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ZPRAVODAJ CESKE NARODNI ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNI FILATEUI 

SLUNCE VYJDE V NAGANU 7'11.1998 
Český olympijský výbor ve svém výplatním strojku začne používat od konce listopadu nový propagační 

 štoček kterým hodlá připomenout, že Japonsko bylo pro naše 
OD SAPPORA 1972 K NAGANU 108 g !: barvy úspěšné již v Sapporu v roce 1972, kdy jsme v hokeji získali 

bronzové medaile. Kapitánem našeho družstva tehdy byl hokejista  
Vs; velice zvučného jména, jehož portrét zmíněně  razítko doplňuje. 

Snad ho není třeba ani jmenovat. Vyobrazený je návrh tohoto 
razítka, až budete mít v ruce originál, můžete porovnávat. Zlato v 

1°>) hokeji v Sapporu získal SSSR, stříbro patřilo USA. V Naganu 
poprvé nastoupí reprezentační družstva v nejsilnějších sestavách, 
včetně  účastníků  kanadsko-americké profi ligy, která poprvé 
přerušila svoji soutěž a souhlasí s účastí profesionálů, kteří ji hrají. 

Máme se tedy na co těšit a věřme,  le  nati reprezentanti nezklamou .a cinknou nějakým tím kovem. 
NAGANOPHILEX` 98 -  takový je název filatelistické výstavy, konající se v průběhu příštích zimních 

olympijských her v Nagano, uspořádané v novém hotelu Mielparque ve středu Nagana. Pokud se týče 
poštovních služeb, budou na všech sportovištích a dalších olympijských místech příležitostné poštovní 
přepážky, vždy s odpovídajícími příležitostnými razítky. Tím budou zimní olympijské hry mít zajištěno 
používáni 20 příležitostných razítek  

Potěšující zpráva přišla z poslední schůze organizačního výboru filatelistické výstavy Praga 98, 
která se uskuteční v září příštího roku v Praze. Sobota, prakticky hlavní výstavní den, byla prohlášena mj. 
Olympijským dnem této výstavy. Na základě  dohody mezi MOV a  PIP  ze září t.r. budou olympijské dny 
organizovány na všech světových výstavách  PIP,  poprvé tornu tak bude na letošních výstavách v Moskvě  a 
v  Delhi,  případně  i na některých mezinárodních výstavách nižších stupňů. A takovou právě  Praga 98 pod 
patronací FEPA je. Můžeme tedy očekávat vydání výstavní celinové dopisnice, případně  přítisku a 
samozřejmě  příležitostné razítko. My už teď  víme, že v tento den se uskuteční v Praze setkání 
OLYMPSPORTU a budeme se snažit zajistit tomuto setkání dobrou mezinárodní účast. Předpokládáme 
účast COV a samozřejmě  autogramiádu našich olympioniků. O podrobnostech vás budeme informovat. 
PHILFOOT'98 
PHILFOOT v 1998, bude první mezinárodní filatelistické výstava, uspořádaná na vysoké úrovni pro pozvaná 
exponáty, během fotbalového mistrovství světa. Naše barvy zde bude hájit exponát Standy Kamenického. 
Při této příležitosti se uskutečni 27. května 1998 v Poštovním muzeu v Paříži generální-shromážděni 
FIPO, během tohoto shromáždění, zastupujícího 31 národních asociací, budou provedeny nové volby 
vedení FIPO. 

právě  vyšel! Vydal: Yvert & Tellier a Mezinárodní olympijský výbor v rozsahu 352 stran. Obsahuje všechny 
známky, vydaně  k letním OH až po Atiantul Maloobchodní cena 180.- Frs nebo 45.- Sfr. V prodeji ve 
specializovaných obchodech a přímo u Yvert & Tellier a Mezinárodní federace olympijské filatelie (FIP0). 
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ZAPIS z33. setkáni členů  OLYMPSPORTu, kte-
ré se konalo 18. října 1997 v 1.7sti 
nad Orlicí 

Průběh jednání se od dřívějších setkáni členů  OS lišil tím, 
že první dopolednf_ část byla věnována přdtelsOmu setkána 
a výměně  filatelistického materiálu a teprve po obědě  násle-
dovala vlastní pracovní část. Bylo tak vice času na osobní 
setkání členů, diskuse v menšfch kroužcích a na to pravé fi-
lateliatické hemženi kolem stolů  se zajímavými materiály,  at  
už staršími, či těmi nejnovějšími, které přinesli B. Polák a 
ing. J. Petrásek. Každý si jistě  přišel na své. 
Pracovní Část zahájil krátce po obědě  předseda OS ing. Jar.  
Petrásek. Přivítal Rítomnd a omluvil některé nepřítomné čle-
ny OS. 
Ilvodní část měla být věnována vzpomínkám Ludvíka Daňka - na-
šeho olympijského vítěze z OH 1972 v Mnichově, který se však 
nedostavil. Jeho beseda a následná autogramiáda tak odpadly. 

Olympijské hry v Mnichově  nám poutavým vyprávěním přiblížil 
náš člen, pan Pavel Hladík. Seznámil přítomné s průběhem her, 
olympijskými . t.e.1-71Dmi, místy konání jednotlivých disciplín i 
s tragickým dnem v průběhu OH - dtokem arabského komanda na 
izraelské sportovce. Připomenul dspěchy jednotlivých sportov-
ců  i stAtů,t:tezi nimi i dva naše zlaté medailisty, ,diskaře' 
Ludvíka Danká a zápasníka Vítězslava Máchu. Připomeňme si, 
že Ludvik Daněk :je držitelem všech tři'oiympijakých medaili. 
Na OH 1964 získal stříbro, v roce 1068 bronz a konečně  V Mni-
chově  1972 posledním pokusem zlato. Těmito výkony se zařadil 
mezi naše přední olympioniky. 
Po krátké diskusi pokračovalo satkání zprávami jednotlivých 



Členů  vedení OS. 
Ing.'Zdehěk Slováček /jednatel/ informoval současném stavu 
n.enské základny. V současné době  má.OS 159 členů  včetně  za-
hraničních. OLYMPSPORT má nebo měl zastoupeni na všechiconti--
nentech - v Evropě, Americe, Asii; členství ukončil Ivan Mir-
cev z Austrálie, paní Mukhtar ze SudAnu.  Dille  připomněl výši 
poplatků  za - rozesiláni.zpravodajů  a knihovniček. Jedna zásil-
ka nás stojí cca 960 Kč, resp. 1450 Kč. Stav financi : 2.446 
KČ  70. haléřů. 
Bedřich Polák /pokladník/ přednesl důkladnou pokladní zprávu. 
Současná hotovost Činí 239,90 Kč , na dčtě  KB'  je 12.128 Kč. 
Rovněž 'se zmínil o opakujících se problémech s neplacením ob-
jednaných materiálů  některými členy. 
Mgr. Radek Jelšekiršdaktor/ informoval o situaci ve vydávání 
zpravodajů  a knihovniček. Situace se zasíláním příspěvků  od 
členů  se nemění, zato k vydáni knihovniček'  mike  dnes V pří-
pravě  knihovničky Závod míru, Lední hokej, Pozemní hokej, Fot-
balové kluby světa II. díl' Do konce letošního roku' vyjde kni-
hovnička  Atlanta  96. 
Bedřich Polák pohovořil o problémech se.zásilkami objednáva-
ných materiálů  a doporučil kumulovat množství materiálu, aby 
se ušetřilo poštovné. Pokud mu členové napíší včas před set-
káním, je ochoten jim objednaný materiál přivézt přímo na set-
kání. Informoval o průběhu zasedáni ČOA, vysvětlil, proč  pro- 
běhl Kongres o Sokolu bez dčasti OS. Oznámil, .že do konce  /so:-
ku 1997 vyjde 2. díl olympijškého granťu, 3. díl v roce 1999 
ke 100. výročí olympijského hnuti u nás, 
Ing. J. Peirések vysvětlil dnes nově  zavedený způsob organiza-
ce. setkáni a poděkoval gestoru jednáni A. Adolfovi za perfekt- 
ní přípravu celé akce. . . 
Informoval ‚o přípravě  OS -k ZOH v Naganu 1998 - lětpcké zásilky 
navíc je třeba písemně  objednat :u B. Poláka, - Projednal návrh 
na výši. členských příspěvků  pro rok 1998. Hlasováním bylo roz-
hodnuto ponechat 100 Kč  jako minimální výši příspěvku. 
Následoval informace o příštích výstavách - PRAGA 98 proběhne 
zářf, počítá se se setkáním členů  v sobotu v průběhu výsta-

vy. Kvalifikaci je stříbrná medaile, výše poplatků:  je zatím 
50 USD, zájemci se mohou přihlásit u ing. Petráska. 
V roce 1999 se v Praze uskutečni Národní oborová výstava se 
spoluprací sekcí Kosmos a též OLYMPSPORT., 
V  Sydney  se opět při příležitosti  OR  2000 bude konat výstava 
OLYMPHILEK /bez výstavních  poplatků/. 
Tdiskuzi vystoupil pan: Andělin Adolf,  který jako gestor to-
hoTršéť2áni přivítal přítomně  členy OS i hosty /telkem 26/.' 
Vzpomněl, že město byla silně  poznamenáno ničivými záplavami. 
škódy odhadnuty na 1 mil. Kč. Přesto se díky'dsili organizá-
torů  a péči sponzorů  mohlo setkání v tstí n. Orlicí uskuteč-
nit.. 
•Sponzory dnešního setkání jsou : kF žamberk, KF Cstí nad  

• Orlicí, Filatelie Horník v Bruntále, Pavel Svědi-
roh ze žamberka, ing. LUmir Adolfz Morašid . 

Cenami do tomboly přispěli i někteří členové OS. Losovalo se 
celkem 12 cen. Lošovánl provedli ing. ,Dobrovský a ing. Remta. 
Zvláštni cenu /Katalog slovenských známek a celin do roku 
1997/ věnoval náš slovenský člen  Ervin  Smažák. 



V závěru svého vystoupení poděkoval Andělín Adolf 
rům a jmenovitě  starostovi města, panu Mgr. Karlu'  
rý  předal ing. Petráskovi dar pro nepřítomného L. 
ve ň  omluvil pana starostu, který byl vázán jinými 
A. Adolf připomněl i 60. výročí založeni místního 
téměř  100 členů. Připomínkou těchto událostí jsou 
nice. 

všem sponzo-
Škarkovi, kte-
Daňka. Záro-
úkoly. 
Kř, který má 
hezké pohled- 

V závěrečnd diskuzi vystoupila řada členů. E. Smažák informo-
val o situaci ve SSOŠF-SOV, o emisním programu i o tom, co při-
pravují v příštích letech. V roce 1999 by se na Slovensku mě-
ly konat Evropské olympijské mládežnické hry. V následujicím 
roce by chtěli navázat na úspěšnou výstavu z loňského roku. 
Velká diskuze byla věnována přítiskům a používání  log  olympijs-
kých výborů  a organizačních výborů  OH. 
A. Adolf oznámil, že budou k dispozici barevné fotografie z 
průběhu setkáni. Zájemci se mohou u něj přihlásit. 
Setkání bylo ukončeno ve 14,30 hod. 
Co říci závěrem ? Popřát všem hezkou cestu domů  a hodně  zda-
ru a pohody do dalšího období. 
Poslední slovo patřilo příteli A. Adolftvi díky za to, že se 
nám všem v Cstí nad Orlicí tolik líbilo. 

Ing. Zdeněk Slováček 0000000000000000p000coocoboob0000000a000 oo 

OspěšnivystavovateléYAcoty,nezkusíštopřiště také?  
V poslední době  se uskutečnily dvě  velké výstavy za účasti našich členů. V Benešově  u Prahy se konala 
národni výstava, kde z našich členů  předvedli své exponáty Standa Kamenický Svět fotbalu - velká 
stříbrná, Zdeněk Slováček Pod olympijskou vlajkou - stříbro a Josef Kobera Od Athén po  Melbourne  - 
pozlacená!! Ve třídě  literatury byl vystaven I,dfl nišcho grantu Historie Českého a Československého 
olympismu ve filatelii - stříbro a zpravodaj OLYMPSPORT - bronz. 
Návštěvníci národní námětově  výstavy TEMAFILA AGARA v Klášterci nad Ohří mohli shlédnout i exponáty 
Zdeňka Slováčka Pod olympijskou vlajkou a Víti Šlechty Fotbalové vzpomínáni. Oba obdrželi stříbrnou 
medaili. V mimosoutěžní třídě  byl vystaven na obou výstavách exponát Jaroslava Jungmanna Dana a Emil 
Zátopkovi. Náš člen. mládežník Robert Skolek se svým exPondtem Vodni sporty zúčastnil světově  výstavy 
v San Francisku a získal bronzovou medaili. 
GRATULUJEME k pěknému oceněni všem vystavovatelům, zejména příteli Koberovi, který tak získal 
kvalifikaci pro soutěžní třídu příštího OLYMPHILEXU i pro světové výstavy! 
Rovněž gratulujeme naši člence, Marii Justýnove, která v Kláštěrci vystavila ve třídě  celin exponát 
AEROGRAMY, za který obdržela rovněž stříbrnou medaili. 

INVERCI" INZERCE - INZERCE  
František Prokeš, Fráni Šrámka 19, 150 00, Praha 5 
nabízí pražským zájemcům výběry celistvostí se sportovní tematikou. VOLEJTE 02 -5469161!  
Radek Jásek, Havlíčkova 271, 281 21, Červené Pečky 
koupí československá universiddni příležitostná razítka (ne na výstřižcích)!  
Hana NawAtilová, Roháčova - bytovky, 282 01, Český Brod 
po svém zemřelém otci C.Mrázkovi, členu OS, prodá: 
- výstavní exponát Lehká atletika na olympijských hrách - 80 listů  (bronz C.Budějovice 80 a Rokycany 
82), v té době  katalogová cena 1500.- Kčs. Jedná se převážně  o známky čistě  i ražené a menší množstvi 
celistvosti  (Ix  CDV Olympijský kongres 1925). cena 1900.- Ke 
- množství olympijsko-sportovní literatury, zpravodaje a knihovničky OS, starší Lipsia katalog sportovních 

cena 150.-  Ka  
cena 950.- Kč  
nabídněte 
cena 500.-KČ  
cena 250.-KČ  

známek světa 
- základní sbírku Protektorát BuM (včetně  1.přetiskove serie) + album Stibůrek 
- sbírku *** Československa 1945 - 88, pošetky na listech Pofis, Trojan cca 11.500.- 
- sbírku ČSR I , směs čisté i role* nekompletní + Stibůrkovo album 
-3 ks pérové desky (jako nové)  



pfuttrE si 
Česká námětová společnost vydávit zpravodaj TEMAforum, kde se lze dočíst leccos zajímavého z 

teorie i praxe námětová filatelie a stojí za to jej Číst. V čísle 21/97 je rozsáhlý článek Tematická filatelie s 
řadou reprodukcí, jehož autorem je  Pierre  Bloch, Švýcar a vystavovatel a známý publicista. Jeho pojednání 
by měl čist každý, kdo se rozhodl sbírat tematicky, ať  již jakýkoliv obor, ať  sbírá jenom pro svoji potěchu, či 
chce vstoupit na výstavní kolbiště. 

Chcete  Ii  si TEMAforum objednat k pravidelné dodávce, pište na V.Stašek Alšova 13, 35201,  AŠ.  
Chcete ti si pouze přečíst zmíněný článek, obratte se na knihovnu OS, piště  R.Jáskovi, zmíněné disk) má 
archivováno. 
ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU 
ZMÉNY  YE  ČLENSKÉ ZAKADNÉ  

Novi  členové: 385 ŠPAČEK Jaroslav, Hlohová 22, 61200, Brno, sbírá -30- s přítisky. 
386 PRKNA Pavel, Vajgar 576/111, 37704, Jindřichův Hradec, sbírá -1-. 

Nové adresy: 365 J.MYŠAK, U parku 11, 783 13, Štěpánovu Olomouce 
Zrušené Členství: Nadja Mukhtar,  Soudan  - pro nezaplacené příspěvky (člen 352) 
Ukončení členství: J.Jungmann, Kladno - na vlastní žádost k 31.12.97 (člen 357) 

Z.Krykorta, Dvůr Králové, zemřel 31.5.97 (člen 330) 

NOVINKOVA SLUŽBA 
Na setkání v Ústí nad Orlicí bylo přijato následující usnesení ohledně  rozesíláni zásilek novinkové 

služby OS. Z důvodů  značné výše poštovného za doporučený dopis budou zásilky s vydanými materiály 
rozesílány vždy za delší časové období, „až se poštovné vyplati", zhruba jedenkrát za půl roku. Pokud_ 
některý člen nechce čekat na hromadné rozesláni tuto dobu a je ochoten poštovně  uhradit i za kratší časový 
interval, nebo dokonce chce, aby mu materiály byly zaslány okamžitě  po vyjití každého razítka, či přítisku, 
uvědomí o této skutečnosti B.Poláka, který materiály rozesílá. 

Další  alternative  se nabízí před každým setkáním OS. Pokud uvědomíte B.Poléka o své přittomnosti 
na setkání předem, připraví vaši zásilku do obálky, kterou na setkání převezmete a na místě  uhradíte. Tím 
se ušetři celý poplatek za zaslání zásilky i odesláni obnosu. Stačí k tomu mdlo, napsat Bedovi: Přijedu na 
setkáni, prosím přivez mi objednané materiály! Potom to znamená samozřejmě  na setkání také přijet, 
abys sebou vaši obálku nevláčel zbytečně  tam a zpět. 

I když to nejsou případy příliš časte, přece se občas vyskytnou zásilky materiálů  řádně  objednané, 
které se vrátí neotevřené zpět s poznámkou Adresát nepřevzal, nevyzvedl apod." U nečlenů  OS, kteří jsou 
účastníky naší novinkové služby máme řešení jednoduché. Tato zásilka byla poslední a žádnou další jim 
již nezasíláme. U členů  OS přece jenom předpokládáme nějaké vážné důvody, které nedopatření způsobily 
a očekáváme, když už ne omluvu, alespoň  úhradu zbytečně  vynaloženého poštovného. S opakujícími se 
případy bychom byli nuceni zacházet stejně  jakou nečlenů. 

V letošním roce se očekává ještě  nová vložka ve výplatním strojku čOV k propagaci ZOH Nagano (v 
listopadu). Poté, co bude na světě, tedy koncem listopadu, rozešleme všechny letošní materiály těm, kteří 
nemají objednaný druhý díl grantu. Tato publikace by měla být vydána v prosinci, kdy obdrží letošní 
materiály společně  s ní ti, kteří ji mají objednanou. Obě  skupiny, tedy ti, kteří mají 11.dil grantu objednán, i 
členově  OS - účastníci novinkové služby, kteří jej objednán nemají, dostanou společně  s avizovanou 
zásilkou vkladový list, kterým uhradí společně  s Ohradou materiálů  i členský příspěvek na rok 1998. 

Členové, kteří nejsou v novinkové službě, ani nemají objednaný  grant,  dostanou vkladový list v 
dopise a jejich členský příspěvek  buds  zvýšen o poštovné 5.- Kč. Podle vyjádření B.Poldka, správce 
novinkové služby, který vydaně  materiály rozesílá, se na této službě  podílí pouze minimum členů, stejně  
jako minimum členů  objednalo I.dil grantu český a Československý olympismus ve  Mitten!.  
Zdůrazňujeme, že  grant  e možno stále objednat za cenu 60.- Kč  + pošt., steink_i_ako ie možné se přihlásit k  
novinkové službě. Ve své přihlášce uveďte, zda chcete dostávat vše a kolikrát, či zda vás zajímají jenom 
některá temata, např.OH, hokej, atletika,  ME  apod. nebo zda chcete jen některé druhy poštovních artefaktů, 
např. pouze přitisky na CDV, pouze výplatní otisky, či strojová razítka a zda zásilky, které objednáváte, mají 
být podané obyčejně, či doporučené. Doporučte nati službu i Vaším známým, pro nečleny OS jsou ceny za 
jednotlivé materiály pochopitelně  o něco 
ČLENSKÉ PRISPEVKY 1998 

Členský příspěvek na rok 1998 zůstává  podia  rozhodnuti Členské schůze v minimální výši 100.- Kč, 
mládež 50.-  Ka.  Slovenští členové provedou úhradu 100.- Ks poštovní poukázkou na adresu P.Ondrášku do 
Bratislavy. Zahraniční členové hradí příspěvek 20.- DM nebo alikvotní Část v jiné měně. O výši členského 
příspěvku proběhla debata, jejímž výsledkem jsou uvedeně  minimální hodnoty členského příspěvku s tím, 
že bude zdůrazněna možnost dobrovolného příspěvku vyššího, podle vlastni úvahy a možnosti Elena. 
Bylo konstatováno, že OS poskytuje na přímých nákladech každému členu ročně  čtyři zpravodaje a dvě  
knihovničky, což činí úhrnem cca 200 stran odborného textu. Jenom náklad na tisk těchto materiálů  a 
poštovné pro jejich rozeslání činí úhrnem vice než 130.- Kč. Úhradu členského příspěvku je nutno provést 
nejpozději do konce března 1998. 
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Zoltán HALMAY (Maďarsko) - Slovenský rodák ze Zdhoři z osady Dtibrava v barvách Maďarska získal 
stříbro vplavání na 200 m volný způsob v čase 2:31.4 a stejnou medaili na 4000 m volný způsob 1:08:55,4. 
Přidal ještě  bronz na 1000 m volný způsob za 15:16,4.  
FM: PR  SLOVENSKO / TRNAVA 1 *26.6.1996 / KALOKAGATIK96 / ZOLTAN / HALMAJ / PARIŽ / 

ST.LOUlS I LONDÝN 

PuLk)u:  , 7 • k 

1696 1968 

ST.LOUIS 1904 
Walter BFtACK (NĚMECKO) - 100 y znak vplavání, výkon 1:16,8 stačil na zlato, 7:33,0 na 440y na stříbro.  
FM: Z YEMEN  A.R. 1970 Yv.234 Mi.1269 (1269/73) + 1275 N.D. 

Charles DANIELS (USA) - 1.misto ve štafetě  4x50y časem 2:04,6, na 220 y volný způsob v olympijském 
rekordu časem 2:44,2 a na 440y volný způsob, časem 6:12,2, stříbro na  boy  volný způsob, bronz na 50y 

oNolAGAN 

CRP PAjit 
MUM ft. Wed 
KAMA! k4á ILONDird 

volný způsob a čtvrté místo na 100 y znak.  
FM:  Z  GUYANA 1991 

Etienne  DESMARTEAU (Kanada) - Zlatá medaile a nový olympijský rekord v hodu břemenem o hmotnosti 
56 liber, výkonem 10.464 m.  
FM: Z CENTRAAFRICAINE 1993 Yv.876 Mi.1493 (1400/1516)  

Ray  EWRY (USA) - Famozril skokan získal tři zlaté olympijské medaile, ve skoku do výšky z místa výkonem 
150 cm, ve skoku do dálky z místa výkonem 348 cm, který byl novým světovým rekordem a konečně  v 
trojskoku z místa výkonem 10.54 m.  
FM: Z USA 1990 Yv.1905 Mi.2094 (2093/97)  

GUYANA 1991 Yv.2542 Mi.3499 (3495/503) 
Vyobrazení viz OH 1900. 

Roman FONST  (Cuba)  - Král šermířských soutěži této olympiády byl kubánský sportovec, který získal zlato 
v soutěžích družstev i jednotlivců  ve fleretu a přidal další zlato v kordu.  
FM: Z CUBA 1969 Yv.EIF 33 Mi.1515  (BF  34)  

CUBA 1992 Yv.3229 Mi.3594 (3593/96)  
GUYANA 1991 Yv.2537 Mi.3495 (3495/503) 
Reprodukce viz OH 1900. 
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Zoltán HALMAY (Maďarsko) - Tento sportovec slovenského původu po úspěchu v Paříži vybojoval dvě  
zlatě  medaile  iv  St.Louis na 50y volný způsob v čase 28,0  sec  a 100 y volný způsob za 1:02,8.  
FM: PR  SLOVENSKO / TRNAVA 1 *26.6.1996 / KALOKAGATIA'96 / ZOLTAN / HALMAJ / PARiž 

sT4_puis I LONDÝN 
Vy6titrázení viz OH 1900. 

B.HANSEN (USA) - Zlato v zápase ve volném stylu v  WV)  váze (nad 71.668 kg).  
FM: Z MARRA  STATE 1968 Yv.15 Mi.115 (115/121) 

Yv. Mi 147 (147/153) 

Anton HEIDA (USA) - Tento suveren gymnastických soutěži získal postupně  zlato v šestiboji družstev jako 
Člen družstva  Philadelphia  TV., na koni našiř, na hrazdě, při přeskoku a ve víceboji na sedmi nářadích. 
Navíc přidal ještě  stříbro na bradlech. Tedy pět zlatých a jedna stříbrná.  
FM: Z GUYANA 1991 Yv.2513 Mi.3534 (3531/3539) 

Thomas  HICKS  (USA) - Vítěz maratonského závodu na rovných 40 km časem 3:28:53,0.  
FM: Z HAITI 1969 Yv.636 Mi.1030 (1028/1043) 

Yv.BF 26/27A Mi.BF 35/38 

KANADA - Neočekávaný olympijský vítěz v turnaji v kopané v sestavě  Linton, Ducker, Gourley, Lane 
Johnston, Fraser,  Taylor  Steep,  Hall, Henderson a MacDonald.  
FM: Z PARAGUAY 1969 Yv.1023 Mi.1952 (1951/59)  

Myer  PRINSTEIN (USA) - Druhý z vynikajících amerických skokanů, zlato v dálce v novém olympijském 
rekordu 734 cm a další zlato v trojskoku, 14.35 m.  
FM: Z CENTRAAFRICAINE 1972 Yv.A 112 Mi.306 (304/306) 

Martin SHERIDAN (USA) - Novým olympijským rekordem v hodu diskem výkonem 39.28 m získal zlato.  
FM:  Z TANZANIE 1995 Yv. Mi. 



LONDÝN 1908 
Alberto BRAGLIA  (Italia)  - Výkonem 317 bodů  získal tento sportovec zlatou medaili ve víceboji jednotlivců  
V gymnastice. Jednotlivé  Wadi  nebyla tenkrát samostatně  hodnocena, závodnici - jednotlivci se nemohli 
zúčastnit soutěží v družstvech.  
'FM: PR ITALIE / MODENA / A.BRAGLIA /26.11.1983 / 69.ASSEMBLEA NAZIF, 

FEDERGINNASTICA 
OVS ITALIE / FEDERAZ1ONE GINNASTICA / ()ITALIA / CELEBRAZ1ONE 100 ANNIVERSARIO 

/ NASCHA ALBERTO BRAGLIA / MODENA 26/27 NOVEMBRE 1983 / 00194 ROMA  

Hanna BRAUN  (Německo) - Na svoje konto si připsal bronz na 800 m časem 1:55,2 a stříbro v olympijské 
štafetě  200 - 200 - 400 - 800 m, kde běžel poslednl Osek. Štafeta běžela v sestavě  Hoffmann, Eicke, 
Trieloff,  Braun  s časem 3:32,4.  
FM: PR  NĚMECKO / MUNCHEN HAUPSTADT DER BEWEGUNG IV. / Intemationales / Hanns  

Braun  / Sportfest I? ?1939  
PR NĚMECKO / MUNCHEN 2/ 5.9.71 / XV. /  Intern.  / Hanns -  Braun  - Sportfest-71 / 8 

Charles DANIELS (USA) - Staronovým olympijským medailistou byl i americký  played Daniels.  Získal v 
novém olympijském rekordu zlato na 100 m v.z.. v čase 1:05,9 a podílel se i na bronzu USA ve štafetě  4x200 
m v.z.  
FM: Z GUYANA 1991 Yv.2518 Mi.3539 (3531/39) 

Vyobrazeni viz OH 1904.  

Ray  EWRY (USA) - Hrdina atletických soutěží her v Paříži i St.Louis získal další dvě  zlaté medaile i v 
Londýně. Ve skoku z místa do výšky výkonem 157 cm a z místa ao dálky 3,325 m.  
FM: Z USA 1990 Yv.1905 Mi.2094 (2093/97)  

GUYANA 1991 Yv.2542 Mi.3499 (3495/503) 
Vyobrazení viz OH 1900. 

FRANCIE - Francouzští cyklisté Maurice Schilles a André Auffray získali společně  zlato v soutěži 
tandemů  na 2 km časem 3:07,6. Kromě  toho v sólovém závodě  na 5 km skončil Schilles na druhém a 
Auffray na třetím místě. Oba byli členy francouzského družstva ve stíhacím závodě  družstev, kde Francie 
skončila na 5.mistě.  
FM: Z YEMEN  A.R. 1971 Yv.259 Mi.1498 (1498/501) 

Jeno FUCHS (Maďarsko) - Jednoznačně  nejlepším šermířem - šavlistou byl maďarský Dr.Jeno Fuchs. 
Zvítězil v soutěži jednotlivců  a byl i členem vítězného maďarského družstva. Nás bude určitě  zajímat, že 
třetím v soutěži jednotlivců  byl český reprezentant Vilém Goppold z Lobsdorfu a bronz ve stejné soutěži 
družstev získalo družstvo  each  v sestavě  Goppold, Tuček, bratří Ladové, Schejbal a Tvrský.  
FM: Z GUYANA 1991 Yv.2566 Mi.3542 (3540/48) 

Zoltán HALMAY (Maďarsko) - Slovenský  played  v barvách tehdejších Uher byl medailově  úspěšný i při své 
Vet( Očasti na olympijských hrách. Ziskal dvě  stříbrné medaile, na 100 m v.z časem 1:06,2 a ve štafetě  na 
4x200 m.  
FM: PR  SLOVENSKO / TRNAVA 1 26.6.1996 / KALOKAGATIA'96 / ZOLTAN I HALMAJ /  FAQ  / 

ST.LOU1S I LONDÝN 
Vyobrazení viz OH 1900. 



Wyndham  NALSWELLE (Velká Britanie) - Zlato v běhu na 400 m. Ve  finale  byl diskvalifikován Američan  
Carpenter,  který při předbíháni úmyslně  Halswella udeřil. Byl za to diskvalifikován a  finale  se opakovalo. 
Další dva účastnici, rovněž Američané odmítli nastoupit, takže v opakovaném  finale  běžel Halswelle sám, 
což je zřejmě  ojedinělý případ v historii her.  
FM: Z KLDR 1978 Yv.1501 C Mi.1762 (1760/71) 

John HAYES (USA) Vítězem v maratonském běhu v novém olympijském rekordu časem 2:55:18,4 byl 
vyhlášen právě  John  Hayes,  i když jako první se dostal do cíle Ital Dorando Pietri, který nékolik metrů  před 
cílem omdlel a byl do cíle donesen. Pro cizí pomoc byl diskvalifikován.  
FM: Z HAITI 1969 Yv.637 Mi.1031 (1028/1043) 

Yv.BF 26/27A Mi.BF 35/38 

George W.HYLLIARD (Velká  Britanle) - Zřejmě  zajímavý chybotisk na známce  Gamble  uvádí, že Hylliard 
byla tenistka  (Mrs.),  není tomu tak, jedna se o muže, který byl úspěšný v pánské Čtyřhře. Získal zlato s 
R.F.Dohertym na trávě  a společné s Dr.V.Eavesem byl pátý v téže soutěži v hale.  
FM: Z GAMBIA 1989 Ýv.862 Mi.966 (965/84) 
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Dorothy CHAMBERS-LAMBERT  (Velká Britanie) - Tenisové soutěže se hrály dvakrát, na trávě  a v hale: V 
soutěži na trávě  zvítěiila anglická tenistka a získala tak zlato.  
FM: Z GAMBIA 1989 Yv.866 Mi.968 (965/84)  

Octave  LAPIZE (Francie) - V silničním závodě  cyklistů  na 100 km získal bronzovou medaili.  
FM: PR FRANCIE / JOURNEES  OCTAVE  LAPIZE / 1887 1817 / 14.4.73 / VILLIERS SUR MARNE 

OVS FRANCIE claude / chappaz / 13  rue Octave  Lapize /  NOISY LE  GRAND 19.1.86 /  SEINE  
ST.DENIS 

OVS FRANCIE / christophe / lapize / zefal ‚afa / AUBERVILLIERS ‚30.11.88 ST.DENIS 

Eric  LEMMING  (švédsko) - Oštěpařské soutěže v Londýně  byly dvě. Volný styl výkonem 54,44 m, i Ado? 
styl výkonem 54,83 m, který byl novým olympijským rekordem, vyhrál pravě  Eric  Lemming.  V řeckem stylu 
získal další Švéd, Otto Nilsson výkonem 47,11 m bronzovou medaili.  
FM: Z SWEDEN 1986 Yv.1386 Mi.1404 (1403/6) 

Z MONSERRAT 1995 Yv. Mi.926 (925/8) +  BF  70  
PR SWEDEN  / GOTEBORG / 17.10.1983/..../ 

NEMECKO - V roce 1908 ještě  bebylo ani potuchy po zimních plympijských hrách, přesto v Londýně  
proběhly jako součást letnich her soutěže v krasobruslení. V  *aye  jízdě  získali zlato Anna Hublerová a • 
Dr.Heinrich  Burger. 
FM: Z YEMEN  A.R. 1970 Yv.234 Mi.1269 (1269/73) 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

\  

Yv.258 . Mi.1481 (1480/84) 

Dorando PIETRI  (Italic)  Tento italský sportovec byl zřejmě  prvním případem dopingu. Několik metrů  před 
cílem maratonu omdlel a do cíle byl donesen pořadateli. Samozřejmě  byl diskvalifikován a vítězem byl 
vyhlášen Američan John  Hayes. 
FM: Z ST.V1NCENT GRENAD 1994 Yv. Mi. •  

PR fTAUE 41012  CARPI (MO)  / CENTENARi0 / NASCITA I DORANDO PIETRI /2010.1985 
/ 71 CAMPIONATO ITALIANO MARATONA  

Enrico  PORRO  (Italic)  -  Lehká váha (do 66,6 kg) v  Lipase  řecko-římském, zlata medaile a italský zapasnik 
E.Porro, takhle to jde všechno dohromady.  
FM: Z YEMEN  A.R. 1971 

Harry  PORTER PORTER (USA) -  Zlata medaile ve skoku vysokém výkonem 1905, cm.  
FM: Z CENTRAAFRICAINE 1993 Yv.877 M11494 (1490/1516) 

Martin SHERIDAN (USA) -  Po olympijských hrách v StIouls zvítězil v hodu diskem v obou stylech i v 
Londýně. Ve volném stylu výkonem 40,89 v novém olympijském rekordu, v »řeckém" stylu výkonem 37,99 m.  
FM:  Z TANZANIE 1995 Yv. Mi. 

Vyobrazení viz OH 1904.  

Melvin  SHEPPARD (USA) -  Světový rekord časem 1:52,8 na 800 m a olympijský rekord časem 4:03,4 na 
1500 m. K tořnu do počtu třetí zlato a opět světový rekord v olympijské štafetě  časem 3:29,4.  
FM: Z GUYANA 1991 Yv.2569 Mi.3545 (3540/8)  

Henry TAYLOR  (Velká Britanie) -  Na své konto si připsal hned tři zlaté olympijské medaile v plaveckých 
soutěžích. 400 m v.zp. ve světovém rekordu za 5:36,8, 1500 m v.zp. rovněž ve světovém rekordu za 22:48,4 
a konečně  štafeta 4)(200 m v.zp., tentokrát jenom v rekordu olympijském.  
FM: Z CENTRAAFRICAINE 1972 Yv.A 113 Mi.307 (304/08) 

VELKA BRITANIE -  Angličtí fotbalisté se stali vítězi fotbalového turnaje v sestavě :  Bailey,  Corrbet, Smith, 
Hunt,  Chapman,  Hawkes,  Berry, Woodward,  Stapley,  Purnell  a  Hardman. 
FM:  • Z PARAGUAY 1969 Yv.1024 Mi.1953 (1951/9) 

Albert ZURNER (Německo) -  Ve skocích ao vody z prkna získal zlato mezi pouze startu'icími 
závodníky výkonem 85,5 bodu.  
FM: Z YEMEN  A.R. 1971 

S využittm difinku Alvaro Trucohiho v  italském  
zpravoilaji PHILA-SPORT doping a pfipravil 4p- 

Yv.234 Mi.1270 (1269/73) 
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K MS 1962 v Káhiře vydal EGYPT (U.A.R.) 3znárnky (č. 148,150, 152) - obr. Č. 
14, další je až k MS 1974 v Thunu - ŠVÝCARSKO (č. 1019) - obr. Č. 15 a je na ni 

zobrazena v té době  nejlepší a nejrozšířenější sportovní pistole švýcarské výroby 
Hammerlli 208. MS 1978 se konalo v Seoulu, JIžNi KOREA vydala 3 zn. (č. ? + A?) 
- obr. Č. 16. K MS v Suhlu 1986 vydala NDR 3 zn. (č. 3045-47) - obr. Č. 17a a 
POLSKO (3120), zajímavostí je, že  areal  střelnice v Suhlu je vyobrazen na známce 
NDR (č. 2130) - obr. č. 17b vydané v sérii k LOH 1976. V roce 1989 se konalo 6.MS 
ve vzduchových zbraních v Sarajevu, známka JUGOSLÁVIE (č.2339), MS 1990 se 
konalo v Moskvě - zn. SSSR (6. 6094) - obr. Č. 19. Na obr. Č. 18 je razítko z MS 
vzduchových zbraní v Innsbrulcu, obr. Č. 19 a Č. 20 dokumentují MS 1990 v Moskvě  a 
MS 1994v Miláně. 
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REPUBLIK OSTERREICH 

K  ME  1955 v Bucuresti vydalo RUMUNSKO známku (č. 1535) - obr. Č. 21, k  ME  
1965 rovněž v hlavním městě  Rumunska byla vydána RUMUNSKEM série 6 zn. + 6 
zn. stříhaných (č. 2407-18) - obr. Č. 22a. K této události vydala i ALBÁNIE 5 zn. (č. 
934-38) - obr. Č. 22b. V roce 1979 se konalo  ME  ve vzduchových zbraních v Grazu a 
RAKOUSKO vydalo 1 zn. (č. 1599) na které jSou vyobrazeny v té době  nejrozšířenější 
vzduchové zbraně  firmy Feinkwerbau (SRN) obr. Č. 24. Dosud poslední zn. k  ME  
1981 v Titogradu vydala JUGOSLÁVIE (č. Z 76). Ukázky razítek a dalších materiálů  
z  ME  jsou na obr. č. 25, č. 26, Č. 27, Č. 28, E. 29. 
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OSTATNÍ STŘELECKÉ SOUTĚŽE:  
Existuje několik známek k Hrám Cornonwelthu - např. obr. Č. 30a -  PAPUA-NOVÁ 
GUINEA (č. 457 ) a obr. Č. 30b - MAN (č. 300), Panamerickým hrám, 
Jihoamerickým hrám'- obr. Č. 31 PERU (č. 1435) a Asijským hrám - obr. č. 32  
IRAN  (č. 2187 - zobraztije Střelbu na  bald  terč, jedinou disciplinu, kde lze použit 
optické zamiřováni - ptišlcohled s  max.  zvětšením 4x - pro nás tolik úspěšná disciplina, 
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kdy ze vzduchovky na 10 m na OH 92 získal L. Račanský bronz a na OH 96 M. Januš 
rovněž bronz). Dále se jedná o různé armádní soutěže - např. již neexistující Letni 
spartakiáda spřátelených armád - obr. Č. 33 KUBA (č. 2246 - IV. LSSA Havana 1977 
zobrazuje střelce se samopalem Kalašnikov - u nás vz. 58) a na obr. Č. 34 je razítko 
z armádního MS ve Svédsku (organizace armádních střelců  CISM), mezinárodní 
závody apod. Novou kapitolou jsou Světové poháry (zde se získávají tzv. QP = místa 
k účasti na  OR  !). V Suhlu, se konají každoročně  všechny OH discipliny - obr. Č. 35, 
v Montecatini (Itálie) bylo již několikrát  ME  a MS v brokových disciplinách a obr. č. 
36 dokumentuje finále  SP  1996 (pohlednice s areálem střelnice a známka Itálie k OH 
96 v Atlantě). Na Obr. Č. 37 a č. 38 jsou ukázky materiálů  národních střeleckých 
mistrovství a různých soutěži. 

HISTORIE STŘELECTVÍ: 
Bylo vydáno několik sérii a známek s námětem historických zbraní'- např. obr. Č. 39 

- NDR vydala 6 známek s ukázkou sbírek muzea v Suhlu (č. 2379 - 81), obrázkových 
terčů  - např. obr. č...40 - ČESKOSLOVENSKO vydalo 6 žnámek historických terčů  
(č: 2216 -21). Pořádají se i soutěže ve střelbě  z historických zbraní (jedná se zpravidla 
o repliky předovek - skutečné historické zbraně  mají značnou cenu a pro soutěže se 

/ pokračovémi / 

Ladislav Janoušek 000000nc00000000000000000000000000000 00000000 

) 



OLYMPIJSKt  AEROGRAM  A  FORMULAE  
První aerogramy spatřily světlo světa v Anglii a byly použity zejména pro korespondenci britských 

vojáků  jako zásilky polni pošty. Na poli olympijské filatelie se první vlaštovka objevila při XIV.olympijstcých 
hrách v Londýně  v roce 1948. Tento  aerogram  je poměrně  známý a najdeme jej v každé jen trochu 
polcročilejšlolympijsko filatelistické sbirce. 

O osm let později australská pošta připravila pro účastníky XVI. olympijských her v  Melbourne  
formulář  aerogramu bez vytištěné poštovní známky, který byl k dispozici pouze přimým účastníkům her, 
ubytovaným v olympijské vesnici. Na naši ukázce vyobrazeny exemplář  odeslal náš olympionik kanoista, 
K.Hradil. Tento formulář  musel být ofrankován vylepenými poštovníml známkami. 

Japonská pošta připomenula konáni XVIII.olympijských her v Tokiu roku 1964 aerogramern, který 
měl všechny nezbytné atributy aerogramu. Na naší ukázce je  aerogram  dofrankován dalšími dvěma 
olympijskými známkami s  PR,  propagujícím olympijské soutěže v pozemním hokeji ze dne 11.10.1964. 1 
tento  aerogram  patři mezi ty známější. Méně  znrimý..však je japonský formulář  aerogramu, vydany pro zimní 
OH v Sapporu 1972. 

Posledním z naši dnešní ukázky aerogramů  je klasický  aerogram  rakouský k zimním OH v 
Innsbrucku 1976, který připomíná, že 'následující letní olympijské hry přivítá kanadský  Montreal.  Po 
dořrankováni byla naše ukázka přepravena na trase  Innsbruck  -  Montreal,  o čemž svědči použité  PR.  

AP- 

Použité ukázky jsou ze sbírky M.Justýnove ,AEROGRAMY" 

ippAWAV AP' Ar  Air  Ar ArAw AEROGRAMME 

**I 464 
1431 Stolle St 
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Praga 1998  

Adolf S000l KS 
mote rootoOto 

--- 
A UST RI A 

04.4444.41 - 146446) 

MONTRRAL/Kanada 

 

-  

 

-Mezinárodní filatelistická výstava Praga 1998 se uskuteční 10.- 13.9.1998 ve Veletržním paláci a v 
poštovním muzeu. Výstava se koná pod záštitou FEPA (Federace Evropských filatelistických svazů) a s 
podporou FIP. Kvalifikaci pro účast na teto výstavě  mají české exponáty, oceněné v posledních pěti letech 
minimálně  stříbrnou medaili. Zájemci o účast svých exponátů  na teto výstavě  si obratem napíti o přihlášku 
na adresu: 

1  PRAGA 1998 - Ortenova náměstí 16, 225 06, Praha 7, Holešovice 
Tamtéž musíte vypiněnou přihiašku zaslat tak, aby zde byla nejpozději do 31.prosince 1997!  

Organizační výbor do konce ledna 1998 vyrozumí všechny přihlášené a  torn,  zda jejich exponát byl přijat. 
Vystaveno bude celkem asi 230 exponátů. 
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GEORGE SMITH PATTON,  jr. 
Tento příspěvek doplňuje obdobný článek uveřejněný ve zpravo-
daji OS, Č. 4/96, str. 84-85. 

Narodil se 11.1istopadu 1885 v zámožné rodině  ve statě  
Virginia a zemřel při autonehodě  21.prosince 1945 v Heidelbergu 
v Německu. 

Americký generál, který velel v letech 1944-45 3.americké 
armádě, která po průlomu ve Francii obsadila jižní Německo. V 
květnu 1945 vkročila na území západních čech a 6.května 
vstoupila 2.indiánskd pěší divize- 3.armddy generála Pattona na 
území Plzně  a spolu $ dalšími americkými skupinami ji 
osvobodila. Ve druhém největším městě  čech pak skončila na 
demarkační čáře v linii Karlovy Vary - Plzeň  české Budějovice. 
Po skončení 2.světové války napsal knihu vzpomínek "Válka, jak 
jsem ji poznal".  

G.S.Patton byl po celý svůj život všestranným sportovcem. Už 
jako kadet ve  West  Pointu byl  Patton  členem fotbalového mužstva. 
V roce 1912 se účastnil, na vlastní náklady, V. Olympijských her 
ve Stockholmu (5.5.-22.7.), kde závodil v moderním pětiboji. Po 
počátečním neúspěchu v první disciplině  - ve střelbě  (dále se 
soutěžilo v plaváni, šermu, jízdě  na koni a běhu terénem), 
skončil se 41 body na pěkném 5.místě, za čtyřmi Švédy (vítěz 
Gustav Li/liehook získal 27 bodů). 



GEN  GEORGE S. PATTON 

3 c Patton 

vlajka 's křížem 
památník Pattona  
Patton  vyznamenává 
brig.gen.Auliffa 

5 F+2,50 F Patton  
6 F+3 F tank 

USA -1953 646 

Belgie - 1957 1077-1081 1 F+50 c. 
2,50 F+50 c 

3 F+1 F  

8 ELGIE-8ELGIQUE  
7, HONORING GoLGEORGES.PATIVI.JR: 

. AND in ARMORED Fonts OF 114E U.S. ARMY  

Česká republika - 8.5.1995 Plzeň  1  General George S. 
Patton 1885-1945 
(s  autogramem)  

esORGE,r.p 
44'4. a 1885 ."4,,  

e. 1945 
0 

4 
a . 5.1995 9‘' 

Známky Č.k.Michel hodnota námět  

Luxembourg  - 1947 423-426 1,50 F hrob G.S.Pattona  
SF dtto 

3,50 F general Patton  a 
tanková bitva 

10 F dtto 

Příležitostná razítka : 

Československo 17.7.1945 Strakonice Návštěva velitele 
amerických vojsk 
generála Pattona 

000000000000000000000000000000000000000
Ivan Vápenka 000000000000 

OLYMPIJSKI BOHEMIKUM  

K OH 1996 v Atlantě  bylo vydáno nepřeberná množství filatelis-
tického materiálu. Mezi ty, pro nás zajímavé, patří ětyřznámko-
vá emise Maledivských ostrovů. Na známce hodnoty 3 RF nachází-
me olympijského vítěze z OH 1952 v běhu na 5 a 10 km a v  mare- 

•  



S. Walesiewiczová, vítězka v běhu na 100 m na OH 
1 932, /RE 1/ a  Joan  Benoitové z USA, vítězka mara- 
tonu na OH 1984 /RE 12/. 

tónu - Emil Zátopek, druhou naší zástupkyni v emisi je olympijs-
ká vitézka v hodu diskem na OH 1956 v  Melbourne  - Olga Fikotová-
Connolyová /RE 10/. Zbývajícími olympijskými vítězi jsou Polka 

ol0000000ci00000p000cr000000000cloo000000000000St. Kamenický 0000000 

SPORT NA ZNÁMKÁCH  

V závěru letošních prázdnin /19.-31.8./ se v italských městech  
Palermo, Catania  a  Messina  uskutečnila letní světové univerziá-
da. 
Italské poštovní správa připravila k této sportovní události 
dvě  známky, razítko 1. dne vydání /19.8./, FDC a celou řadu  PR,  
zaměřených na jednotlivé sportovní odvětvi, tvořící univerzidd-
nf program. 
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Česká výprava, 
čítající 106.  
členů, obsadi-
la šest z jede-
nácti sportů. 
Jejich pros-
třednictvím 
získala 1 zla-
tou, 4 střibr- 

n4 a stejný počet bronzových medaili. 

Město Košice je známo svým pořadatelstvím druhdho nejstaršího 
maratónu na světě  - Mezinárodního maratónu míru. V tomto rose 
se Košice staly hostitelem 6. Mistrovství světa v půlmarato-
nu. 17. záři vyšla slovenská známka /néklad 1,5 mil. kusů!, 
razítko 1. dne, FDC a v den, kdy se závod uskutečnil /4.10./, 
bylo na poštovním úřadě  v Košicích používáno též přiležitost-
né razítko. Jsou známy té privátní přitisky na obálkách. 
Vítězem šestého mistrovství světa v půlmarat6nu se stal v ka-
tegotii mužů  Karian  Sham  Kororia před svými krajany Tanuiem a 
Cheruiyotem. Nejlepším českým závodníkem byl Jan Pešava na 16. 



Francie se stala v letošním roce hostitelem dvou MS. Neprve 
přivítala na jezeře v savojském Aiguebelette nejlepší světor4 
veslaře. Poté hostila v pařížské sportovní hala Omnisport de 
Bercy výkvět judistů. 
Obě  významné sportovní události připomenula Francouzské poš- 

tovní správa vydáním jedné znám-
ky / 3 FRF /, razítka 1. dne a  
FDIC.  
MS veslařů  bylo navíc propagová-
no strojovým razítkem /23.7.-23. 
října/; finálové jízdy připomf-

razítko. ná  ruční  přiležitostné 

Manďne de J.e. 19,7 
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3008.97 
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Championnars du monde 11 

AV1RON 97 

místě  v osobním rekordu 1:01:31 hod. Mezi ženami byla nejlep-
ší Tegla Loroupeord z Keni před Rumunkami Pomacuovou a Simono-
rou. 

25. výročí hokejové „série století" mezi bývalým  SSSR a Kana-
dbu, která se odehrála v záři roku 1972, připomenula Kanadská 
pošta 20. září, vydáním dvou známek / 2x45 / o nákladu 18 
mil. kusů, razítka 1. dne z Toronta a FDC. Pro mimofilatelis-
tickou zajímavost - byl také vydán stříbrný dolar a telefonní 
karta.. 

Pro osvěžení paměti : sověts-
ko-kanadskou sérii tvořilo  GSM  
utkání /čtyři v Kanadě  a čtyři 
v SSSR/. Jednotlivé zápasy 

skončily takto - Kanada - SSSR 3:7-, 4:1, 4:4, 3:5, 4:5, 3:2, 
4:3 a 6:5 /rozhodujícf gól vstřelil Paul Henderson!. 
Utkáni se hrála v kanadských městech :  Montreal,  Toronto, Win-
nipeg a  Vancouver.  Sověti odehráli své zápasy na moskevském 
ledě. 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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FOTBAL 

Dnešní fotbalové příspěvky jsou zcela v režii našeho člena, 
Stanislava Kamenického.  

JEST K FINALE ME 1996 V  ANGLII  

Niger  vydal 
známkách je 

Pořada-
tel  ME, 
Anglia,  
si 

zřejmě  dost věřil, že jejich mužstvo se pro-
bojuje až do finále  ME.  Na počest vitězst-
rl Anglie byla pf=ipravet-La 
k oslavě  titulu. Tato atraktivní série ve 
stylu comics měla být vydána během pěti dnů. 
Bohužel, všechny naděje Angličanů  zhatili v  
semifinále Němci /1:1, na penalty 4:5/. A tak z této zajíma- 
vá můžeme vidět jen tuto ukázku. 

RAKOUSK1 F0TBALOV1 MISTR -  SK RAPID  VfDEII 

Je známým faktem, že první rakouská známka vyšla už v roce 
1850. Na první fotbalovou rakouskou známku jsme si však mu- 
seli počkat až do 25, dubna 1997, kdy Rakouské \scHER 
poštovní správa připomněla rekordního mistra (.9' 
země SK  Rapid Videri - vydáním 
známky v hodnotě  7 S, FDC a Rekordmister ,1 

Ůstentichischer Futbalt- 04 

příležitostným razítkem. 
Rapid byl založen v roce 1896, 

1 
A 

3 

ts  

' 
R
A

D 
 t

i

y 7  
10 

Mistrem země  byl 30x, Rakouský gs 
pohár získal 15x. Je častým 0.- OF- 4.,....... .. ,...,, 
častnikem evropských pohéro- 41,N 

' scs• Ira.r.,...•;7:11P 
vých soutěži /PMEZ, Pohár  UEFA/.  27A.I997 4/99740' 

Po skončeni  ME  zajímavý aršIk. Na prvních dvou 
vyobrazen střelec obou vítězných finálových bra-

nek -  Oliver  Bierhoff, 
na třetí známce je J. 
Klinsmann s pohárem. 
Na poslední pak vidíme 
kapitána a nejlepšího 
hráče  ME  1996 M. Samme-
ra. 
Pro nás jsou zajímaví 
další hráči - na první 
známce s číslem 16 po-
znáváme  Michels  Horňá-
ka a na druhé smutně  
sleduje  mid  v síti P. 
Kouba. Vše dovršují 
na čtvrté známce zna-
ky fotbalových svazů  
SRN a ČR. 

--• 
trs 

.1:1;10 
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Čnterreichische FuBbalmeister  

1 RapidU hréli.i 
čs. reprezentan-
ti. Jr. 3ican, Fr. 
Veselý, Antonín 
Panenka. V sou-
časné době  zde 
hraje R. Wagner. 

NOVINKA K MS 98 

VE FRANCII 

MS 1998 ve Fran-
cii se pomalu a 
jistě  blíží. Růz-
né poštovní sprá-
vy již nyni..vydá-
vaji pro sběrate.  
le  nové známky. 
PozadU nezůstala ani Mali,  která dala zajímavý aršfk s dese-

ti fotbalovými hvězda- 

/Uruguay, 
rlton, D. 
šíkem tak 

mi minulých MS. Pro 
sběratele čs. kopané 
se na něm objevují dVa 
fotbalisté. Prvním .je  
Raimondo'  Orsi /druhý z-
level,  autor jedné z 
finálových branek MS v 
roce 1934 Itálie-ČSR 
2:1. Druhým je ..vynika-
jíc i italský brankář  
Gianpiero CoMbi /tře-
tí zleva/, který výbor-
ným výkonem v brance 
měl lví podíl na vítěz-
ství Italů  ve finále MS 
1934. Dalšími zobraze- 

. nými fotbalisty jsou Cea 
MS 1930/,  Paid,  Schiaffino /Uruguay, MS 1950/,B. Cha-
Zoff, F. Beckenbauer, P.  Rossi,  L. Matthaus. Tímto ar-
můžeme dokumentovat pro nás nezapomenutelné MS 1934. 

Z. HISTORIE  ME  V KOPANt  

Páté  ME,  hrané v roce 1976 přineslo čs. kopané :eden z,největ-
šich-Lispěchů  po válce. C titul evropského šampiona bojovalo v 

kvalifikaci' 32 zemi. ČSSR hrdla v 
t. skupině  a za soupeře měla Ang-
lii /0:3, 2:1/, Kypr /4:0, 3:0/ a 
Portugalsko /5:0, 1:1/". 'Zévěrečný 
turnaj sehrál r JUgoslávii. Prv-
ním našim soupeřem bylo Holandsko 

/1k. června/ v Záhřebu. Zvitězili 
jste po prodlouženl '3:1 /1:0, 1:1/ 

4 brankami'Ondruše, Nehody a Fr.  Vase- 

91-1. 
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lého. Ve finále, hranelm 20.6.1975 v-  Bělehradě  porazila ČSSR 
favorite  ME  -'mužstvo SRN po prodloužení na pokuto- FINAt 
vé kopy 53.._Tnormálním čase skončil zápas 2:2  
/2:1/. Na třetím místě  skončilo Holandsko a čtvr- BELEHRAD 

té byla-Jugoslávie. `.71*  
1"tp 

Poznámka : U slovenského  PR  připomínajícího 20.  vý- 0s C
S  

_ roči.slavného bělehradského finále je 4.4vAT. 
chybně  uvedeno datum. isto 16.6.76 má být správně  20. 
června 1976. 
V pořadí již 6.  ME  se hrálo v roce 1980 v Itálii. Předcházela 
mu kvalifikace, které se ztičastnilo 32 zemí. 'ČSSR, obhajující 
titul, hrála v 5. skupině, kterou vyhrála před Francií. Závě-
rečn4 boje se hrály 
v hmě, Neapoli, Tu-
ríně  a Milán ě. CSSR 
hrála ve skupině  A 
první zápas 11.6. v 
Rímě  se SRN 0:1,.'14. 

OV- 
" o 

CEC0SL0VACCH1A 
ITALIA 

214198v 

flikORMÝ 
června opět . v filmě  jsme porazili !I:Zack° 3:1 /2:1/, brankami 
nenky, Nehody a Vizka. Remíza s Holandskem /17.5./ 
stačila jen k zisku 2, místa  ye  skupině. Skupinu B vyhrála Bel-
gie před Itálií. Finále,, hrané 22.6. v Plmě  skončilo vítězstvím 
Německa nad Belgií 2:1 /1:0/. ČSSR vybojovala v Neapoli /21.6./ 
třetí místo po remíze s Itálií 1:1 na pokutové kopy 9:8. 
Kvalifikate  ME  1984 se aOčastnilo 32 zemí. Z naši, 1. skupiny, 
postoupilo db závěrečného turnaje, pořádaného ve Francii, Ru-

munsko. Zde se hrálo ve dvou 
skupinách, každý s každým. Ví-
tězem první skupiny se stala 
Francie, druhé Spanělsko. Ti 
se také u4ali 27.5.198i o ti-

tul mistra Evropy. šampionem 
se stala Francie, když porazi- 

la Španělsko 2:0. 0 třetí a 

/ pokračování / 

00000000000000000000000000000St. Kamenický 
000,000.000000000000000 

ing Jaroslav Petrásak P.O.Box 13, 282 23, Český Brod 
Vítězslav Šlechta, Stamicova 3/47, 623 00, Brno 
Mgr.Radek Jitsek Havlíčkova 271,281 23, Červené Pečlry 
ing Zdeněk Slováček, Ressiova 2257, 530 02, Pardubice 
dipl.tech. Bedřich Polák, P.O.Box 47, 150 00,.prahá.§ ....... . 

zodne DUB10E,ČJj'PJ1-36711S2f• 

( 

1".6.77  

g D'EUROPE DE 

FOOTBALL 
MARSEILLE — Vet 23 JUN 1984 

MARSEILLE-R.0E ROME 9 - 3 - g 4  

čtvrté  mist° se  již nehrálo.  

TALE- CRAMP/OA/NAT 
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