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ZPRAVODAJ ČESKÉ NARODNI ASOCIACE 
PRO OLYMPIJSKOU MATEO - OLYMPSPORT 88  
ROČN1K XXVHI. -411995 

75e Veriaardag Van de 
Olympische Spelen 
in 1920 

, BELGIĚ  BELGIQUE 
• 

•r 

MiTWES.61 k=-- 

. 75. let od konání VIĹ  
OH 1920 v Antverpách 
si připomenuli v Bel- 
gii  PR,  používaným ve 

. ffnech.9..r10.. záři 1995. 
'.i4ttiik na dbOisnici 
představuje reproďukci 
oficiálního olympijtké- 
ha plakátu. 

ANTVERPY 1920 
Prvni poválečné olympijské hry se u- .044V 
skutednily v belgickěm městě  Antverpy. 
Svoji prvni výpravy sem vyslala i mla- 4: 
dá CeskoslovenskA republika. Mezi 123 
sOortovci byla pouze jediná žena,. Milada SkrbkovA. A byla to právě  
ona, která se spolupodilela na jedné z dvou bronzových medailif, 
které jsme zde získali.. Společně  s Ladislavem Žemlou byli as0440 
ve. smíšené Čtyřhře tenisu. Druhý. bronz získali lední hokejisté: 
diskvalifikaci našich fotbalista, ktěři.již měli jisté stříbro a. 
odegli.  ze hřiště finalověm .utkáni proti Belgii se rozepsal 
P.Osuský ve- zpravodaji OS 2/95. Milada Skrbková byla vlastně  naši 

dalších osudech?. 
První olympijskou medailistkou.  Vi  někdo něco podrobněji o jejir8 



ZAPIS z 29. setkání členů  OLYMPSPORI'u, které 
se uskutečnilo 11. listopadu 1995 v 
Frape 

c sté hodině  dopoledni přivítal předseda OLYMPSPORTU ing, 
Jarčslav Petrések 24 přítomných členů  a 3 hosty. - PhDr. Je- 
:oslova aleČka, tajemnfka -SČF, ing. Lumíra Brendla, předte- 

čs. ném j .:!tově  společnosti a urymana synka endrátka. 
Zroveň  z .Azných důvodů  omluvil ing. Zdeňka"Slováčka, Andě- 
lína Adolfa, Františka Sopka, Josefa Farského. , • • 11 
Následbvala vlastní pracovní část setkání, kdy předseda-  0$ 
seznafr,oval přítomné s různými okruhy Činnosti OS. Z jeho vy- 
stoupení vybíráme : ' ' • 
- Členské základna - 156 členů  /115 z ČR, 15 ze SR,1:26 ze.ia-

hraničí!„ pomožte při ziskávání Člekiů  
i v zahraničí f 

výstava OLYMPHILEX 96 v Atlantě  - -odesláno.  IT  přihlášekza 
OLYMPSPORT,, Situace oko- 

lo výstavy nerí příliš příznivá - viz' 
podrobněji přebal Knihovničky OS ff. 26a 

- výstava k výročí  Stoletých olrpijských her  se ua.:_ucet'nf'v 
dubnu 1996 v Aténách,  výstavni poplatek za 1 rám 4 za jeden 
titul ve třídě  literatury je shodný - 10' amerických dolarů  

- 7 dubnu se též uskuteční v Bratislavě  výstava CLYWIAFILA  
106 - viz podrobněji na jiné straně  dnešního zprj:vcdaj, 

- v'Fřosinci se v Brně  uskuteČní sjezď  SČF, delegliteza 
byl navržen a posléze zvolen d.t. Bedřich Polák  
v roce 1596 si OL=SPORT  připomene 30. let svého založ4ni. 

- adresář  CS  bude vydán po sjezdu SČF 
- kdo z Členů  by měl zájemo sestavení celkového sumáře. 

notlivých člénků  ze zpravodajů  .0S ? 
,,Tprodejaiteratury - viz podrobněji na přebalu KnihovniZ 

N. -26a • 
informace o 2. světovém setkání olympijských Sběratelů, kte- 
ré se konalo 6.-8.10.1995 v Olympijském muzeu v  Lausanne  . 

stavu hospodaření hovořil dále d.t. Bedřich Pofálč...Hotovost  
k lnešnímu dni Činí 1.124,20 Kč. Na účtu u Investiční a poš-
tovni , banky je 30.925,67 Kč. Na termínovaném vkladu u Inter-
oanky je vklad 20.000 Kč. 
7.Kr. Radek Játek se zabýval situací okolo připravovaných kni-
hovniček a zpravodaj0. V nejbližších dnech se vám dostanou do 
rukou dvě  knihovničky - Lillehammer 95 a Olympijské frankoty, 
py. Na příští • rok jsou připraveny do tisku-knihovničky s fot—
balovou taMatikou autorů  S. Kamenického a V. šlechty. 
:!.ateriál pro. zoravodaje postačuje na nejbližší 2-3 vydéní: 

příspěvky zasílejte na adresu redaktora zpravodaji. 
1996 vás k tomu přímo vybízí, vždy t je rokem  
• Stoletých olympijských,her . 
- kdy před 100. lety vyšly první olympijské známky 
- kdy se před 90. lety konaly'v Aténách meziclympijsk4 hry 

kdy byl před 30. lety založen OLYMPSPOR7 
,Otevřme nové rubriky ve zpravodaji, zaměřené na různá sportov:-• 
ní cdvětvf, s- nimiž se tolik.na  našich" stránkách nesetkáváme ! 



Jednání dále pokračovalo. ditkuzi •: 
- d.t. Bedřich Polák informoval přítomné a' připravOvahé knižní 

publikaci ke 100 letům ČOV. Př* této přfležitosti nabídl čov. 
OLYMPSPORTu vytvoření jakéhosi'grantu /zdměru/-na zpracování ' 
kapitoly o naší olympijské filatelii vtéto knize. Záměr byl 
vypracován a Předložen ČOV, který jej akceptoval 'a vyčlenil 
Částku 30400 Kč. . • 

- -p. Jaroslav Smetana podal. Zprávu á -kontrole účetních doklá 
.dŮ  : kontrola byla provedena dne 29. září 1995 za období 
duben-prosinec 94 a leden-srpen 95. Drobné nepřesnosti zjiš-. 
těné během kontroly byly ihned odstraněny. Stav finančních 
prostředků  činil k 31. srpnu 95 u Investiční a - poštovní ban-
ky dle výpisu 32.007,07 KČ  /stay  souhlasí s finančním dení-
kem!. Mimo to má OLYMPSPORT založen u Interbanky Praha  ter-:  
minovaný vklad ve výši 20.000 Kč  při úrokové sazbě  9,7% 
p. Ervín SMažák hovořil o. připravované výstavě  OLYMPIAFILA, 
která se bude konat v dubnu 1996 v Bratislavě  ' 

- p. gial:tan z Kladna patři mezi nové členy OS.- nabídl svou 
- pomoc. pri.ziskávánt kontaktů  s.Českým atletickým svazem 

Setkání 'poté nabídlo všem účattnIkům•přednášku ing. J. Petrás-
ka o tvorbě  tematického. exponátu, ktel4ou všicIlni se zájmem Vy-
slechli a  take  měli možnosť-Mdnout praktické ukázky listů  
z.exponátu.předneišejíciho. • . . 
Průběžně  probíhala, jak je' již tradicí, výměna . přineseného  ma-.  
teridlu a všichni, zúčastnění také měli možnost zakoupit si CDV 
siařítisken. a nechat si jej opatřit. strojovým razítkem, .tento-
krát věnovaným 75. letům VII. OH v.  Antverpách 1920 . 
Po 14-té hodině  bylo setkání ukončeno. 

°MINK° KR011111110  
Zda-li pak olympsportáci Víte, že jarní setkání OLYMPSPORTu bu-
de 20. dubna 1996 v Cstí nad Orlici a navíc - 30. - tedy,jubi-
lejní ! K této události obdržíte slosovatelné ištupenky o hod-
notné sponzorské ceny. To je jedna věc. Druhá věc 
'sponzorů  vyhlašujeme další čtenářskou soutěž, kterou uzaVřeme 
až na jubilejním sezení OS v  Usti  nad Orlici. 
ZUčestnit se může každý Člen, pokud projeví zájem. 'Základní „ 
'podmínkou je uvést oísemně.10 českých a slovenských sportovců, 
kteří, podle vašeho názoru, uspějí na OH 1996. v Atlantě. Tedy, 
75.77) jména a sporty. 
Z podepsaných těchto flžebřičků" vylosuje komise 5 účastníků, 

'kteří taktéž obdrží cenu. Máte tedy o čem přemýšlet I Pevně  
věřím, že se vás zúčastní co nejvíce, na soutěž máme dostatek 
času. - 
Tedy do t o h o , olympsportáci I  

'Veit  kronikář  0000000000000000000000000000ci000000poo oop000000000 

00000000000000000000000000000000000000000000Radek Játek0000000  



Miii kolegovia zo Slovenskal 

Iste viete, že na Slovensku už  bola  .založená a funguje naša vlastná 
spoločnosť  žberaterov'- Slovenská, spolcpčnosť  olyMpijskej a športovej fť--
latelle. Napriek toemu nejeden z rrás ostal členom OLYMPSPORTu aj nada-
lej. Počtom tvorirňe skupinu,  pre  ktorú je z ráznych dcivodov praktické viesť  
všetky finančné operacie členOv .v slovenskej mene. lde hlavne o Ohradu 
členského prispěvkii a filatelistického materiálu zabezpečovaného cez OS. 
V tejto praxi budeme pokračovať  aj nadalej tedá aj v r.1996 všetky platby 
poukazujte na adresu slovenského pokladníka, tj.: 

Pavol ONDRAšKA, Znievska 3,851 06 BRATISLAVA.  

Pokiať  to bude možné, budeme nadalej, zpravodaj OS a dalšiu od-
born&  literatúru, ktonl OS vydá; distribuovať  na území Slovenska. A aby 
sté  mall  z členstva v OS aj 'nejaký zberatetský osoh, chčeme oogtovné  oil-

.  vřt dodávanie matená lov vydávaných OS aj  pre  slovenských členov  
podťa ich želania. ..• 

V tomto prípade však nebudeme zatiať  rozosielať  žiadně  predtlačené for- 
muláre, ale každý člen OS .zo Slovenska vo vlastnom záujme móže špě-.  
cifikovať  svoje požiadavky na • materiál. "napíšte iasne. okruh • svolho  
zberatetského záuimu a počet želaných kusbv, napr. 
Mám záujem o: 

".všetky materiály OS počet ks 
-.materiály na tému futbal počet ks 
.pritlače na celinách-bez prilež  it.  .pečiatky počet ks 

priležit. pečiatkou počet ks 
.Olympijské lety počet ks 

a podobne. 
Dalej uveďte spósob a periodicitu dodania materiálu na Vaš-u adresu, napr.: 

.raz za štvrťrok ako doporučená zásielka, 

.ihned po vydaní ako 'obyčejná zásielka • 
a podobne. Svoje požiadavky adresujte na slovenského pOidadnika, ktorý ich 
za slovenských členov zosumarizuje a - postúpi vederiiu OS. Po obdržaní 
materiálu budeme ronsield. •  
Pre  ujasnenie si zopakujme niekol'ko pravidiel: . 

-každý člen dostáva materiál tematicky podťa svojho záujmu a v periodici-: 
té podťa svojho želania, 

-prijemca musí počítat pri každej zásielke s úhradou poštovného 
balného, • 

-každá dalšia zásielka bude odoslaná až po úhrdé predchádžajúcej, 
-prijemca mčže poukázať  vopred sumu podťa vlastného uváženia-a z nej 
. mu ako pokladník odpočitam cenu zásielky s materiálom,  stay  "konta" 
bude vždy v zásielke uvedený. • 
Kédže v OS ostali všetko stan" "kozáci", dúfam, ž vyšeuvedené riadky, 
každému zrozumiteťné. Zároveň  'vyjadrujem presvedčenie, e tento 

konttikt šlovenikých členov cez slovenského.pokladnika bude životaschopný 
a bude Viesť  k spokojnosti slovenských členov.  . 

Oridrášk. 
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Složeni členské základny doznáyá- neustálých změn. Bohužel 
nejméně  žádanými zprávami jsou zvěsti o ukončent členstvl z ddvodu" 
tamrti tlena. V posledni-době - jsme dosl- ali právě  těchto zpráv vice  
net)  bývá bělné. 

,Svoli-poUť  'po tomto slzavém Oddli ukončili Miloslav DVORSKÝ  
(216) z Prahy a Stariislav .  BLAHA (267) ze  Stare  Huti. Po dlouhá 
nemoci.  zemřel i dlouholetý. člen .  OS a mistopředseda, české 
olympijské akademie, znamý.  publicista a vydavatel, Karel  • 
PROCHÁZKA (239), autor zde recenzovaná dvoudílné publikace 
OLYMPIJSKA KRONIKA. Jeho olympijské  'requiem.  Věnujte všem 
prosím' tichou vzpomínku, i když jste je třeba btobně  přímo 
neznali. Na vlastní žádott z ddvodu zdravotnfho stavu se rozhodl 
ukondit svoje sběratelské aktivity-- dlouholetý tlen, 
ROUBMEK  (84)- z Tábora. Podobné rozhodnutí. Učinil i pan HOLOUBEK  
(348) z Liberze. Do dalšího života oběma přejemě  vě6 dobré. 

• Novými členy OLYMPSPORTU z poslední doby _1%114-- - 
354. Z.RYšAVÝ, Mlýnská 567, 67521, Okřfěky,-Itěrý' 
355. J.VRANÝ, Na.KAcku 87, 28506, Sázava, jehož oborem je -6-. 
356: O.VIRTANEN, Radikkokuja 6 B 77,01200, Vantaa, Finsko, -1-. 

.357. J.JUNGMANN, Vatičkdva 3039, 27204, Kladno 4, -1-. 
• Všem samozřejmě  přejeme samé příjemné pocity členství v OS 

a věříme, že • svojí činnosti podle možnosti,- i oni pomohou 
OLYMPSPORTU.- 

"V prdběhu .doby došlo i.' k mnoha změnám v adresách u -
stávajicich Elena. S nimi budete seznámeni v novém adresáři, který 

.je připraven do tisku, kamžto bude předán okamžitě  po sjezdu SčF, 
který, .se uskutečni v. prosinci v Brně. čekáme totiž na ověření 
platnosti stanov  CS  a jejich shody s nově  připravovanými stanovami 

- SčF. Nezapomeňte v při padě  změny  'aší  adresy uvědomit o této změně  
i./deňka SlovAčka, od .něho se již změně  dozví další členové 
vedeni! 
. • P1itcti Neyssi=zwc3-,‚Arill 
pro příti rok se zdaji být nadobyčej dobré. Kromě  Atlanty a 
OLYMPHILEXU'96, kam již byly přihlášky odeslány, musím na tomto 
místě  ý prvé řadě  zvýraznit možnost Vaši účasti na výstavě   
OLYMPFILA, s -jejímž konáním Vás seznamuje přítel SMA2AK na 
místě  zpravodaje.  JA  bych rád navíc ještě  zddraznil, že výstava 
nabízí hlavně  moŽnosti pro účast prvovystavovateld'a mládele. Není 
to právě  -přiležitost pro Vás, kteří se na svou - první 
výstavoýatelsko4 účast teprve chystAte?' 

-3,47 • 

4896 u AGFINA 1896-1996" IlATKOZMIA EKGEEH OAYMMAKON-AOAHTIKON ITAMMATOEHMON & TEKMHPION 

4' AOHNA 25.3.1996 - 6.4.1996 ' .  
.4 1996 1 "ATHENS  1896-1996"  WORLD EXHIBITION  OF  OLYMPIC-SPORT  STAMPS  &  DOCUMENTS  

.2k 

Jiná mezinárodní' výstava má punc'konáni'v distě  100. výročí 
konání prvních OH, tedy v AthénAch. Uskutečni se v době  od 25.3. 
do 6.4.96. Přimi účastnici výstavy se budou moci zúčastnit zájezdu 
do Marathonu k' místu startu olympijského závodu v roce 1896 a do 
Olympie ke slavnostnímu zapálení ohně  pro OH v Atlantě. Přijati 
budou i tarostou Olympie. Vystavovat při.této příležitosti je 

, 



jistě  cti Pro ka'Id6ho. Bbnulél Zde .se pro tuzemce objevuje-značmk 
překážka 'ye formě  ,Yýstavnfhó. poplatkd-  10 USD za rám nebo.za-titul.  
ve  •tříd ě  literatury.. S pořadateli se . Pokoutime-jednat.'6připOně: 
slavě Či zrušeni poplatku'. .takže ,připadni iájemci:o  Oast,  Se' 
hlatte u:. mne. Uzávěrka 'priqátšek. na Obě  výstavY dp'kone0 
Prosince.. 

• kAL_EĚNDAk C3UW1PE3PC3FZ1FLJ i..- .. ,• 
25.3..7 6.4.94 VÝSTAVA  "ATHENS  1896-1.996 v AthénAch, 
31.3,96.'Set%AnOolyMpijských sběratelě  V Leverkusenu (BRD)„, 
13.- 27.4.96.' VÝSTAVA- ".OLYMPFIL0.96"- v•Bratislayě, 
20.4.96,Atkánt členě.OLYMPSPORTO-v. Ostí nad Orlicí 
27.4.96. ABILEJNf SETKANLIMOS k-30.Yýrbdi trvání'Y-Alzey(BRD), 
18.7;;,- 4.8'.96: VÝSTAVA .",OLÝMPHILE)i'96"v Atlantě,  
267.  29.9.96—Setkáni IMOS-y'Dinslaken k.'60.yÝročl,OH 1936  (BO)).  
9A1,96'OlypismuS a-filatelie,  Seminar  1( .30..ýroči OS Praha 

- ke kolizi dochází - při •konAnt výstavy ĎLYMPFILA.v Bratislavě  a 
ji dříve předpokládaném .setkání členě, OS v ústí- 'naď  Orlici  Pi  
posledním setkání v.•Praze bylo dohovořeno i'spoiečné-Setkáni•SSOŠÉ 
a OLYMPSFORTU •Ni době-konán(...výstayV bez :'.stanovení přesnéhá. data. 
0 Upřeshěni:se.do±yiteye zpravodaji 'OS 1/96.  

. č.:L_EENE31.71 Pgt-lt SPEW0( tc79.4'  
- ýšé členských'přfspěykě-pro . rok 1996 zěitává prakticky nezměněná 
-:_a dipi pro České. členy 70.7  Kt.  Slovenšti členové Platí 80.- Sk.-
/ahranični• Členové platí 20.-. DEM nebo ekvivalent .-v jinéměně.' 
ROzdilY:jsou'zpěsobeny ycenAch poštovného za rozesíláni tiskoyim. . 
Jak. :provedete aradq?.  Jednodute češti členové obdrží od B201,-

- PO1Aka y dopise' .vkladový. šek .:IPB.,.... který • uhradí bez dalších 
:poplatkě  na nejbližší .-Poště, SloVenštiHčlenoVé.  provedou .ahradu 
běžnOupottoVn4. paukátkoU ' na adresu P.Dndráški,Hviz .pokyny na.  
jiném-mistě  zpravodaje. • 
.:.- 

-PC3110217E. I: vy  SEE. s' -ric.ka.  Níti OFZ4ND411-1.) ! 

1  Připravujeme významnou publikaci, která by měla obsahovat vše, 
. co se :.dit nalézt. na.' zahraničních ". poštoVníth.  artefaktech 

-o_ českoslOVentkých - spbrtovcich..-PrOhlédni•tyé sbirky a sepit i ,. 
.seznam yteCh zahraničň ichznámek,.celin, FDC a razítek, Či OVS. 
: -.6a4terÝch'jsouyyobrazeni,:či jinak zmíněni Čsl reprezentan- 

ti 
, .• . 
' ti.. NO' o'vtech těthto .:připadech-vfMe,.zejména se jedná o znám- 
týjc-hátd .gaVšelijakých-banánových republik,'které..potřebu-.  • ...: • • , 

..:Jeť!,10:Aiodthytit . :Svoje poznatky. Zasflejte-na-yedoucihó OS, 'ji2 -
.:nyni•,..Ytemděkuje autorsky kolektiy.'grantuye 610661 Polák, 
1-3ASek, Kamenicky a!PetrAsek. Kda poměle další .........TYlf??? 

INZERCE. • INZERCE INZFRCE• INZERC 

Jiřl-MAIBičEK,..-LeskovickA 2671, .39001,' nabízí komplet všech 
zpravodaj' knihovniček. 014MPSPORTO od Samého pOčAtko. až.:dcidnes, 
*oplet SportOvnich.rric  CSR,  československá sportovní razítka 

známk.i.se  spOrtovni--  tematikou a další sportovnimateriál 
Cel4hn ,-.:i.v6taPitte obratem!! • 



NARODNA FRATELISTICKA WSTAVA 
• S MEDZiNARODNOU OČASIOU ť,N• P 

NATIONAL PHILATELIC EXHIBITION OLYMPFgf6  
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION  

009 
ssoSf sov 

OLYMPFILA '96 BRATISLAVA  

Výstavu OLYMPFILA '96 pořádá Sloveffská společnost olympi-jské 
a sportovní filatelie z pověření Slovenského olympijského-vý-
boru ve spolupráci s" Muzeem tělesné kultury a Svazemslovens-
kých filatelistů  v souladě  s výstavním řádem  PIP  a ,FIPÓ. Spo-
luorganizAtorem výstavy je Slovenská pošta.. 
Národní filatelistické výstava s mezinárodní účasti OLYMPFI-
LA 96 se kong 13.-27. dubna 1996 v Bratislavě  při přileži-
tosti 100. výročí konání I. novodobých olympijských her v 
Aténách. 
Výstava je námětově  zam-ěřené na olympijskou a sportovní 

Buderozdělena do - tříd - nesoutěžní, soutěžní,. .pro-
vystavovatelů, filatélistické literatury. 
Organizátoři chtějí předevšim podchytit zájem ze -strany pro-
vystavovatelů  a•mládele.. 

• 
Zdjěmci o účast na této výstavě  si mohou napsat o podrobnější 
informace na adresu : SSOŠF-SOV,  Ervin  Smažák, sekretář, 

Junácka 6, 632 06 Bratislava, SR , 

Q000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

OLYMPIJSKA. KRONIKA 

Na stole přede mnou leží dvotidilná  publikace, Olympijská kro- 
nika, jejíž autorem je Karel•Prochézka. Vydalo ji nakladatel- -, 
stva Kapka Praha. 

Ivod prvního dílu je napsén předsedkyní ČOV, paní Věrou Čás-
lavskou. 
I. ďíl  tá  11 kapitol, které začínají pojednáním 6,antických 
olympijských hrách, kde kromě  stručně  uvedených vysvětlivek 
nelezneme chronologicky seřazené hry, včetně  jejich nejúspěš-
nějších olympioniků. 
Další pasáž dílu se zabývá obnovou olympijských her, poukazu-
je na archaologiéké výzkumy., jejičh význam, přechází k popisu 
pokusů  o obnovu her. Jmenovitě  dle letopočtu, jsou zde seřaze-
ni členové MOV, prezidenti MOV, autor popisuje olympijské sym-. 
boly a ceremoniály, přechází k založeni jednotlivých,. národních 
.olympijských výborů,  udává dobu jejich vzniku a jejich prVni 
ilčast na OH. 
Zimní olympijské hry - stručně  popisuje'jednotlivá.dějiště  her. 
V tabulkách jsou přehledně  uvedena data kopáni her, místa děje 

.a počet sportovních disciplín. 
Další kapitola přibližuje jednotlivé druhy zimních sportů  .a 
přechází dá' výsledkové části. Uvádí jmenovitě  prvních 6 závod-
ník t každého-sportovnIho.odvětvf, .veetně  dosažených v,ýsledků  
našich sportovců, popisuje zajímavostj ze zimních olympijských 
her', poukazuji na význam sportu pro všechny a končf. I. dílem 
přehledu století novodobého olympiamu. • - 



dil Olympijské  kroniky.  popisuje v dvodu olympijské hnutí, . 
vysvětluje -Einnost MOV a jeho komisí. - - 
Sport a uměni.  Takový je název dalšOcapitoly. V roce :1906 by-
lo kongresem přijato usnesení umělců , které doporučuje MOV za-
řadit do programu'olympij&kých her soutěže v literatuře, hud-
bě, malířství a árchitektuře,..misleduje výčet vitě  a kapito- 
la konči.zmínkou tpolympijaké.filatelii: " • . 
Olvmpijskd'akademie  - další Část knihy, která popisuje vznilq 
.3ejlch rozšířeni a význam v - olympijskěm hnut:!. 
Olvmpijeké stavitelství - kapitola, která vytváří přehled o 
vistavbě  sportovišiTaympijskIch vesnic, zařízeni pro rozhla—
sový a televizní přenos, ap. 
01 pijskě  sportx -.abecedně  seřazentsportovni odvětví alcrát- 

popllěirvku,,časovým zařazěnIM &mistem do olytpijskěho 
programu.- - - 
axgpi.jskti města,  meld'  procházka  nasty,.  seznámení se s jejich . 
nejvaznějšimi.psobnostn#,'podminkami, a stanovami pro ziská-
ní olympijských her. " 
Nejrozsáhlejší pasáží kroniky je výsledkOiti Část olympijských' 
her od roku 1896 do roku 1992. Začíná atletickými soutěžemi, 
sefazenými - podle disciplín. a letopočtu, jak byly zařazeny :do. 
olympijského programu. Kromě  jmen vítězů  /1.-6..misto/ kal-
děho.sportotrniho oftětvf je souhrnně  publikována dčast čsl. o-
lympioniků  a jejich umístěni. 1/ zajímavostech z olympijských 
her jsou.popisovény příhody, zážitky, apod. 
Závěr knihy je.  věnován II.  Usti  století olympismu 1894-1994. 
Co' fíci?- Autor. v publikici využil bohatých  zkušeností a vě-
domostí a do dvoudílné kroniky-  o .612 stranách vtěsnal vše„.co,  
za své praxe shromáždil. Na závadu nejsou ani nevýrazné' fo-
tografie a tisk, které mohly být vydavatelem lépe zpracovány.' 
Vynikající pomůcka pro všechny milovníky olympi3ských'her -i 
pro nás filatelisty,-nébot'potřebujeme pro arě  námětové sbír--
ky- prostudovat zažít odborné znalosti, při tvorbě  kvalitníhó 
exponátu. 

Olympijské kronika byla vydána koncem' roku 1994 / II.  dl)./,  
její cena je 900 Kč. 

d.t.'j3edřich 45o14k 0000000000000000000000Oog0000ó0000000 00000po  
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Strojová oropagsčnf razítka a ruční razítka  8  

vaechni-. evt Prepair,a.:.'n1 : byla p•o.  utiv.ina 
7.1ďpravótni • PoSty; ,Výi •Ij . Mareen. 14, kde 'pri letit6stns 

. razitko; ,':-.:y).o -  pout/vino 1:Jako --růit;k6,.-1:141.chOzi 'nebo tr. anzitni. 
•;.a.,zi.;so. a prcitazanim textem • .19 ; • ak4 znazto .1a/to •eazitho prithozi 
7. Col:On:bee a.: yzacn3,- Le.  •• 4avru Proto .obtlitY 
S :.‚lympi;skY:n-:raizitkemZ jeci.rchó- F-cat:ovňiho dtaau ‘, 5.3 prichozirit 
raz.1..t..kerl\ z jineho. řrichozi raZit3!;O:-.Me.rzieille  =name  z oblIek 

.s ol*r.pljskft razitkeit- Jouffroy,- Care  'Saint  . 
-"Zirir; I  'Est,"  Aver.ue- a...tordeat.ix: *-,-1:epochybnil 

Jectť ...T.naity t`a.1:4 celistvOsti a razitkez. 
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19a4 

auEs JIS '1'22 
162 tt  
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JEux oťymptaucs 
-- PARIS ---- 
•AM-JUIN  -JUILLET  
-- 1924W 

1 

 gakk nroloyE*—
P.A.R 1-.S — 

ii*JuiťioiciaiT.-- 
- .18-24, - 

'Aitýk,°170q(PRIUÉ1 

pyvitis  

.4. .JUILLET 

. 192 4' --- 
2: PARIS 117/RUE ĎES HALLES  
a) cilymPijs?,Y text v ramet'Xu 42 x 26 :am 

.b) olympijsk text - v ramedku 39 x.35 mm  
(obr.)  

3: BORISAUX: 
a) olympijskl',  text A, raMečku 43 k 36 mm 
ID) ol,ympijsk text v rtme?!ku 41 X 36. mm 

• 

JEUX ULYMPIOt.r.  
OARIS 

• ' 

41 

z Paris :G-are Saint Lazaře-  a- = Bordeaux s přichozim ratiT.kem 
Colombei. _ _ .  

Variantv  
1:  PARIS  25/R  Du  tAtita STDNI  - Zm4n4n4 mezikruti. 
a) listopad 1923 a'kveten 1-924 
Nlpis "R-  Du  FAUS'3  STI:EŇIS" zaujima vIce  net  polovinu mezikruti, 
není zde pismeno H cznajic-11 hodiny a islice udi-iajici minuty 
Tsou pcsunUty nahoru- a podtrteny._ 

b) konec_kvetna - srpen 1.n4 
řtApis u FAUa3  ST pENIS" je. meni, 
nAZvem a  PARIS'  26, za cidaiem 
utiavajici minuty nejsou 

s v*.tAim 
Pfsmeno 

Miezerciu mezi 

,itialice 



oti>2.1:34, ,,x-ux.ocťlairaties. 
PARIS  

\Z 1 
ttIN1.1/14-4LIILLEr  

„re41,/ ,mm:smiamrimp 

4JEUX 0 

MAI-UU 

prIpk.cn  EC zá  že -se . jedná _o dt.ia rtznA_razitka, ale to 
6.4 ytbeo 3.st4: Ódt hy 1 m6hOu být., ':zpOsábeny:reiným uchycnff 

strOji.. Horai kvalita ot.fakft -  Je tak4 v pVipa.da d_atoV4 čAtittl 
3o1deatoc; •KiJe -je .ziceteletý 001.17.0- jeden-křuhs; -ria.misto 

- 

44:* *ťf"/PARIS XIV.  
rtgs byl ProPaga.Z.‘iií. text pouti't .pro hromadne zásilky na posti 

FARIS .XI' a ,riz.- f.tk4.:m "P.P.. "  (Porte  • Pay6.),  _ .cot  -znamenl, pottovne 
y,hrar-er.o. AnsOliv by e Alo . očelavat, te•musi _ ekistovat mu-oho  

jsou dva dochovan obálry Jona 
s • datem V Č,ervna ..1.924 a. druhá srpen , - 1924 (pi‘esna)tidatum  pen'  

riádkovili přItisky  (kaiety)  

Jsou -známy clem čtyli Dva 3ednOfAdkov4 A dva dvotařldkove. 
_1: CÓLOMBES-VILLAGE OLYMPIQUE  • 
2: COLOMSES-STAri-E OLYMPIQUE  • 
3: JEUX.OLYMPIOLIES  

PARIS  
4: COLOiES- 

OLITP QUF.-.  
r.asety ozr.actn0. disfy- 1 a 4 jsou vyobrany v prýni čAsti toh.to  
diAnku.,(arFnOvý T 3 ).,-na. obár6 z o1ymibi,jsk54, vesšiice. -1..i.stAk 4.7,de 

j4 =ocraan 11terýriti. italským- 
(obr. ) 

• 1 -• Pr.4 :Y 
CttainE S-STADEOLYMPIOUE' .;.;-;, ,• • 

PredolympijekA aout42  ve  střelb4 - Reims. 

t•-opagact 27.. . Strel.eck4‘ soutVie, která se kotibia od 7. do_ _ 
22. žeryna 1924, by I v.  Reims  POuttikián  rat  I tko:faci stroj Daguin. 



l '27'CONCOURS/DE TI/RE 
. JUIN I92,C/REIM 

PRINCIPAL/MARNE' .  _...._ 

% PARTS 1924: soutg2e a data  

IMS 
s 

• 
Soutgte se zOastnilo- mnoho sotitěticich, Xtert se potom !Účastnili 
olymOijské:soutgle ve strelb4 z malorátky. Na razítku  is !lapis:*  - 

Nasledujict seznam je prevzat z oficialnl Zpravy.er. Lze věřit 
' že je pretný, ale zprava neni vtdy piné obsatna.  a Jsou v ni"mistY 
Alesrovnalosti mezi odkazy na' rané sporty a události vyplývajlci 
:snad z toho, té program neprobthal vtdy tak, jak bylo planováno. 
Jestliže objevíte n4jakou chybu nebo opomenutí, napi§te . prOsím 
• Bobu.Wilcookovi nebo vydavateli. 

11. olympijské uméleckd soutéte.  
se konaly na jare. od 15.brezna do 15 dubna 1024. Soutétilo se 
v architektufe,  literature,  hudb4, malirstvi a sočharstvt. Ze 
zprávy není jastie, kde dila mohla být predstavena verejnosti

• 

. 

2:.oficialni zahajovací  ceremonial  -' 
sobota 5.dervence 1024, 143°. stadion v Colombes. 
Stadion v Colombes je blizkó nabreti Seiny, ngkolik kilometrt 

. severozápidng ód Parite. (Je vhodné . navttivit jeho museum.) 
Komplex stadionu vdetné zartzeni pro rtzné sporty a rada 
drevénýchu chat v sousedství formuje první dojem •z prohlídky 
olympijské vetnice. 
Hry byly zahajeny francouzským prezidentem Gattonem Doumergue za 
dčasti De Coubertina a hodnostart, klerí se objeVuji na znamkzich 
vdetné britskeho prince z Walesu, prittího krale Edwarda 
princt Belgie, Rumunska a Svedska,  -Haile Selassie  z Etiopie 
a-perskeho é-aha. 
Po zahajovacím ceremoniálu následoval sportovní, program, ale jak 
• je patrné z nasledujiciho prehledu, mnoho soutétí probghlo před 
tímto datem, počínaje. ragby 4.kvétna. 

3: atletika  - 
,6. - 13.č rvencv, r:tadion Colombs. 

Na tomto stadionu začínaly a kohnlY tyto 
10km prespolní bgh - 12. července. 
Ten se bétel po nabret4ch Seiny 
Maraton 7 .13.července.. 
Vedl pres Val  Notre Dame  , 4km 

Cormeilles-en Parisf!s ekm - 
La Patte d'Oie d'HerblaY 
Pierrelaye 14km 
St.Ouen-l'Aumóné 19,k'm 

a stejnou cestou se beci vraceli .na stadion. 

4: box 
204ervens:, zimní draha  (Velodrome  d'Hiver) 

5; cyklistika 
023. -'27.července, taistský velodrom-(Murficipal ,Velodróme) 

SilniČni avod 23.Čeryehoe ze stadionu Colcmbes 183km pres.. 
Va1 Notrů  .Dame, ,Pont cue  .Giůors, Talmontiers, 

soutéte: 



St.Aubin, La feuillie'a ZP4t. 

6; Sezdectvi-7 
21. 27,Července v Colombes a Auteuil 

zkoutka vytrýalosti 24'„ 26.dervenče . Colombes 

-Cenailtrodd, 27,ČerVence:Colomběš: 
• • . . . . . . . . . . 

7: term 28:Června, ,-',11,Červerice4 - Colombes. 

• 8: oPana— • 
25.kv4tna - 6.derVna,_Colombes 

stadion. Paris • 
Stadion ,Bergeyre 

.•stadion Pershing. 
0 

9: racby'- 4., 11:a 16..kvttna.ColdMbes: 

10: gymnastika  - 17, 20.tervence, Colombes. 

11: pelota 21, - Z4 .Července, Pails Fronton  v  Boulogne  
Billancourt.  

Pelota  byla pouze ukézkovým sportem. 

12: tenis - 13. - 20.července, Colombes. 
Tenisové kurty bYly v sousedstvi stadionu. 

13: moderní pOtiboj  - 12. - 1.7.Července, 
stfelba 12.Cervence,  Versailles,  
plavini 13.dervence, Tourelles-Porte des Lilas, 

term - 14. - 15.Července, Colombes, 
j zda na koni- •Ie.dervence,  Fontainebleau,  

bt1.1 - 17. července, Colombes. 

14: Pol.* na koni  - 25.Cervna - 10.červenče, St.Cloud a- Bagatelle.  

15: VeslovAni-t.• 13, -'17-Července; feka . Seina v pfistaVu Colómb=  
Argenteuil.  

stfe1ba.-7  21.tervna 
" .11-,aloratka 

na_btticiho jelena' 
str,‘elbana baterii 

liovolnáioutka, 

17: '  dní  Póló.- 13. -. 20::tervence, Tourelles Porte 
des •LilaS,: . 

24.cervence, zimní draha. 

zapsgs la.července, zimní dráha. 
.fa:ttink - -10. - 14 Č'er'vence Heulan,, 

(i4eka Seina, BOkm severozapadnt od Pafiie). 
20. 27.července,  Le Havre.  

(E) ca0000000z anglického origintlu:přeložil Josef Dobrovský oo 

.....,•••••••=4111
, 
 

8.tervenCe, 
- 

Versailles, 

ChaIonS-sur-Marne • 

vz.dlran 
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OILYMPOSKE NOVINKY 
V pořadí druhé Světové setkinf olympijských sběratelů  se us-
kutečnilo 6.-8. řfjna 1995 opět Olytpijském muzeu v  Lausanne.  
Při. -této přfležitosti zde bylo poutivino kruhově  PR,  OVS červe-
né  berry  a též bylo mono zakoupit obálku a přftiskem. 

Loňský rok hyl.vyhltiěen „Mezinárodnim rokem sporto'vnich .a olym- 
pijských ideál0". OSN připomenula tuto událost ve svých tistře- 

Odt, 154A. 
. NkY J. ,S- traiRNATIONAL 

cap YEAR OF spogr • . 
AND THE  

i). 
 ď  •Ý‘ • 
S1 pp,MFIC IDEAL • 

UN . 1994 J.INNE.E.  
'POSTAGE k'; D'iltWATICkALE 

, 1-Aq SPORY  
.2.9 zy ri 

dfch v New Xorku /OVS/, Vfdni /SR/ 
a tenevě  /SR/.• Prvnf den použitf byl 
shodný - 2. listopad 1994. 

Někteřf ůspěšni američtf olympionici 
minulosti i současnosti se objevili 

loňském roďe na amerických razit- 
kéch. * 
Nejprve to byl dvojnésobný olympijslpi 

- vítěz v rychlobruslenf na ZOH-1932 

19-94 • 
• • • .. 

• INTERNAŤION4ES 

• • "A 56'N  jAHR CIES SPO RTS • 

.ONP•15ES OLÝ/viigISC.H.EN. IDEALS 



CHAMPAIGN, ILLINOIS atitžt 

u2ivána dvě  
různá. PŘ. 

'""""An!'" Dalšm olym-
"r""*".""  pionikera •byl 
..kov:004%.0 ' lyžař  'Iťommy 

zlatý• 
/jezdi a 
stříbrný /superobři.• slalom4 na. ZOTI 
1994. 

c• 

\-5;4,2°4 oLY14  
128-07i 21  

ot,C1( STA 
sHEA Cle 

S (č> BON NIE  tts G. 
•••() 

81)41  08  ři  

ATI  • 

tr o biro 
0) c`• 1. 

... 0) (). C • 
•Č's Q ,6,  0 

, 000 

• Jd eph M. LaCkcí  

100.évei`p Magyar 
Oiimpiai 
Bizottság 

PHILATELIA 
HLINGARICA 

OLY %MAMA 9S 
1428 

BUDAITYT 
• 5811 

• 

OLYMPIAFILA'95 
Suel.pes1,111i.Ofi. 0-11. 

7 

mAGyARoeszÁG.6a, 

741LATE'LIA HUNCARICA 

R  

OLYMPIAFILA'95 dud.prti. 
. 

< 

•  
Jock-  .6hea. IRychlobrus7ařka - Bonnie.Blairovd byla ještA 

5 .zlatý.cřrolympijských..raedaili ze ZO H 1992 a 1994. Po-, 

Sto let Maďarskáho olympijského výboru připomenula Maďarskd 
pošta vyddnim série tří známek a obálkou prvého 'dne vydkini. 

- - - 



- NOVA PRAVIDLA F 
S tím; od 1..ledna 1995.plati na výstavách 'nové způšoby 

hodnoceni 1, _pro, ..nitměto46. -exp&itty, jsme již byli sezn na' 
dubnavém- setkáni v Praze race  1994,_ Po "Zkušenostech z Plzně  

jiných výstav, které jsme měli možnost 'shlédnout, -mi dovolte 
zdůraznit •změnu, ke. kterým došlo, .tak ,jak je publikuje •peftel 
Brendl,..V Temaforu., Mimochodem tento zprávodaj Západočeské námětové 
společnostf si dovoluji doporučit každému i pouze potential:vim , 
vystavovateli. - 

• 

•Zmény• v rozdělěn  boat  jsou 
Dosavadni''stav 

• _1.. ZpracaVání -temati: 25  
plan  20 - + rozsah .5) 

temati.t . ' 25 -• 
3; Filatelistické znalosti ,- 20 

4.  'Stay  a. Vzácnost ' 25 
5.• 6Prava . " 5 • 

: Hodnoti se Potize' exponát,  

nasledujici: 
*Nový  stay  od 1.1.1995 

expanatu' . 20 
2. RozVinut$ tematu-A, jeho 

výžnain _ 
3 Filatelistické znalosti, 

studiům a výikum.- 20 
'..4. $tav a viácntist 25 
5. Úprava • - 5 

.zcela' vypuštěn je ppjem sbirka. 
Plán' na C:VodniM:.,:listě  ••exPoilátu:.- 'je.. - rozhodujfc1 Pro zpracováni 
tematu Plán tedy V'ychAii.důsledně -Z názvu exPonatu:a je členěn do 
kapitol a podkapitial, které na sebe navinfil a jsou ,rozvíjeny 
lagicky•i 'věCně spraiihÝM zpilsobe.m. A teď  POZOR' U každé kapitoly a 
PodkapitalY v 'plánu: uvádíme počet ; :albovickliStů. P4PorAtti,  tad),  
nikoliv štiirj(sý.•'Ta, Co .bYlci.  drive  obvyklé, uvádět počet listů  v 
exponátu a:, ve sbírce, : by tedy :nyní byla .chybdu.. Proto také pět 
badů. za rozsah zcela - zmizelo ze Scény a o ně  se zvýšily body za 
razyinUtt.,. tematu. 4 'jeho význam. Zejména se zde přihlíží k 
originalitě  zpracbVání. Tvcirivé, •rfna-ditf qt-ipné využiti 
vybrarOCh položek pro rozvinutí 'našeho teniatu nás ani moc nestojí 
• záleží jam* na-  nás Podobně  záleží na tom,. abychom text' volili 
tak;, aby - byl co nejvíce doložen právě  filatelistiCkÝM materiálem. 
✓ textu nelze zmiňovat cokoliv, co nedoložím V materiálu: 

. Plán • k uvodního listu podro4něji -,čfenime.:a formulujeme na 
jednotlivých listeth exponAtu. Další  PORK!'  NAZVY fedniltých 
kapitol : neopakujeme na •každém listě  Každý :nový- titul uvedeme 
pouze ha' prvním ze souboru ' :věnovaných it:tut° tematu. 

Trvá důraz na- čisti .inaotti11:- a dokonce je 
násoben o 1.Studitim. a, Výzkiie. -  To podstatné na ..tomto kriteriu není 
ani . tak :využiti • nejdražších katalagoidth, či, aukčních položek, 
jůkó ti;;Iše těch položek, ,které: co nejlépe; zajímavě  a originálně  
v.YjadřUji' téma a jeho příčinné souvislosti Stručné řečeno, 
využívejme • Celé škály filatelistického .materiálu, klasický, 
moderní ',.' náš z Zariranični. a -nezůstaňme 'jenom u Známek, .používejme 
i Celiny, všechny druhy-razitěkť..perfiny.,.asiod.''.- 

Navinkciu ' rovněž- je, že se nebudeme . bát prokázat - své 
filatelistické Vědomosti u lepího mat.eriálu tlm,  le  :.'přímo 
Poukážeme na vzácnější  vs- kyt zoubkováni, prdsVitky, spojené, či • 
jednotlivé_ typy známek ' 7_ poznámkou na listě. Pro ...tyto..poznámkY 
volíme ,-nejlépe drobnější, méně  • výrazné :pitmo,-(  (petit)  a . zmíněné 
PožnámkY umisťujeme prima k JednatIrvým položkám, na rozdíl od - 
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bělného doprovodného textu, který bývá soustředěn větěinou - na 

jenom  al  dvou mfstech na listě; 
Nové směrnice RP věnuji 'značnou pozornost fila.telistiaým 

studiím, které js0.11 jednoU možných aplikaci . n4mětářových 
filatelistických znalosti y- eg;2onAtě.. Jedná se 4 detailni 
roznracováni některé pOlolky exponátu, tedy známky, razitka. nebro 
celiny, pokud se ji autor měle věnovat z hlediska typě,,variant, 
zkPutek .tisku apod. Pochopitelně, pokud se proi zařazeni studie 
rozhodneme, musi. být tato studie organickou součásti - rozvijeni 

. ,tematu při dodrženi obecných •zásad teritoriální filatelie. • Dovedu 
si. docela ,  dobře představit věnovanou prěsvitkám, Či 
Pfetiskam naši serie Olympijpý kongres, nebo studii strojových 
turnusových sokolských razitek ke sletu 1938 apod. 

Pokud -  -.WO  o  Stay  a vzácnost materiAid, 'zde nejsou : patrné 
žádné změny a 0 OPraV4 - 4 době  laserových tiskáren netřeba hovořit, 
těch pět bodě  by mělo být pro každého samozřejmých. 

Podle ing Lumira  Brendle  upravil J.PetrAsek- 

Stoleté výroči Mezinárodního olympijského výboru si také loni 
připomenuli 7 Chorvatsku dvěma přfležitostnými razítky a při-
tiskem na dopisnici. Reprodukujeme níže. 

Na následující straně  pak přinášíme reprodukce různých chor-
vatských olympijských razítek z letošního roku. 
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SPORT fifl ZřifilMNICH  
Při příležitosti. 106. výroči. Britské ragbyové ligy, vydala an-
glická pošta sérii 5 známek, na kterých představila' významné • 
britské ragbtat3r při hře -  Harold. Wagstaff  /1891-1939/,  Gus  
Risman"/1911-1994/, Jim  Sullivan  /1903-1977/,  Billy Batten  . 
/1889-1959/ a Brian.  Bevan  /1924-1991/.. 

Série , spatřila světlo světa 3. října 1995 a soclu s razítky 1. 
dne vydání z Edinburghu a Huddersfieldu a' FDC ji doplriuje také 
5 maxim karet. 

• 

posledbich letech se do popředí a podvědomí sportovních .fa-
noušků  dostdvd celkem 4ešti mladý sport - TRIATLON. V řečtině  
toto •slovto znamená trojboO. Je to kombinace tři vytrvalostních 
disciplín plavání, cyklistiky a běhu, absolvovaných v průbě- 
hu 24 hodin. Délka trati a tím i náročnost je různá. - 
Nejrozšířenější a nejznámější formou triatlonu je soutěž .2e-
lezný muž". Soutěil se ve dvou kategoriích. V první se -plave 
3,8 km,  jade  180 km a  bail  42,2 km. V druhé kategorii je to 
2 km plavání, 200 km na kole.a 20. km' běhu. První soutěž o že- 
lezného  mute  se uskutečnila v  rocs  1977 ne Havsjských ()atm-. 
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JIM 30, 1945 
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v minulém Čís-
le zpravodaje 
na straně  53 o 
IX. letní olym-
piédě  mentálně  
postižených 
sportovců, kte-
ré se uskuteč-
nila v červenci 
v americkém New 
Havenu., 

Glet 
MreCIA IX. 4,  • 

-  

vech. 
V suěasnosti jsou 
M

po- 
dna !.1.:3 a  ME,  které 

He1:1 Sv,Rot-é federace 
triationu /FIT/ a Ev-
rors'tti triationové u- 
nie  /ETU!, ne,S se 
soutne poi'6383i od 
roku 19174 a naši tria-
tlonisté .patří k ev- .  

.ropské špičce. 

St. Kamenický  

Nfže 
Šebo 

- 
vyobrazenými příležitostnými razítky doplujeme 
amerického dopisovatele, pana  Josephs  M.  Lacks,  

Článek na-
zveřejněný 

První Světové armádní 
městě  Itálie Almě. 
vydáním jedné známky, 
zaznamenali používání 

hry se kónaly v letošním září v.hlavnim 
Italská poštovní správa je připomenula 
razítkem 1. dne vydání a  FTC.  Dále jsme 

z nichž některé reprodukujeme. 
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Několiků'pohledy se podivárie do'Finska na sportovnf• razítka z 
roku 1995 :  

Lahti  - Lyžařské závody použ. 27.-29.1.  
Komi Mistrovství Finska v lyžovAnf - .1.-2.4. 
SAkyld - 27. MS ve vojenském orientačním běhu -- 12.-18.6. 
Helsinky - Muzeum finského sportu - 16.6. - . 
Kajaani Severské mistrovství atletických veWánů 30. 

června - 2. dervende 

•( • 

itonmtiso 

Turku - Maratónský 'běh Paava .Nurmiho. -  
Tampere . MS-  ve veslování 20.47.8. 
'Hélsinky MezinArbdnf'utkáni Finsko. - Švédako-v atletice - 

• 25.-27.8. 
Mezinárodní jezdecké'zévadY - 20.-22.10.  

HELSINKI  
20 10 1995 

HELSINGfORS 

. 

 ff
- HELSINKI - 

HORSE.  SHOJI  
INTERNATIONAL 
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TAMPERE 
20 8.1096 . 

=ft.7:74  
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-TAMPERE*95
6
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A90.- • 
PINNKAMPEO 

HELSINKI 
HE NELSINt FOSS 

25 8.199S ' 

První filatelistické 
tovka k MS 1998 pochází 
Francie, ,kde se-toto MS 

'uskutečni. 
Známka nominální 'hodnoty 
21 80 FRF vychází  
since  1995 spolu 'a raz1t 

-kem dne 'a FDC, 

DOZVUKY MS' 1994V KOPANi 

-Jak už je déle známo, podařilo se 3razflii zatím jako jediné 
: na světě  získat počtvrté titul mistrů  světa 7 kopané, jcdyž ve 
finále v Los Angeles 17- července 1994 před 92.000 diváky po-
razila po prodloužení Itálii 3:2 na-pokutové koty. V normál- 
nim Čase skončil zápas 0:0. ' • . ' 
Tento historický dspě9h oslavila tak trochu opožděně  Brazils-
ká poštovní správa-vydánía zdařilého a vkUsného arělku hód-
nótě  2,14  RS,  příležitostného razítka .a FDC. Tímto .činem tak 
udělels velkou radost všnm fotbalový n filatelis+Am qa celém 
'světě., 
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CDEŠIA FOTBALOVA LECENDA•GUNNAR NORDAHL  

Gunnar  Nordahr/1921-1995/,byl jedním z nejvftšlch švédských 
světových-fotbalistů  všech dob. Začínal v malém klubu, H6rnefors 
/1936-1940/, dále hrál v begerfors /1940-42/,  IRK  Norrk8ping 
/1943-49/. V letech 1947-49 byl Fotbalistou roku. • • 
Jako první véd profesionál hrál v Itélii'.za  AC  Milén'/1949-56/. 
Zde spolu s dalšími švédy Grenem,a N. Lidholmem vytvořili 
slavné útočné trio Gre-No-Li. V dresu-  AC  Milán vstřelil 210  gó-.  
lů, v italské lize byl 5x králem střelců, v 257 zápasech itals-
ké ligy dal 225 gólů  a je druhým nejlepším střelcem - v historii 
italské ligy. Z Milána Odešel do AS Roma /1956.-52/ a končil v 

Karstads 31( /1959-61/. Mistr Svédska v  le- 

POST  (''i  ;RI) 

I l't to.Y ----___; 
-7 1947 -'---------.-- _ ------____ ____ -.- 

",‚
F---------- ------ --- 

1I -,4zz 

eř4e.e.,40.1  

Pohlednice ze zápasu V. 3ritánie Evropa v  rocs  1947, ve 
kterém nestoupil jediný čs. zástupce Josef Ludl Z,  AC  Sper2S 

' ta. ' 



. •  
tech  1945-'48, mist 41 1955' ' DloatIch dspěchů  40- 
aéhl na OH 1948 /zlatá medaile/ a se.7  
brankami byl nejlepšim střelcem-OH. -.14,a14.4;41.1-11 
KrA1 ve výběru mužstva Evropy e roce 
1947 proti V. Briténii - s výsledkem. -z3 

6f1, jedinou.branku dal G. Nordahl. 
V roce 1953 hrál v zápase Anglie 

Evropa 4:4. V roce 1957' byl vyhlá-
šen 'nejlepším švédským sportovcem 
všech dob. Výbornýii fotbalisty V 
reprezentaci byli rovněž jeho brat-
ři Bertil /15x reprez../ .a Knut /26ki. 
V roce 1947 nastoupili všichni tři 
.proti Švýcarsku.  Gunnar  Nordahl re-. 
prezentoval .33x /1942-48/. Jako profesionál už nemohl-k .jeho 
velké lítosti hrát v reprezentaci. Po skončeni činnosti se 
stal úspěšným a populárním trenérem, vedl AS Roma, Karlstadt, 

'Degefbrs, IFK Norrkčiping, aj. 

^ 

-Z HISTORIE ANGLICK.1HQ FOTBALU  

Po Anglickém poháru je.v Anglii nejpopulárně jši soutěží Pohár 
ligy. Pro všechny kluby se stal velmi atraktivním  jig  od své-

'ho založení v roce 1960, kdy bylo fOtbalovou asociaci rozhod-
nuto, že vítěz Poháru ligy postoupí d000pulár-
'nf evropské  sr-těže Poháru  UEFA,  dřívě jšího Ve-
letržního poháru. Dle propozic 
může však postoupit., pouze dča- 

A\  stnik I. divize. K popularitě  
‚poháru přispělo i to, že se fi- -!"441  (Di Cd N  
tulle  hraje jako u Anglického 
poháru ve  Wembley,  většinou 

. koncem dubna. Prvním známěj- 
ším sponzorem.Pohdru ligy se stal v roce 1960 
britský výbor pro produkci mléčných výroblců -a  talc, • 
poprvé změnil Pohár své jménO a byl přejmenován nt  Milk Cup.  
Po -  několika celkem úspěšných letech převzala spOnzorství dal-
šl_známá britská firma Littlewoods, která kromě  obchodnich-
domů  vlastní,i populárni - stizkové.kanceldře. 

V.roce 1989 nastala opět změna spón-
zora a tím názvu Poháru, který se 
začal.jmenovat Rumbelows  Cup  po fir-
mě , která se zabývá výrobou'elekti*o-
nických. zařízení a součésti. Firma 
dotovala soutěž rodné dvěma milióny 
liber,  col  je v Anglii slušnásuma. 
K.zatfm poslední o3 Cocn-,ola 
změně  názvu i - Cup  p. 

11% 
spanzora došlo v • 

roce 1993'q Pohár ligy dostal už čtvrtého, 
sponzora, kterým se-stala světoznámoi  fir-. 
ma  Cilca-CoIa a'tak má soutěžnázev.  Coca.  ' 

48.4prin993 • wel'"°‘-e-1  Cola Cup.  ' . .. - - - - • 

35 existence PC -Liverpool,  který zvitězif5x a  Notting-let 
K nejúspěšně jším.celkům Póháru,ligY patři že - , 

® 
' 

• N" MEXICOWORLOCUP15Z/  
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'UNITED WEDNESDAY 

21 APRIL 91 . WEMBLEY  
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Warren Moon Station 
July 20,1994 

HOUSTON TX 77201 

ham Forest,  kterému  se to  podařilo  zatfm  čtyřikrát.  Ze.známých  
klubů  md  na,  sv. tm  kontě  tři vítězství  Aston Vila. Ikdyž se  nej-
více péče  v č,.nuje 92  profesionálním klubům, .jejichž výdaje na  - 
pešití  jsou  ve1k4,-  ligová soutěž  by  většinu dnes neuživila  a 
tak se  hrají další pohárové soutěže.  U rids  jsou velmi, mdlo zná- 
é, ale v  Anglii mají oblibu. Jedním  z. oblIbených pollrů  je.  Si-
mond Cup  /dle sponzora/, delší .čas již existuje  Sheva Van Tro-
phy a  poslední známě jší soutěží je  FA Challenge Cup.  Kromě  těch4; 
to  pohárů  se  pořádají i  pohdrovh  soutěže  pro amatOrské klubyo 
K  tradicím anglického fotbalu patří staré stoleté kluby. Nejs-
tarším klubem na světě, ve kterém  se  začal hrát fotbal, byl  
Sheffield Football. Club, zaloIgný  již  v  roce  1857.  Prvním vý- 

lučně  fotbalovým klubem  v  dě jinách kopané: byl  Fo-
rest FC,  založený  v  roce  1859. Z dodnes existují-
cích  klubů  je.nejstarši FC Notts County,.  vzniklý 

roce  1862.. FC Notts  působil ve všech čtyřech 
anglických ligových soutěžích, největším  dspě-
chem  klubu bylo vítězství  v  Anglickém poháru  v  

roce  1894. Nejznámějšfm'a nejslavnějšfm  hráčem.  
FC Notts  byl  Tommy Lawton. /1947-524  manažer  v  

roce  1957.  Dalším nejstarším klubem 
'Anglie je známý  Stoke City,  který vznikl  v  roce  
1863. V  jeho dresu hrál populární  S. Matthews 
/1932-40, 1961-65/.' V  roce.  1865  byl založen  Not-
tingham Forest,  dvojnásobný vítěz Anglického po-
háru  /1898, 1959/ a  vítěz  PMEZ 1980.  Ze 'známých  
hréčů  zde hrál brankář  P. Shilton. 
K  méně  znémlm  stoletým  kltibům  patři  Chesterfield FC,  který mé  
datum  svého vzniku  1866.  Klub  se  pohybuje většinou ve  3.  nebo 
ve  4.  divizi. Mezi známé hráče, kteří zde působili, patří.  G. 
Banks a Sam Hardy. . 

Gfflustyromm  Posledním klubem  z 60. let  je  Sheffield Wed- 
Ink ANNIVERSARY nesday /1867/.  Mistrem byl -v  letech  1903-04, 

cf ELECTION to 1929-30,  .vítězem Anglického poháru  v  roce  
W- MOTRAFAGUE 1 896 a  dále  v  letech  1907 a 1935.  Oporou klu- 

1892.19/2 '011  byli střelec  D. Dooley /67  ligových  610/, 
MANT2 F. Swan, T. Francis.  Dalším anglickým klubům  mimpiggers_r_LINCS._ 

 kterým je více než  110 let,  patří  Bolton Wan-. 
derers /1874/, FC Eyerton /1878/, Fulham /1879/ 1  Grimsby Town 
/1878/, Ipswich Town /1878/, Manchester United /1878/, Sunder-
land FC /1879/, West Bromwich. Albion /1879/, SwindOn Town /1861/ 
a  celá řada jiných známých méně  známých klubů. 

/pokračování/  

Od pena Joaepha M.  Lacks  z USA přišly na redakční stůl americká 
sportovní razítka, s kterými  vets  dále seznamujeme  

000000000000000000c00000000St. Kamenický00000000000000000000000 
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letošní  82. Tour de France : náhled na  

CC2C3C3C,C3C3C3C7C3CC3C2C3C3C3C3C3C3QMOC,C3C3CC3C3C3C,C3C3C3 
OLYMPSPORT - je zpravodaj  *desk*  národni asociace pro olYmPii-

skou a sportovni filatelii. 
Předseda OS ing J.PETRASEK, POB 13, 282 23, český Brod 
Mistopfedseda OS F.SOPKO, švermova 3, 083 01, Sabinov 
Redaktor OS R.JASEK, Havličkova 271. 281 21, červené Pečky 
Jednatel OS ing Z.SLOVAČEK, Resslova 2257, 530 02, Pardubice 
Pokladnici OS . B.POLAK, POB 47, 150 00, Praha 5 

P.ONDRAŠKA, Znievsk4 3, 851 06, Bratislava 
oc000pooc0000000000000000000000000cl000000mm0000p0000000000mmoco 

PodAvAni novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice 
Č.j. PP/1 - 3671/92 ze dne 12.11.1992 ' 

CaC)CMC3C3C7C2C1C,C,C,C,C3C3C,C3C3C3C7C3C:XC)C2,C3CMCZC3C)C3C,C3C3C3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

