíše jeho čtenáří než vydavatelé, Filatelii však slíbujene,
že půjdeme do sebe a polepšíme ce.

Tolik tedy do úvodu, Přejeme vám všem pěknou dovolanou, plnou slun-

ce a všestranně dobré pohody. Načerpejte hodně nových a1l, tolik potřebných
do práce 4 do filatelie. Nenastanou-lí žádné nepředvídané okolností, při!

síme se vám opět a novým číslem Olyupeportu po prázdninách,
Redakce,



owwyslolsky: fotbalová razítka - Amerika M.
Otískujeme druhou část příspěvku našeho amerického spolupracovníka p.

Wyslotského o fotbalových razítkách Ameriky. Pro plně jší pochopení textu
doporučujeme ,abyste si pročetli znovu třetí odstavec úvodu k prvému článku
autora na
v souladu

Brazilie:

Ekuador:

str.2 Olympsportu č.J0. Připomínáme dále,že číslování razítek Je
ae změnami, uvedenými v Olympsportu č.12 na str.2.
"Otevření městského stadionu Pacaenbú" - 27.4.1940, Sao Faolo —
Používáno na letecké korespondenci leteckou epolečností VASP -
černé — V - obr.46 (66a =doplňovací razítko VÁSP, 66b = vígneta
společnosti VASP)
"7 „výročí klubu Recife“ - Recife, 13.5.1955 - černé - IV - uží-
váno na filatelistické poště - obr.67

"20 „výročí stadionu Pacaembů" - Sao Paolo, 27.5.1960 - užíváno na
filatelistické korespondenci - černé - IV —- obr.68

"50 .výročí A.C.Jabotícabal" - Jaboticabal (Sao Paolo), 26.5.1961 -
užíváno na filatelistické korespondencí - černé - IV - obr.69

"50 „výročí F.C,Petropolitano" - Petropolís (Rio de Janeiro) - 4.7.
1961 - na filatelistická korespondencí — černé - I - obr.%A70
"50.výročí Ribeirao Prato F,C." —- Ribeirao Preto 19.10.1961 - na

filatelistické korespondencí - černé — I — obr.jí 71

"Svědectví o druhém získání světového prvenství" - Rio de Janeiro,
1.-70.7.1966 - na filatelistické korespondenci - černé — IV — obr.Jí
"Pohár je náš" - Bio de Janeiro, 21.6.-5.7.1970 - Užito na FDC 1. a
vydání známek k svět.mistrovotví v Mexiku - černé - obr.95

"Získali jeme pohár" — Rio de Janeiro, 30.5.1970 — užíváno k přijí-
magímu (příchozímu) razítku poštovní sekce č.8 hlavního města —
černé — obr.94

"Brazilie drží pohár definitivně“ — Rio de Janeiro, 10.-20.7.1970 —
užíváno na FDC Ž.vydání k záskání šampionátu — černé — obr.95

"Na počest trojnásobných mistrů světa" - Bio de Janeiro, 4.-14.8,
De užíváno na všech brazilských fotbalových vydáních — černé —
obr..
"Veslařský klub Vasco da Gema - chlouba Brazilie“ - klubovní fran-
kotyp - Rio de Janeiro, 21.8.1958 — červená — obr.97 - Jedná se 1
o ro jalový klubl

"Pomozte sportu účastí na VII.národním šempionátu v kppané v Ouitu"
Guito, lástopad 1948 — užíváno v Ouitu na všechnu korespondenci —
černé, tmavomodré — V — obr.98
"Jules Rimet CUP — Mexico 70" - Montevideo, 2.6.1970 - užíváno na

FDC uruguajského vydání známek pro Mexiko 1970 — černé - obr.99
Franko' pr. jící ko: DOSS — New York,N.X., říjen 1970 —
Ukívénoeb EESpetATObe Buzoly Čalinů, — Řerýáné r obe
s elní razítko atrojové užívané při o: jském turnají v kopané

68 - Mexico Cíty,13.10.19 OEupijská 1
"IX.avětové mistrovství v kopané 1970":
obr.81 - Mexico Gity,31.5.1970 — na FDC a upomínkových materiálech

s 2.znánkovou emíní Mexika — černé

obr.82 —- Totéž,ale z Guadalajara,Jalisco 2.6.1970 — jediné známé
ve drou barvách: černé nebo modré

Obr.83 — totéž,ale z Leon,Guanajuato 2.6.1970 — černé

obr.84 — totéž,ale x Puebla,Pueblo 2.6.1970 — černé
obr.85 — totéž,ale * Toluca 2.6,1970 — černé
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"Finale mistrovatví" — Mexico Cíty,21.6.1970 - černé -.obr.86

"Výstava SPORTMEX 70" - Mexico Číty,19.6.1970 — otevření vý-
stavy - užíváno jako razítko First day — černé - obr.67

Potáž baz data k příležitosti návštěvy italského národ.týmu,

černé — IV - obr.l

Bazítko posledního dne výstavy 28.6.1970 - černé - obr.89
Frankotyp Organizačního výboru fotabl,mietrovatví,propagují-
čí konsum mexických produktů - červená - obr.40 © pasu.

"Světový pohár" - červený frankotyp, používaný teritoriální
pojišťovací společností - obr.f1

Modré gumové razítko společnosti Agfa Gevaert sice má vztah k fotbalovém

mistrovství světa v Mexiku 1970 a bylo uvedenou firmou užíváno na í ob-

obodní korespondenci. Uvádíme je (obr.92) přesto, že nemá filatelistický
rakter.
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RAZÍTKOVÁ PŘEHLÍDKA ZERÉ PANÍ SHINAKO
( l.pokrač.)

Kurusumo: Lyžařské universitní mistrovství západ.Japonska
Kamisuwa: Japonské mletrovství v rychlobruslení
Udate: Japonské celostátní mistrovství v lyžování
Sapporo: Den Morinomiya - lyžování
Miyazaki: Jezdecké závody
Nishinomyia: 14.středoškol.mistrovství v basebalu
Nishinomiya: Hnaschinské jezdecké závody
Sakamoto: Otevření sportovního letiš tě
Yokohama: Jezdecké závody Níppon-clubu
Kamisuwa: Jendecké závody
Ikoma: Japonské šampionáty v plachtění
Okazaki: Jezdecké závody
Oseka: Japonské šampionáty v plachtění
Niigata: Jezdecké závody
Komatsu: Jezdecké závody
Fukushima: Jezdecké závody
Hachiojí: Jezdecké závody
Takaoka: Otevření hippodromu
Nishinomiya: Středoškol.mistrovství v basebalu
Hachioji: Jezdecké závody
Toyohara: I.atletické v Karafuto
Nilemta: Podzimní jezdecké závody
Fukushima: -" i 
Okazakí:
Kawagve:
Nakayana
Kamisuwa
Ichikawa
Mgshima: Otevření hippodromu
Yokohama: Jezdecké závody Nippon-clubu
Miyazakí: Podzimní jezdecké závody
Niehinomiya: Hanshinské jezdecké závody
Omlya: Podzimní jezdecké závody
Fuchu: Podzimní jezdecké závody "Tokyo!
Kawagoe: Podzimní jezdecké závody
Okazaki: Olympijská soutěž v Mikawa
Míshima: Jezdecké závody
Michima -"
Otaru: Universitní lyžařská mistrovství
Kamisuwa chlobruslařmistrovství Meijí Great Shrine
Sapporo: Lyžařeká mistrovství Japonska
Nozawa-Onsen: Lyžařské mistrovství Mel ji Great Shrine
Okgya: Bobová mistrovství v Kanto
Kawagoe: Jezdecké závody Kawasaki
Míyazaki: -"
Nishinomiya: 15,mistrovatví středoškoláků v basebalu

-" KéžiNárodní soutěž v stice v Kansai
Kamisuwa: Uníversitní plachtařaká mistrovství
Sugahira: -" - M.
Nishinomiya: Středoškol.místrovství v basebalu
Osaka: Japonské mistrovství v plachtění
Ikoma: -" -"- -
Tokio: Universitní letecký meeting
Soja: Středoškol.místrovatví v basebalu
Omíya: versítní mistrovství v plachtění
Nishinomíya: Středoškol.mistrovatví v basebalu

„atletická soutěž Meiji Great Shrine

( pokračování příště)

     

   

Yoteuya:



NOVÁ OLY.FIJSKÁ RAZÍTKA

 

 

Tysvětlení k vyobrazením na následující straně:
915 = Vedlejší japonské razítko k ZOH v Sapporo 1972
316 - Frankotyp ako.epolečnosti Stadtmerke z Klolu
017 - Vedlejší (červené) razítko k řeckému olympij.dnu 6.4.1971
o1l8 - Olympijský frankotyp olympijského města Mnichova
019 —- 125 let klubu TSV Butzbach bylo spojeno s menší výstavou známek v

Bůrgerhausu. Razítko,které má olymp.charakter bylo užíváno 27.-28.3.
320 - Řecký frankotyp připomínající 75.výročí obnovení olympijských her
021 - Frankotyp f1liál.organizač.výboru olymp.her XX.olympiády z Kielu
022 - Další frankotyp olympijského města Kielu
023 - Oficielní japonský frankotyp k Z0H v Sapporo 1972
024 - Frankoty| Olympijské a sportovní knihovny, umístěné v mnichovské

olympijské věž:
 

050,0o%o

Předposlední přípatková serie k poctě o26

XK.0. pijských her v Mnichově 1972 vy-
šla v Německé spolkové republice 4,VI.
t.r.Z 5 japonských navrhovatelů zvít
zil Kohel Šugiura.Vydány byly hodnot,
10+5,20+10,30+15 a Š0+25 s motivy zím-
ních'eportů (skok,krasobruslení,s jezd,
hokej) .Známky jsou tištěny v Berlíně
na bílém fluoreskujícím papíru bez prů-
svítky.V nákladu 7.5 milionu kusů vyšel
dále ještě pamětní aršík se včeml hodno-
tam. a.e frankovací platností.Razítka prvého dně
byla u pošt.úřadů 53 Bonn 1,23 Kiel 1,M Můnchen 2.Ilustrace prvých dvou
přinášíme (026 a 027) Mnichovské s obrazem skokana přineseme příště.

Sapporo,politické,hospodářské a kultumí středisko pajpovemné šího z hlav-

ních japonských ostrovů Hokkatdo,bylo zvoleno za dějiště Zimních olympij-
ských her 1972. Letos se v Sapporu sešli sportovci mnoha zemí,aby sí olym-
ijská závodiště vyzkoušeli. Japoncí k této předolympijeké generálce vyda-
"řadu Alatelistických materiálů ( známky,osltny razítka) ,které nám však

íštím čísle'aspoň s někte-

   

nejsou snadno dostupny. Přesto se pokusíme v př:
rými naše čtenáře seznámit,

Ze švédekých sportovních razítek tohoto
roku upozorňujeme na tato tři:

116 - 28.3.1971 Asele: Asele-nappet —
závod v rybolovu pod ledem

117 - 7.-11.4.1971 děteborg: Jarní
turnaj v odbíjené (Spring-Cup)

118 - 17.-29.4.1971 Malmě: Výstava
"Lov 19717.

a eportovní hale Karla Raua v Heidenheimu (NSR) se 17.dubna 1971 uskuteč-

1AL šermířský turnaj "Coupe d Europe"“. Filatelistickým dokumentem této udá-
losti je příležitostné razítko 119,
"inský frankotyp,který jsme dostali od přítele Kudelky z Náchoda, propaguje
jšteké sportovní hry, které se uskutečnily v Tampere ve dnech 3.-6.6.1971.
f4z obr.
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55. Zbývajících 13 dodala Kanada a Kuba, Těžko posoudit, proč na těchto
hrách byl tak málo zastoupen ostatní svět.U mnohých to jístě byly finan-
ční důvodyUrčitě však nedozněl ani špatný dojem z Paříže 1900 -Čechyza-
otupoval v St.Louis jen člen MOV dr.Guth-Jarkovský.Za zmínku stojí,
skok o tyči vyhrál Čechoameričan K.E.Dvorek,

Porozhlédněme se nyní po filatelistickém materiálu,který bychom tu
mohli použít.Budeho nemnoho,vlastně pár známek,připomínajících některé
vítěze.Jde opět o šermíře Kuby Fonsta (viz OH 1900),o vítěze maruthonu
Hickse (Haiti Mí 1030) vítěze turnaje v kopané Kanadu (Paraguay z 26.XI+
2969,hodnota 0.15) Na hodnotu 0.10 téže serie jeme zapomněli upozornit
v článku o OH 1900.Oslavuje fotbalové vítězství Anglie.Republika Jenen
vydula 25.2.1970 serii známek,na jejíž hodnotě 1/4B je uvedeno jméno ví-
tězs-plavce Němce W.Bracka Zařadit možno í Paraguay líi 1162.

ÓH 1904 byly spojeny se Světovou výstavou (trvala 30.4.- 1.12.1904),
ke které vydali v USA příležitostnou serií známek.Jedná se o hodnoty:
lc zelená (R,4.ivingotone), 2c iarmínová (T,Jfferson), 3c fialová (J.
Mouroo), 5c modrá (W.McKinlsy), 10c hnědá (mapa Louisiany). Serie vyšla
70.4.1994 a Yvert ji vode jeů Č.199-163. Zobruzujene dvě známá razítka
Se vztuhen k této výstavě, 5

WORLDS
FAIR

ST.LOUIS

    

   
1906

Nedůstojný průběh II.o III.olyupijských L
altou ideu a Čoubertinův ušlechtilý projekt značné rozčarování ba doiconce
nebezpočnou ránu,která kontinuitu her vážně ohrožovala.Bylo jasné,že spo-
jení OH s jakoukoli jinou akcí,zejména alkcí výdělečného charakteru, bude
nutno napříště vyloučit. Dnes možno říci,že jakýmsi červánkem lepších če-
sů se ukázal být r.1906, Na něj připadlo 10.výročí obnovení OH a toto ju-
bileum se rozhodli oslavit i přes nesouhlas Coubertina Řekové.

A tak ve dnech 22.4,- 2.5.1906 byla uspořádána v Athénách mohutná
speztovní slavnost s názvem Jeux olymplgues internationaux d Athénes,Někdy
ji jmenujeme teké Olympijské wezihry. (V Sáblově knize Od Olympie k Řím
Je uvedeno,že hry se konaly ve Age: 24- 22.5.1906.My svůj časový údaj 0—
píráme o informace od člena KOV Špančla p.J.AoSaramanchy a katalog Sellos
olímpicos,vydaný v r.1967 OV Španělska.).

Athi ch her,které ae těšily obrovskému zájmu obecenstva z Řecka
i ze. zuhraničí,se účastnilo 903 sportovců z 22 národů. Byli ubytování v
budově Zappelon, známé už z I.ol, SRTKÉ her. Naši vlast zastupovali
běžci Kohout (Háhnel) „Polenský (Pohl) ,Nejedlý,diskaři Souček a Šustera,ale
šánný z ních se neprosadil mezi nejlepšími. Sokolové tyto hry bojkotovali
a nás jako gymasta reprezentoval jen Honzátko, žijící tency v Oděse.
V gymnastickém pětíbojí získal 90 bodů a dělil se s jinými 6 atlety o VI.
místo. Naposled se závodílo v pentathlonu s antickou náplní,naproti tomu

Šárvnohotevpozdňjšíhoolympid.vítěze-oštůpařelšttíJátvánenaa deset.8: otee pozdě olympij.vítěze-oštěj tti- ena a deseti-
bojaře Akilia Járvinena:

Podívejme se na tyto hry očima filatelisty.Tentokráte nebudeme nespoko-
jeni.Řecká poštovní správa po dobrých zkušenostech z let 1896 se rozhodla
í tentokráte k výnéní zvláštní serie známek. Stalo se tak v. březnu 1906
( španělský katalog Sellos olímpicos uvádí datum 25.3., Němcí Sieger, Kuh-

   

 

znamenal pro olympij-

 

Uzávěrka příspěvků pro 16.číslo Olympsportu je do 15.března 19721
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.ow,Schmidt a Schneider naproti tomu 6.3.1906). Ve oboru odborníků, kteří
vbírali náměty pro jednotlivé známky, fungoval opět ředitel Svoronov, Ná-
Mty jsou vesměs antické. Hlubotiskem vytísk1s firma Forkins,Bacon 4 Čo
rubkování 14, průsvítka ET a koruna, kresba pravděpodobně Francouz Gullle-
'9n. Známky jsou re světových kotalozích vedeny pod těmito čísly: Zustetn
37-150, Yvert 165-178, Michel (a Igpsiu) 144-157, Scott 184-195, Gibbons

  

36-111.
L hnědá Apfollon jako discoboloo. Dle stříbrné mince z ostrova

Kos (5.stol.př.n.1.) náklad 4,525.000
2 L šedá námět jako 1 L náklad 3,505.000
3 L oranžová antický ekokan do dálky,museum Berlin náklad 3,005,000
5 L zelená námět jako 3 L nákled 4,505.000

30 L červená Niké s Aeskulepovou holí podle sicillánské stříbrný
mince náklnd 3,505.000

20 L lila KXKANENTHAKYPANTE
Atlas a Herakles,předání jabika Hesperidek podle vázy
z chrému v Olynplí nákled 5,00

25 L hddrá zápas Herkula s Anteem náklad 2,50!
30 L fialová pankration „relief,nyní ve Florencii (Uffénzie)

náklad |705.006
40 L travohnědá Niké a holubicí náklnů 45,000
50 L lilově hnědá námět jako 20 L náklad 565,000
1 Dr šedočerná skupina běžců,podle ponathénské enfory,nyní v Britském

muzeu v Londýně náklu0 202.500
2 Dr tmavě růžová némět jako 1 Dr nék 2z.500
3 Dr olívověžlutá námět jako 1 Dr nákibů
5 Dr paříž.modř oběť olympijským bonům náklad

 

Hodnoty 2 L a 30 L existují též v dvojticku,
Hodnoty 1,2,5,5,10,20,25 L a 1 Dr jsou známy t+ké stříhuné,na kortonu,
Hodnota 25 L existuje též v barvě ultramarin,
Hodnota 2 L je známa též v luxugním bloku,

Údajně v letech 1910 ,průváčpodebně včak 1 dříve již byly drachové
hodnoty k fiskálnín účelům opatřeny přetísky, zobrazenými ad I ,s II. Prvii
byl určen pro potvrzení zaplacení právníci ex, druhý se týkal poplatků
vouvimejících — nám neznámo přesní Jak - se čholními knibací. Přetinky by=
ly černě na hodnotě 2 Dr a červené na 5 Dr. vstatních dvou hodnotách
nám nejsou zatím zamys

    

  

XAProOLuMON
©EMIZ LKAAMKETT TEAAM

i 3 dosynal 3
1

K těmto hrám můžeme také zaregistrovat první příležitostná razítka.
la používána na olympijském stadionu, v Zappeíonu a na Akrepoli. Rrzít-

ko s textem PARTHENON je s největší pravděpodobností faleum,
Ly

V OAL 06
Art
A2

K Novému roku 1907 vydy, vydány blahopřejné adresy řecké poštovní
správy, na kterých byly vytištěny následující hodnoty oerie z r.1906:
1,3,10,20,25,30,40 L, 2 n 5 Dr a tento francouzský toxt (osmiřádkový):
Lo Ďirecteur Général,le sdhefa - de nervice et len employés de la —
Direction Gónérale des Fostos - et des Télégraphes - de Gréce - Vous
souhsitent — heureuse la nouvelle année - Athenes le 1.Janvier 1907,

Další dokumentací známkovou k těmto hrám (a konečně í k I.OH v
1096) budouznánky, zobrazující othénský stadion (Řecko,Hnit1) nebo
Smaton (Řeelko).
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StátOzazinriáleníft668 Japonská poštovní správa vydala v r.1969 sadu 3 ks celin se sportovními
známkami hodnoty 7y. Jsou na nich vyobrazeni: sjezdař, rychlobruslař a
skokanka do vody / viz obrázek/.Celiny tvoří obdélník na výšku 100x150,
známka v levém horním rohu, Vpravo od známky jsou okénka pro směrová čís
la. Jsou nám známé tyto celiny ještě z r.1970 a v r.1971 nová celina se
známkou 7 y. s obrázkem lyžaře - všechny ve stejné úpravě. Pmavděpodobně
existuje z let 1970/71 více těchto celin s různými obrázky. Pokud by

některý ze čtenářů znal tyto údaje, prosí redakce o jejich poskytnutí,
Rakouská poštovní správa vydala v březnu 1971 serii 15 ks obrázkových
celin"Poznávejte Rakousko"pod č.118, Celina č.15 /viz obrázek/ je vydá-
na k příležitosti Výstavy organizačního komitetu pro hry XX.Olympiády
v linichově 1972, Výstava byla uspořádána ve Vidni od 11.-15.3.1971 a bylo
sři nf noužíváno přílež, razítka. Náklad celin je 5000 kompl.serií,
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Polská fotbalova razitka.
Pro sběratele míčových her přinášímo dnes opět jeden ojíns pří-

pěvek. Připravil jej pro nás náš sovětský PAoluproovník 8.V.I.Grekov a
e to přehled fotbalových razítek z Polska oč r.1936 do 1971. Jistě bude
ýznačným obohacením našich vědomostí na poli, které jsne dlouho opomíje-
1. bt se vyobrazena na str.15.

   

 

     
 

1- 936 - Warszawa: Fotbalové utkání Polako-lčrnocko
2 - 22.7.1956 - Stalinogród: Inaugurace Slezského stadionu
3 - 24.5.1958 - Lodž: 50.výročí založení klubu Lodž K,5
4 - 25.6.1961 - Chorzów: Kvalifikace k mistrovství světa Polako-Jugoslú-

víe. (existují zvláštní dopisnice, 7500 ku)
5 - 15.8.1965 -r Amerického poháru Polonií Bytom (nad nelí

ou)
6 - 13.5.1966 - Warszawa: Utkání Legin Waj szawa-Tottonhau Hotspura

(existují též zvláštní obálky a dopisnice)

T - (6.5.1966 - Warszawa: Razítko l.dne k emisi na počest zís v koprné
8 - 11.9.1966 - Kraków: 60 let místního klubu Krukovla
9 — 2.10.1966 — Szczecin: Kvalifikece pro ME Polsko-Lucenburs'o
10 - 9.10.1966 —- Kraków: Filatelistická výstava k jubilou Wisly Krokov

(existují též obálky a dopisnice)
11- = Druhé razítko k stejné příležitosti jiko ad 10)
12- — 50 let kopané nu Krakovsíu .

B- - Poznan: Jubileum polské kopané (6 let)
U- = Warszawa: Pohár vítězů pohárů
5- - Bhorzów: Slezský stadlon v Chorzově
16 — = Oleztyn: Propagační razítko dopravní bezpečnosti: Jízdní

dráha není místem pro dětskou hrul
17 - 26.9.1970 - Walcz: VI.celostátní spartekiúda MOSTOSTALL ve Walczu
18 — 24.3.1971 — Warazava: Pohár mistrů zemí: legia Wursznun — AC Madriu
19 — 19.6.1971 - Bydgoszcz: IV,ústřední spertskiácn

 

  

 

=0=0=0—0—G=U=U=U=U=0=U=0=V=U=O=U-(-0—

Náš dopisovatel Grekov ze Sovětského svazu wá8 Upozom deltě ne:
dvě varianty fotbalových razítek, která jsumo zveřejnili na str.j 01,
sportu č.13. Jedná se o brazilské rozítko č.72, které v dolejší části ze-
zikruží má místo textu OORMEIO-1A3D-7-66-DR-HG změnu. 2+ datem JA30-7-66—
Jsou písmena DR-BA, Podobně u mzítka č.95 v lovém dolním rohu místo pís-
men E.C.T.— poslal s.Grekov otisk razítka se změněnými písmeny: B.Č.T.—
SP, O smyslu těchto variant nemáme zutím bližších infcrmací.

=0—0=0=0—
Na žádost některých čtenářů přinášíme přehled některých kutalogů

olympijských a sportovních znémek:
Štěger Olympia-Katalug, NSR, německý
Giulio Landmans: Catulogo Skort Itálio, italsk:
Krause-Weidmann: Sport ouť risnarken, Jipsia-Verlog, NER, německý
Vidal Torrens: Catalogo de Selloo da Deportes, Španělsko, spanělský
Enno Kuhlow: Olympia-Ďriefmarken-Spezíal-letto-Katalog 1964-5,NSR,něm,
Dr.Schmidt-Schneider: Sport und Bríefmarxen,SR, německý
Dr.Schmidt: O1mplade 1960, NSR, německý
Soler Vilá: Sellos 0: cos, 1966, Spaniilsko, špončleky
hy Satelosve de 2Pké Soogelenepronoté,Crano,

ilm-Kobylanskí:Juegos de Ota en los Sellos portugalsky
Stolk: Catalogue van postzegola, postutenpelo crd.IX.Odympischo Rinter

spelen 1964, Holandsko, holandsky
Stolk: Catalogus ván....... XVIII Olympische Spolen 1964 ,Holandsko,hol
G.Schneider: Die Poststempel der Welt zu den 0S 1906-60,USR,německy
P.Rampacherf Katalog der Vignetten zu den OS, NSR, německy
Sačenkov-Lovin: Filatelja pod znokom pjati koloc,SSSR,rusky,
Váradi-dr.Steiner: Ot világréoz sportbělycgei, Madareko, madarsky
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Dokončení se strany 12:
C.0.Enhagen: Sport frimirken 1951-56, Švédsko, švédksý
Bura-Gpodecki: Wyšcig pokoju w filatelistyce 1957,Polsko, polaky
B.Trory: A Philatelíc History of the Olyupíc Gumeg,Anglíe,anglicky
F.Bura: Die Olympische Spiele auf den Briefmurken der Welt,NSR,německy
O.Cronsjd: Sport ach Frimšrken, Švédsko 1950, švédsky
D.Green: A Cetaloské of Poster Stumps of tle 0.G.,USA,a icky
Hochotadt W.: SAPO,Motiv-Kutalog 1952,Sport im Bild,Europa „NSŘ,nčmecky
Nůgler K.:Dio Olympischo Spiele nuť den Lůndorbriefmarken,ÁSR,něne
Schulze H.: Sportbriefmarken u.Sport-Wotiv-iurken-Kutalog,Německo,něwecky

—=0=0=0=0—
K našemu článku o M4 v lehké atletice nám o.ilciobitý z Č.Budějovice připo-
menul,že v Oslo 1946 startovoli jíž Sovoti,i k ještě nebyli pro nevy-
Jasnění některých paragrafů členy IAAF, Stejné tak doplnil seznam zahre-
ničních atletů,kteří Jsou ne známkách a sturtovali u nás o Poevo Nurrdho,
který běžel na Spsrtě v Proze v září 1928, Děkujenol

=v=0=0-0—

 

  

Na dnešním čísle spolupracovali: J.Blaha,Červ.Voda- V.I,Grekov,SSSR —
JoJustýn,Milevsko — VMraček,Karl,Vary,- KoNedobitý,Č,Budějoviče - G,
Nůjicen,NSR — J.a VL.Pozderové Vodňany — J.Svuboda,Karl,Vory - Fr,Strán-
skýÚstí n.Orl,- dr.V1.Viklický, Praha — MoWinternheiner,NSR - F „Hede,
Belste - B.ČechOpava - O.Popnotefanou,Athény - dr.Steon,NSR — P,Bncna,
Szeged - V.RoBušek,Strakonico.

-0-00
V podzízních měsících 1971 britská pošta přispěla do našich "fotbalových"
sbírek několika příležitostnými rnzítky.K razítku Aruenalu,kterů přináší-
me na stre5 pod č.18 přibyla další, níže vyobrezená, Jde vesměs o Jubilea
klubů Bristol Cíty F.C.,Walanll F.Č.,Reading F.C a druhého slavného lon-
dýnského klubu Chelsca F.C.
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1905-1971 13 Nov
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=0=0-0=0—
Nabídněte (k výméně nebo prodeji) nebo zepůj te k registraci všechna
fotbalová razítka, která dosud nebyla zveřejněna v našem zpravodaji.
Upozorňujeme současně, ž našě ča.fotbalová razí ka máme záznemonána
všechna, =0=0=0-0—

KATALOG olympijských frankotypů vyjde v prvé polovině tohoto rokul
Registrujekolem 200 dosud věmýchErankotypůe z nichž bude skoro
65% 1lustrováno, Katalog vzhledem k úalému zájmu v ČSSR vyjde v ně-
meckém jazyce. SUBSKRIBUJTE včas u vedení skupiny!
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— ALPINE EVENTS—

WORLD'S SKI CHAMPIONSHIP

— FEB. 1950 ASPEN.COLO —
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Dokončení be strany 12;
G.O.Enbagen: Sport frinirken 1951-56, Švádsko, švédkoj
Bůra-G,odeokt: Vyšeig pokoju w fllatulistyce 1997,Požske, polsky
E.frory: A Philatelic History of tho Oljmpic Gane3,Angliá anglicky
F.Bure: Die Olymplecho Sptele auf den Břisinarken dor WelE,NSR,něnocky
Olčronejů: Sport och Primárken, Švédako 1950, švódsk
Dyóroení A Oótalogká of Footer otamps or te 0.G-.Ú8l onolicy
Hochotadt W.: SAFŮ,Motis-Katalog 1992,Sport m BildBůropn Sk, německy
Wšgler Ko:Dio Olymižsché Spiele auč děn LůndorbrionkarkonE51, hčnocí
Schulze A.: Sportbrácíbarken u.Sport-lotivakon-Kotulog,Něnácko,učkooky
K močen šlánia o KE v Jshké uřlobioc nóm aslioiobíhý a ČeBuijovác přápo-
Benul,že v Oslo 1946 startovali již Sovsti,i když ještě nabyli pro nevie
daonční měktarých pamgraéů člany I4F. Stějní tik dopínil doznan oahrů-
Řlěních atletů,kteří Javu ne -znáskách A atařrovali u nás o Ponvo Murrdho,
který tůžel na'Sparti v Praze v září 1928, Dikujenol

0-00-
spolupracovali: J„Nlaha,ČoryVoda- VIGrokov,S4SR —

„Milevsko — VtročekoKard Fany,- KoHodobitý,C,Budějaviče - G,
Šten jiš — J.a VI ,Pozderově Vodňany J.Svoboda,kavi„Ynzy Pr,Strán
ýyÚslí n.oxl,- dr,V1 YaxlickýPrsa — M,Wintermhotnor,|

Belgla Bolooh,Opava G.Popnotofonou,Athény - dr,Stean,NSR — P,Buoba,
Sřašod - V.N.Bdek,Strakoj1c0.

V podzázích městcřch 1971 britská pošta pileAhfmk nákolálm příneřátontnými ponětiky K zaníti vřánísím
BS B zěna? pod -18 přibyla Gnažt, míše vyobrozoná, dde váanda © jubilen
Klubů Brdatol Cáty FU, We1oo11 P,O.,Rending F.C n druhého olavného lon-
čýnského klubu Chelana F.C

BRISTOL CITY F.C. WALSALL FC
04h ANNIVERSARY VEAR rvT3 FE KLECHON 10 TREOF ELECTION TO TME FDormALL LEAGUŽFOOT, BALL ABR-© u
HBEPTŮ BRISTOL šAu SALE

ATADING FOOTBALL CLUBČENTENARY YEAR

18 NOV 7
ARADING |BEAKAHIAE
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Nebídněte (k výměně nebo prodeji) nebozepůjčete k registmeí růechnafotnalová razítka, která dosud nebyla zvežojněma v našsh zarovodají
Úpozortujens součhoně, % maěš čeviotbolová razí ča máte ztznononánavšaohne
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