VELETRH OLYMPIJSKÝCH SBĚRATELŮ
15. světový veletrh olympijských sběratelů se
uskutečnil v Kolíně nad Rýnem ve dnech 16.-18.4.

2010. Bohužel jeho průběh nepříznivě ovlivnil výbuch
islandské sopky, který znemožnil některé lety a
způsobil, že řada původně přihlášených návštěvníků
do Kolína nedorazila. Navíc se účastníci těsně před
akcí dozvěděli o úmrtí Juana Antonia Samaranche.
16.4. se uskutečnila společná večeře účastníků,
pořádaná Mezinárodním olympijským výborem. Při
setkání zástupců jednotlivých národních asociací
David Maiden, koordinátor MOV pro FIPO a další
sběratelské komise nejprve oznámil, že koncem
května končí svoji práci v této funkci a poté seznámil
plénum s výhledy činnosti FIPO v budoucím období a
I na razítku k MS byl připomenut sběratelský svátek
vysvětlil stávající status FIPO.
Olympsport tentokrát přímé zastoupení neměl,
Pořadateli akce bylo Sportovní muzeum v Kolíně
delegace ve složení Petrásek a Diviš bohužel pro
spolu s německou partnerskou společností IMOS.
nemoc prvně jmenovaného z účasti byla nucena
Sobota byla předurčena výměnné burze, kde si
rezignovat. Slovensko bylo zastoupeno dvojicí
zájemci mohli pořídit i připravené příležitostné
Smažák a Osuský. Právě Peter Osuský napsal :
razítko.
Milí Jardo a Václave!
V Kolíne bolo, i kvôli blokovaniu letov, menej ľudí ako sa očakávalo. Na trhu dominovali memorabilia a hlavne
odznaky (ale boli aj tlačoviny, veľmi málo mincí). Filatelistických stolov bolo hádam 5, za zmienku stáli 3,
Winterheimerov s produkciou IMOSU, Polov a Lehmannov, kde boli mnohé vzácne veci za primerane vysoké ceny.
V súťažných exponátoch išlo o zmes, niektoré boli dominantne filatelistické, iné takmer bez filatelie. Táto zložka
podujatia nenadchla, ale ani nemohla. Trend je však taký, že sa má spájať vystavovanie odznakov, známok a iných
memorabilií, čo sa nám nemusí páčiť – ale faktom je, že filatelia už nie tá „rastúca“ zložka, skôr vedie „ústupové
boje“ a „elasticky sa sťahuje do vopred pripravených pozícií“ (ako Hitler po Stalingrade).
Na schôdzi FIPO, kde bol manager David Maiden a „večný tieň č. 2“ Teccardi sme sa dozvedeli, že Maidenovi
končí po 15 mesiacoch!!! kontrakt 31.5, a že príde nový muž. Pre mňa je to, spolú s inými Maidenovými
vyjadreniami signál, že MOV na to kašle. Ak po 25 rokoch samovlády M. Bergmanna dajú „novému človeku“ 15
mesiacov, je jasné, že je to pochovávacia taktika. I keď Maiden bol zrejme „fajn chlap“. Dozvedeli sme sa, že FIMO
(memorabilia) a FINO (numizmatika) už neexistujú, ale že FIPO tu „ešte“ je. Londýn je neistý, ak bude, tak asi
„malý“ a o miesto na ňom sa budeme deliť s odznakármi, pivnými táckármi a pod. Účastníkmi schôdze boli o.i.
Grekovia Tsironis a Dolianitis, obaja vyzerajú veľmi dobre, Nemci Treschnak a Lippert, dvaja menej známi Španieli,
Angličania Bob Wilcock a Bob Farley, jeden mladý, mne neznámy Francúz a môj kamarát J.P.Picquot a nejaké dve
tety „v rokoch“ z Lausanne, jedna veľmi milá. Asi som ešte niekoho zabudol, ale ten nič nepovedal.
Záverom môžem povedať s Karlom Krylom „my byli sme a budem“ a budeme aj keď zomriel J.A.S. a FIPO
zomrie s ním. V zásade nám bolo roky málo platné a ak nedokáže ani zorganizovať slušný Olymphilex, tak „není o
čem“. Apropo, ešte jedna vec: odchodom Bergmanna sa zdá sa, môžu zlepšiť vzťahy s FIP. Mali vraj stretnutie
s Jos Wolffom, ktorý bol vraj priateľský a otvorený budúcej spolupráci i tomu, že by FIP začal opäť udeľovať
OLYMPHILEXOM patronát.
Srdečně Vás zdravím – Peter

35
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Juan Antonio Samaranch zemřel …
Juan Antonio Samaranch, (1920 – 2010) pracoval jako prezident MOV v létech 1980 - 2001 a během doby
svého působení v této funkci získal značnou důvěru v zajišťování stability a materiálního zabezpečení olympijského
hnutí. Bylo o něm napsáno mnoho životopisných publikací a nesporně se objeví i mnohé další.
My filatelisté, vzpomínáme na J.A.Samaranche jako na sběratele olympijského materiálu. Byl zejména sběratel
- filatelista se zájmem o námětovou filatelii se sportovním zaměřením a zvláště o olympiády. Sbírka, kterou vytvořil
ze čtyřbloků olympijských známek, je uložena v Olympijském muzeu v Lausanne. Vášeň, kterou Juan Antonio
Samaranch cítil pro filatelii a jeho podpora byly nápomocné při zakládání F.I.P.O. a pozdější komise olympijských
sběratelů i s numizma-tickými a memorabilními zaměřeními.
Organizace
regulérních
olympijských výstav Olymphilex
a v poslední době Olympex
přišly jeho úmrtím o jeho
entuziasmus
a
podporu.
Nejen tyto nejvyšší filatelistické
výstavy
se
sportovním
zaměřením však byly cílem
jeho osobních návštěv. Juan
Antonio Samaranch pravidelně navštěvoval i výstavy nižších stupňů a věnoval jim řadu hodnotných věcných cen.
Jenom u nás byl za dobu svého působení ve funkci přítomen na výstavách, které jsme pořádali, čtyřikrát.
Olympijští sběratelé a filatelisté zvláště ztratili velmi silného zastánce svého koníčka a jsem si jist, že mnozí
z nás si budou pamatovat Juana Samaranche pro zájem, který vytvořil podporou našeho hobby. Při nejmenším to
je důvod, proč bychom měli ctít na něho
vděčnou vzpomínku.
Světová výstava LONDON 2010
přispěla v den svého zahájení 8.5.2010
k připomenutí úmrtí J.A Samaranche.
Pošta používala nový moderní typ
výplatního otisku (SmartStamp), tištěný
laserovou
tiskárnou
přímo
na
připravené obálky. Tyto výplatní otisky
pošta používala do 10.5., neprodaný
zbytek obálek byl přetištěn výplatními
otisky s datem 11.5. Ty pak byly určené
k volnému prodeji. V době od 11. do
13.5. mohli návštěvníci výstavy získat
SmartStamp s propagační vložkou,
připomínající nadcházející olympijské
hry v roce 2012. Motivem vložky byly
piktogramy
jednotlivých
disciplin
moderního pětiboje. Otisky byly tištěné
na obálky, které poskytl MOV, zbytek
nákladu byl s datem 14.5. určen pro volný prodej. Otisky s pětibojem byly doprovázeny výstavním kašetem
v modré barvě k výstavě London 2010. Obě obálky možno objednat v ceně á 1,5 libry/kus + 1 libra poštovného, na
adrese :

Bob Wilcock, 24 Hamilton Crescent, Brentwood, Essex, CM14 5ES, England
Britská poštovní správa připravuje k vydání další desetiblok známek k OH 1012. Tentokrát budou připomenuty
tyto druhy sportů: veslování paralympiků, střelba, moderní pětiboj, taekwondo, BMX cyklistika, stolní tenis paralympiků, pozemní hokej, fotbal, goalbal paralympiků a box. Serie bude vydána 27.7.2010 a současně budou
vydané celinové dopisnice ke každé známce,
obálky 1.dne vydání. Známky s veslováním a
stolním tenisem budou vydané současně i
v samolepící verzi a s průsekem místo
zoubkování jako součást známkového sešitku,
doprovázené čtyřmi výplatními známkami
s portrétem královny. Další známkový sešitek je
plánován na 12.10., jeho námětem bude fotbal
a BMX cyklistika.
Podle časopisu Torch Bearer 2/2010

36
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Odešel bývalý předseda MOV Juan Antonio Samaranch
Ve středu 21. dubna 2010 přišla z Barcelony smutná zpráva pro celý sportovní svět. Po třídenní hospitalizaci
zemřel ve věku 89 let bývalý předseda Mezinárodního olympijského výboru – Juan Antonio Samaranch. Ve funkci
předsedy MOV šéfoval dlouhých 21
let
(1980-2001).
Déle
funkci
předsedy vykonával jen zakladatel
novodobého moderního olympismu,
Francouz Pierre de Coubertin (18691925). Přes všechny zásluhy o
olympijské
hnutí
byl
také
kontroverzní osobností. V roce 1966
se stal španělským ministrem sportu
ve fašistickém režimu diktátora
Franka. V roce 1977, v průběhu 79.
zasedání MOV za účasti 69 členů
v Praze, byl Samaranch odvolán do
Madridu,
kde
byl
jmenován
velvyslancem v Sovětském svazu a
Mongolsku
(1977-1980).
Za
působení v Moskvě si udělal dobré

konexe mezi funkcionáři rozvojových
zemí, kteří mu pak v roce 1980 svými
hlasy pomohli ke zvolení za šéfa MOV.
Funkci předsedy přebíral v těžké době.
Olympiáda v Montrealu 1976 skončila
ekonomickým krachem, těžkou ranou
byl bojkot západních zemí moskevské
olympiády 1980. Samaranch poznal, že
jediným východiskem je odstoupení
z představ poplatných konci 19. století.
Podařilo se mu finančně stabilizovat
MOV, získat vlivné sponzory a měl
nemalý podíl na lukrativním prodeji
televizních práv. Otevřel olympijské hry
profesionálním sportovcům a rozšířil
počet olympijských sportů z 50 na 120.
Kritiku si ale zasloužil za laxní
přístup k dopingu. S nepochopením
a nevolí bylo přijato jeho rozhodnutí
udělit Olympijský řád ministrovi
sportu NDR, osobě, která tajně
organizovala
státem
řízený
dopingový program. V roce 1988 se
provalila největší korupční aféra
olympijské historie. Při volbě
pořadatelského města ZOH 2002
přijali členové MOV tučné úplatky,
nechávali se královsky hostit v Salt
Lake City a jejich potomci dostali
stipendia
na
amerických
univerzitách. Deset členů MOV bylo
odvoláno nebo rezignovali. Juanu
Antoniu Samaranchovi nebylo nic
prokázáno, přesto podíl viny padl i na něho. Naposledy se záporně do historie olympijského hnutí zapsal před
odchodem z funkce v roce 2001. Přes velké protesty světové veřejnosti se mu podařilo prosadit Peking, hlavní
město komunistické Číny, poručující lidská práva, za pořadatele letních olympijských her 2008. V roce 2001 byl
J.A. Samaranch prohlášen doživotním čestným předsedou MOV.
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Ve stejném roce také obdržel čestný
doktorát Univerzity Karlovy v Praze.
Prahu
také
několikrát
navštívil,
například 13. listopadu 1983 se
zúčastnil jubilejní 50. Velké Kunratické,
kde osobně předával ceny vítězům
(blíže o filatelistických materiálech
k akci viz Český a československý
olympismus ve filatelii, I. část, str. 6162, Olympsport 1996).
Přes uvedené rozporuplné kroky a
rozhodnutí převažují v celoživotním
díle bývalého předsedy MOV pozitiva.
Předal
svému
nástupci
MOV
zmodernizovaný,
stabilizovaný
a
finančně silný. Světovému olympismu
bude hodně chybět.
Stanislav Kamenický

Annecy, Mnichov i Pchjongčchang jsou o další krok blíže ZOH 2018
V boji o pořádání XXII. zimních olympijských her v roce 2018 zůstávají všichni tři uchazeči.
Mezinárodní olympijský výbor 22.6.2010 v Lausanne udělil Annecy, Mnichovu i Pchjongčchangu
oficiální statut kandidátských měst. Nyní tak mohou započít s mezinárodní kampaní před volbou dějiště
her, která se uskuteční v červenci příštího roku v jihoafrickém Durbanu.
Zatímco o olympiádu v roce 2014 se ucházelo sedm měst, nyní je pole mnohem skromnější. Od roku
1981, kdy MOV vybíral pořadatele her pro rok 1988 rovněž jen ze tří kandidátů, byl pokaždé zájem o
zimní olympiádu větší.

Hlavním favoritem je nyní jihokorejský Pchjongčchang, který je ve finálovém výběru potřetí za sebou.
Při minulých volbách podlehl těsně Soči, nyní by měl mít největšího konkurenta v Mnichově. Německé
velkoměsto už má zkušenosti s letními hrami, které se tam konaly v roce 1972. Zimní i letní variantu
olympiády ještě žádné město nepořádalo. Annecy ze Savojských Alp je považováno za outsidera,
přestože MOV ještě kandidatury neohodnotil. Ze stejného regionu už v minulosti slavily úspěch
Chamonix (1924), Grenoble (1968) a Albertville (1992).
A my se můžeme těšit na nové filatelistické přírůstky, které na sebe jistě dlouho nenechají čekat
v souvislostí s kandidaturou uvedených tří měst na pořádání zimních olympijských her v roce 2018.
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Dokončení - strany 13-16

Exponát Romana Babuta

Přežijte se ctí
1944 OLYMPIÁDA V TÁBOŘE IID GROSS BORN

Známka
z olympijského
aršíku.

Podobnost táborových známek
s prvními vůbec kdy vydanými
olympijskými známkami vysoké
dokazuje filatelistické
myšlení a znalosti výtvarníka.

Náčrtek táborových známek a celiny svědčí o využívání
olympijské symboliky, ale nejen o ní..Bohyně vítězství
Niké byla zobrazená na 50 pf známce, symbolizující
ohromný zájem vězňů o vítězství nad nacistickým
Německem.

Hry začaly 30. července a trvaly do 15. srpna 1944.
Informace o krvavém vývoji Varšavského povstání země
způsobily změny v olympijském programu.

Pro očekávaný nedostatek tiskařského zařízení
a velkých archů papíru byly známky většinou
tištěné na odstřižcích papíru.
Tiskaři v Gross Bornu používali i demontovaná
hodinová kolečka pro ruční perforování
tiskových archů známek.
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1944 OLYMPIJSKÁ VÝSTAVA ZNÁMEK V TÁBOŘE IID GROSS BORN
Obrovské množství odeslaných poštovních vydání táborové pošty mělo za následek organizování
filatelistických klubů, které ruinovaly schůzky, výměny a připravené filatelistické katalogy. Ceny v
katalozích byly vyjádřené v amerických cigaretách. Filatelistická organizace Oflag II Gross Born
organizovala také olympijskou výstavu, připomínající táborové olympijské hry 1944

Každý den výstavy byl připomenut gumovým razítkem
s pořadovým číslem dne 1,2,3 a 4.

Vnitřní poštovní služby spojovaly nejen táborové
organizace jako knihovna, nemocnice, lékárna,
jednotlivá sportoviště, ale také tisíce jednotlivců,
kteří žili v stejné oblasti, obklopené ostnatými
dráty. Miniaturní dopisy, zasílané mezi vězni,
dokazují potřebnost fungujících táborových pošt.

Miniaturní archy v změněných barvách známek byly tištěné a vydané 12 srpna 1944 v celkovém počtu 1155 kusů.
Všechna vydání byla razítkována strojovým razítkem po tři dny výstavy v pravém rohu, ale byly prodávané jako
"nepoužité".
Jediný známý kus existuje jako skutečně nepoužitý, bez jakéhokoliv razítka.
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1944 OLYMPIÁDA V TÁBOŘE IID GROSS BORN

Vítězům sportovních soutěží
byly předané medaile,
zhotovené z tvrdého kartonu
s vylisovanými symboly a
olympijskými texty. Některá
úřední korespondence v
záležitostech odesílaných
mimo tábor byla rovněž
opatřena vylisovanými
olympijskými artefakty.
Nahoře viz barevnou kopii
olympijské medaile.

Dopis s nalisovanou medailí, zaslaný jedním z válečných zajatců krátce po ukončení
her 20. VIII. 1944 do obsazeného Polska se značkou německá cenzury.

Hry v obou táborech byly nazývané "Olympiáda za ostnatými dráty". Pravoúhlý kašet byl používán táborovou
poštou jako dík na dopisy, které byly odeslané organizátory her v táboře II D po jejich skončení.
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VÁLEČNÝ DOSLOV - VOJSKO SE VRACÍ DOMŮ

Polští váleční zajatci, umístění v německých táborech si připomínali svoji vojenskou čest v každém okamžiku.
Dokonce u olympijských razítek, používaných během táborových her 1944 nacházíme symboliku vítězství
vlající olympijské prapory a budoucí svobodné Polsko je zde představováno v jednoznačných symbolech i textech :
"MY ZVÍTĚZÍME - VE VZDUCHU, NA MOŘI A NA ZEMI",
a stejně působily veškeré armádní formace, zobrazené na jednotlivých razítkách..

28 duben 1944 - osvobození tábora válečných zajatců MURNAU VIIA.
Také z dalších zajateckých táborů jejich obyvatelé začali svůj dlouhý pochod domů…..
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Olympijští medailisté a filatelie (50)
XXI. OLYMPIJSKÉ HRY

MONTREAL 1976

(2. část)

LOPES Carlos (Portugalsko) – stříbro v běhu na 10000 m
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda, spolu s olympijským vítězem)
MEGELEA Gheorghe (Rumunsko) – bronz v hodu oštěpem
FM
Z
RUMUNSKO
1976
Yv. 2988 (2984/90)
Mi. 3374 (3372/78)
1976 otisk strojového razítka používaného v Bukurešti, 31.7.
NÉMETH Miklós (Maďarsko) – zlato v hodu oštěpem
FM
Z
MAĎARSKO
1976
Yv. 2534 (2531/4+A128) Mi. 3167 (3164/8)
Z
GAMBIA
1992
Yv. 1209 (1205/12)
Mi. 1391 (1387/98)
MOSES Edwin (USA) – zlato v běhu na 400 m přes překážky
FM
Z
ANTIGUA
1994
Yv. 1753 (1753/4)
Mi. 2031 (2031/2)
Z
BARBUDA
1994
Yv. 1147 (1447/8)
Mi.
( stejná známka jako Antigua Mi. 2031)
Z
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA 1985 Yv. A310 (A309/12)
Mi. 1087 (1086/9)
Z
GHANA
1984
Yv. 868 (865/9)
Mi. 1082 (1079/83)
Z
GUINEA-BISSAU
1984
Yv. 327 (321/7)
Mi. 824 (818/24)
Z
SIERRA-LEONE
1985
Yv. 651 (650/2)
Mi. 828 (827/9)
Z
UGANDA
1985
Yv. BF49
Mi. BF52 (ve zlatě)
Z
GAMBIA
1995
Yv. BF258
Mi. BF262 (2155)
1996
Yv. 2174 (2170/5)
Mi. 2415 (2402/19)
Z
HAITI
1996
Yv.
Mi. 1547 (1547/8)
Z
TANZANIA
1996
Yv. 1489 (1475/92)
Mi.
Z
UGANDA
1996
Yv. 1489 (1475/92)
Mi.
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QUARRIE Donald (Jamaika) – zlato
v běhu na 200 m a stříbro v běhu
na 100 m
FM
Z
JAMAIKA
1980
Yv. 495 (495/9)
Mi. 487 (487/91)
Z
GUINEA
1985
Yv. BF50
Ni. BF21
(spolu se jmény členů štafety na okraji
BF – reprodukce viz Lewis, XXIII. Olympiáda)
RICHTER-IRRGANG Annegret (Spolková republika
v běhu na 200 m a ve štafetě na 4 x 100 m ( štafeta
Richter-Irrgang Annegret a Kroniger Annegret)
FM
Z
GUYANA
1994
Z
PARAGUAY
1976
Z
AJMAN
1972
dle fotografie
Z
NĚMECKO
1995

Německo) – zlato v běhu na 100 m, stříbro
běžela ve složení Possekel Elvira, Helten Inge,
Yv.
Mi.
Yv. A752 (1542/8+A750/2) Mi. 2870 (2863/70)
Yv.
Mi. 2609 (2605/20)
štafety s Rosendhal – viz reprodukce)
poštovní lístek č. 25 na pomoc sportu

ROBINSON Clarence Earl Arnie jr. (USA) – zlato ve
skoku dalekém
FM
Z
LESOTHO
1996
Yv. 1213 (1211/9)
Mi. 1167 (1163/75)
Z
MADAGASCAR
1976
Yv. 609 (607/8+A174/6) Mi. 824 (822/6)
(reprodukce viz u Beyer)
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SANEJEV Viktor (SSSR) – zlato ve trojskoku
(filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda)
SHORTER Frank Charles (USA) – stříbro v běhu maratónském
STECHER Renate (Německá demokratická republika) – stříbro v běhu na 100 m a bronz v běhu
na 200 m a zlato ve štafetě na 4 x 100 m ( štafeta běžela ve složení Oelsner-Göhr Marlies, Stecher
Renate, Bodendorf Carla a Eckert-Wöckel Bärbel) v soutěži žen
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda)
SCHALLER-KLIER Johanna (Německá demokratická republika) – zlato v běhu na 100 m přes
překážky v soutěži žen
FM
Z
HORNÍ VOLTA
1977
Yv. 410 (408/12+A214) Mi. 655 (653/7)
Z
MADAGASKAR
1976
Yv. 608 607/8+A174/6) Mi.823 (822/6)
( spolu s Crawford – viz reprodukce)
SIMEONI Sara (Itálie) – stříbro ve skoku vysokém
(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda, kde získala zlato)
SLUSARSKI Tadeusz (Polsko) – zlato ve skoku o tyči
FM
Z
KLDR
1976
Yv. 1392W (1392U/Z) Mi. 1539 (1537/42)
Z
HORNÍ VOLTA
1977
Yv. 411 (408/12+A214) Mi. 656 (653/7)
Z
GABON
1980
Yv. A238 (A237/9)
Mi. 747 (746/8)
Yv. BF36
Mi. BF40
(reprodukce viz u Koziakiewicz, lehká atletika, XXII. Olympiáda)
Z
TOGO
1976
Yv. 858A (858A/62A) Mi. 1186 (1186/90)
SEDYCH Jurij (SSSR) – zlato v hodu kladivem
FM
Z
NEVIS
1992

Yv. 632 (630/3)

Mi. 664 (659/6)

USA – zlato ve štafetě na 4 x 100 m (štafeta běžela ve složení Glance Harvey Edward, Jones John
Wesley, Hampton Millard Frank Jr., Riddick Steven Earl)
FM
Z
TOGO
1976
Yv. 860A (858A/62A) Mi. 1188 (1186/90)

Van DAMME Ivo (Belgie) – stříbro v běhu na 800 m v 1500 m
FM
Z
BELGIE
1980
Yv. 1972
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Mi. 2025

1980 otisk strojového razítka používaného v Gent, 3.5.
1980 otisk strojového razítka používaného v Brusel, 3.5.
1980 otisk strojového razítka používaného v Liége, 3.5.
1980 otisk strojového razítka používaného v Farciennes, 3.5.
1980 otisk strojového razítka používaného v Winkselle, 3.5.
1980 otisk strojového razítka používaného v Veltem, 3.5.
VIREN Lasse (Finsko) – zlato v běhu na 5000 m a 10000 m
WILLIAMS Randel Luvelle (USA) – stříbro ve skoku dalekém
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda)
WSZOLA Jacek (Polsko) – zlato ve skoku vysokém
FM
Z
NIGER
1980
Z
TOGO
1976

Yv. 518 (516/9)
Mi. 716 (714/7)
Yv. 884 (884+A300/1) Mi. 1201 (1201/3)

KOPANÁ
NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA – zlato (mužstvo ve složení Grapenthin Hans-Ulrich,
Br¨bner Wilfried, Croy Jürgen, Weber Gerd, Dörner Hans-Jürgen, Weise Konrad, Kurbjuweit Lothar,
Lauck Reinhard, Heidler Gerd, Häfner Reinhard, Riediger Hans-Jürgen, Bransch Bernd, Hoffmann Martin, Kische
Gerd, Löwe Wolfram, Schade Hartmut, Riedel Dieter)
FM
Z
KLDR
1976
Yv. 1392Z (1392U/Z) Mi. 1542 (1537/42)
(hodnoty v 3D)
1977
Yv. 1411R (1411N/T) Mi. 1595 (1591/6)
(vydání v 3D)
1976
Yv. BF
Mi. BF37 (1590)
(se jmény sportovců na okraji: Bikov, Rodriguez, Johansson, fotbalisti NDR –
viz reprodukce Johansson, cyklistika, XIX. Olympáda)
Z
GHANA
1977
Yv. 548 (577/80)
Mi. 687 (686/89)
Yv. BF66
Mi. BF69

(pokračování příště)

Připravuje Laco Kajaba
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