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Soubor osmi GOV 40 s pfitisky vytištěnými POSTFLOU (kat. 8), zobrazuji olympijské medailisty - 
1 -  Jiff  Skobla, 2- Věra Čáslavská, 3- fotbalový tým OH '80, 4 - Květa Jeriová, 5 - Emil Zátopek, 
6 - Hans Zdražila, 7- Ludvik Daněk a 8- Jarmila Kratochvilová, se stal skutečným hitem výstavy 
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6.dri1PSPOR7-99  
SVAZ ČESKÝCH FILATELISTO, ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝSOR A čESICA ASOCIACE PRO 

OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII - OLYMPSPORT, ve spolupráci s Českou poštou sp., Muzeem 
policie, Poštovním muzeem, českou olympijskou akademií, Klubem českých olympioniků, deskou 
olympijskou  as.,  KF 00-1 Praha a Oblastní komisí mládeže v Praze uspořádali na počest 100.výroči 
založení českého olympijského výboru ve dnech 17. - 22. 5. 1999 v Muzeu policie ČR v Praze Národní 
oborovou tematickou filatelistickou výstavu se zahraniční účastí a Mezinárodní výstavu filatelistické 
literatury s olympijskou a sportovní tematikou OLYMPSPORT'99. 

Vystaveno bylo celkem 111 exponátů  v soutěžních i nesoutěžních třídách výstavy, z toho 33 
exponátů  obsahovala samostatná výstava filatelistické literatury. 

Návštěvníci Výstavy měli možnost se seznámit se sportovními a olympijskými exponáty českých a 
slovenských vystavovatelů, pro které výstava byla kvalifikací na světovou výstavu OLYIVIPHILEX 2000 
v australském  Sydney.  V soutěžních třídách se však zúčastnila výstavy i řada exponátů  z mnoha dalších 
zemí. Zastoupeni byli vystavovatelé ze sedmnácti zemí celého světa. 

V čestné třídě  byly vystaveny exponáty olympijských výborů  Slovenska, Chorvatska a Turecka, 
ukázky • českých a československých olympijských známek vystavilo Poštovní muzeum Praha. 
V nesoutěžních třídách mezi exponáty filatelistickými byly jako zajímavosti vystaveny i další sportovní a 
olympijské memorabilie - odznaky, pohlednice, autogramy, telefonní karty, kalenciářiky a ubrousky. 

Výstavu zahájila předsedkyně  Českého senátu PhDr Libuše Benešová a v jejím průběhu výstavu, 
kromě  řady dalších významných osobností, navštívil v rámci probíhajících oslav 100.výročí založeni i 
prezident Mezinárodního olympijského výboru pan Juan  Antonio  Samaranch. 

Během výstavy se uskutečnila řada doprovodných, akcí, autogramiády českých olympijských 
medailistů  a tvůrců  sportovních a olympijských známek, promítáni olympijských a sportovních filmů, 
přednáška o historii založeni českého olympijského výboru a setkáni členů  Olympsportu. Při Dni mládeže 
se uskutečnila řada soutěži děti, vyhlášena byla i soutěž mládeže v navrhovánf poštovních známek se • :;/.: •4 

sportovní tematikou. Všechny dny výstavy byly tematicky zaměřené, takže od prvého do posledního dne to 
byly: Den  Sydney  2000, Den Českého olympijského výboru, Den české a československé olympijské 
známky, Den olympijské historie, Den mládeže a Den FIPO a Olympsportu. Výstavu, včetně  stálé expozice 
Muzea policie, navštívilo vice než 3000 návštěvníků. 

Mezinárodní výstavní jury v jeďnotlivých soutěžních třídách udělila celkem 83 medaili, včetně  třídy 
literatury. Nejlepší exponáty obdržely pamětní a věcné ceny, věnované pořádajícími organizacemi a 
soukromými osobami. Hlavní cenu výstavy a diplom na zlatou medaili obdržel ve třídě  olympijské MUDr 
Peter Osuský z Bratislavy za exponát  Pre  slávu športu. Velkou pozlacenou medaili vybojoval ve třídě  
exponátů  se sportovní tematikou  Pietro  Santangello z italské Padovy s exponátem Sláva atletice. 

Z českých exponátů  byl nejlepšT s pozlacenou medaili exponát Marie Justýnové z Milevska 
československý olympionismus, v kategorii mládeže získal nejlepší umístěni a velkou •stříbrnou medaili 
exponát Turka Nazli Cema Olympijské hry a ve třídě  promotion  si stejnou medaili odnesl poprvé vystavený 
exponát  POI  století v mírovém pelotonu Ivana Vápenky z Prahy. 

Nejvyšší ocenění ve třídě  literatOry, stříbrnou medaili, obdržel soubor publikací k filatelistické 
výstavě  Atheny 1996, který zaslal pan Georgios Dolianitis z kecka, těsně  nášledovaný, Stejně  oceněnou 
medailí, třídílnou monografií český a českislovensky' olympismus vefHatétii,.jejíž poslední• di! byl vydán 
autorským kolektivem Olympsportu právě:* této výstavě. 

• Přehled udělených medailí 
Z VPZ PZ . VS  S VPS PS VB B P celkem 

olympijská 1 1 1 1 4 1 1 0 1 0 11 
sportovní 0 1 1 3 3 3 2 1 1 0 15  
promotion  0 0 o 1 ' 2 0 1 2 0 o 6 

mládež 0 0 0 1 2 3 4 3 4 3 20 
literatura 0 o 0 • 0 3 4 12 9 3 o 31 

celkem 1 2 . 2 !:" 6 14 11 • 20 15 9 3 83 

K výstavě  byla vydána celt řada zajímavých  filatelistických materiálů, pro úpinost uveďme jejich 
celkový přehled: česká pošta -Přitiomenula konání výstavy příležitostnou dopisnicí s originální poštovní 
známkou 4,- Kč, ke 1.00.výročí založení ČOV, která v obrazové části propaguje olympijský  Motion  jako nový 
olympijský sport, zařazený do programu LOH v  Sydney  2000. Obchodní zařízeni české pošty Postfila 
vytiskla na objednávku  Ceske  olympijské  as.  v nákladu pouhých 2500 ks serii osmi přítiskových dopisnic 
s výplatní hodnotou Kt,  vyobrazující naše úspěšné olympijské medailisty, která se stala hledaným 

• -•. • •.. . ••• • • . •••• 
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100 LET ČOV 

130 01 Praha 31 
005E2 

Po celou dobu jejího konání pracovala na výstavě  vynikajícím způsobem příležitostná přepážka 
pošty Praha 2 (kolektiv, pod vedením vedoucí pošty A.Brabcové, za což jim patři rig upřímný  (ilk!),  která 
k jednotlivým dnům výstavy používala různá propagační razítka ruční (4) nebo strojová (2) a protože den 
před zahájením výstavy se stali naši hokejisté mistry světa v ledním hokeji, byl zde již od pondělního 
odpoledne po celou dobu konáni výstavy pou'iivan i výplatní otisk, připomínající tuto skutečnost. 
Přitiskovou dopisnici připravil Olympsport, přitiskovou obálku firma ERVO Bratislava. Všechny doporučené 
zásilky byly opatřeny příležitostnou R nálepkou  potty  Praha 2. 

K výstavě  byl vydán katalog s množstvím zajímavých článků  a číslovaným černotiskem české 
pošty v nákladu 1000 ks, v prodeji byl i 3.0 publikace český a československý olympismus ve filatelii 
s novotiskem (dodatečným otiskem příležitostného poštovního razítka) zřejmě  nejv.zácnějšiho sportovního 
ručního příležitostného razítka z roku 1923, NOVÝ SVĚT / NEUWELT VILLYZECKY KONGRES na 
pamětních listech Poštovního muzea. 

Protože výstava OLYMPSPORT'99 byla součástí oslav 100.výročí založení dov, je třeba 
připomenout, že kromě  známky s portrétem Josefa Rtisslera-Ořovského, používala příležitostná přepážka 
na poště  Praha 01 v Kaprově  ulici 18 května, v den slavnostního zasedání čOV v nedaleké Aule Karolina 
UK, příležitostné ruční razítko a účastníci tohoto zasedání obdrželi velmi pěkný číslovaný pamětní list se 
známkou Josefa ROsslera-Ofovského, se zmíněním příležitostným razítkem a také s reprodukci kresby  
Pierre  de Coubertina od Josefa Resslera-Ořovského, tak, jak jej nakreslil v průběhu Olympijského kongresu 
v Praze v roce 1925. 

Pošta Praha 31 na  Fide  používala další příležitostnou R nálepku ke 100 výročí ČOV, neboť  se 
jedná o zúčtovací poštu výplatního strojku českého olympijského výboru, který byl vybaven rovněž 
propagační vložkou k tomuto výročí. Výplatní strojek České asociace pro olympijskou filatelii 
OLYMPSPORT se zúčtovací poštou český Brod používal rovněž propagační vložku s vyobrazeným 
V.Rudlem, činovníkem prvního ČOV a známým funkcionářem pražské Sparty. -jp- 

Zbylé poštovní materiály lze ještě  objednat, do vyčerpání zásob, na adrese: 
OLYMPSPORT, P.O.Box 47, 150 21 Praha 5 

Reprodukce všech poštovních artefaktů  vydaných k výstavě  OLYMPSPORT '99: 
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Hlavním sponzorem cen do 
členské tomboly pro podzim-
ni 37. setkání bude: 
FILATELIE 

Miloslav Horník 
Uhlířská 24 
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Mistři ...1999 OS - 2/99 
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Jarní setkáni Olympsportu 

Letošní 36.setkání členů  Olympsportu proběhlo při Mezinárodní filatelistické výstavě  
OLYMPSPORT '99. Setkání se konalo v sobotu 22.května v Muzeu policie ČR v Praze 2 v popoledni době. 
Přítomno bylo celkem 58 členů  a hostů. Předcházelo mu slavnostní palmare, za účasti zástupců  
velvyslanectví Turecka, Řecka, Chorvatska a Slovenska, národních komisařů  ze Slovenska, Chorvatska a 
Turecka, členů  Mezinárodní jury, zástupce dov a dalších hostů. Vlastní setkání, po úvodním slovu a 
přivítání přítomných předsedou J.Petráskem, zahájil PhDr. František Kolář  z České olympijské akademie. 
Přednesl krátkou, ale zajímavou přednášku o vzniku a historii Českého olympijského výboru, který slavil 
100.výročf svého založení. Potom následovala s přednášejícím neméně  zajímavá beseda. V diskuzi 
vystoupil B.Polák, který hovořil o finančních záležitostech okolo výstavy. Další člen výboru - redaktor 
I.Vapenka seznámil přítomné s chystanými příležitostnými štočky do poštovních strojků  (AC  Sparta-mistr 
ČR 1999,  CU  Bohemians-znovu v  Lulu  a v budoucnosti Sparta v Lize mistrů  a  ME  2000 v kopané). 
razítku k 37.setkání OS, které bude 30.řljna v  Usti  nad Orlicí není dosud rozhodnuto. Sekretář  OS 
St.Kamenický vystoupil s krátkou zprávou o stavu členské základny, která  ma  k 1.1.1999 celkem 163 členů, 
z toho 16 ze Slovenska a 21 ze zahraničí. Dále se zmínil o ediční Činnosti OS v letošním roce, kdy v 
monotematických svazcích, vydávaných pravidelně  2x rod* budou letos tyto publikace : 1) Výstavní 
katalog OLYMPSPORT '99, s řadou odborných příspěvků  (vyšlo v květnu). 2) Závod míru 
Il.(Po)sko,Německo,SSSR a Rumunsko), druhý díl poštovních artefaktů  z let 1948-97 autora 1.1./ápenky 
(vyjde v říjnu). Pranýřoval také liknavost některých 'členů  při vyplňování nových přihlášek-dotazníků, které 
všichni členově  dostali v září loňského roku a měli upřesnit současný stav sběratelské činnosti v OS. 
Dodnes je odevzdalo pouhých 36 členůll Na závěr zasedání vystoupil E.Smažák, který jménem SSOŠF 
pozdravil všechny přítomně  a pozval je na slavnostní setkání SSOŠF, které bude  ph  oslavách 5.výroči 
založení slovenské společnosti 2.řfjna tr. v Bratislavě. Druhou akci, kterou prezentoval, bude Mezinárodní 
výstava OLYMPFILA 2000, která se uskutečni od 11.dubna 2000 v Bratislavě. Po té bylo 36.setkání 
ukončeno a následovala výměna přinesených filatelistických materiálů. Přítomni se potom ještě  rozešli k 
prohlídce exponátů  na mimořádně  vydařené výstavě  OLYMPSPORT '99, která byla přesně  v 15,00 hodin 
ukončena. 

Stanislav Kamenický 
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JAK SE HODNOTÍ FILATELISTICKÉ EXPONÁTY NA VÝSTAVÁCH 

Již mnohokrát bylo řečeno, že sbírat si  Make  každý, co se mu zlíbí. Od toho  take  zjevně  vzniklo i 
slovo sběratel. Pravidla, která si pro svá sbírání sběratel stanoví, závisí jenom na něm. On rozhoduje o 
tom, co do sbírky zařadí, zda to budou jenom známky; zda věnuje zájem také razítkům a celistvostem, či 
zda využije pro svoji sbírku i pohledy, podpisy, vstupenky, zátky od piva, či obaly od já nevím čeho. 
Uspořádání sbírky může být provedeno rovněž výhradně  podle vkusu sběratele. Někdo výhradně  používá 
zásobníky, jiný předtištěné listy a další se spokojí s krabicí od bot, do které vše nepravidelně  vhazuje. 
Všechno tohleto jsou sbírky a vyhovují-li svým uspořádáním majiteli a poskytuji-li mu potěšení ze sbírání, 
není živá moc, která by mu ve sbíráni „podle jeho gusta, mohla zabránit. 

Všechno tohle vyhovuje až do té doby, než se sběratél rozhodne zúčastnit se filatelistické výstavy. 
Od okamžiku tohoto rozhodnutí mu nezbývá, než se přizpůsobit stanoveným pravidlům. Právě  toto 
přizpůsobení se rozhoduje o tom, že ze sběratele se stává vystavovatel a ze sbírky (nebo z její části) 
exponát. Každé soupeření, má  Ii  být úspěšné a při tom řízené pravidly, vyžaduje, aby ten, kdo soupeři, tato 
pravidla znal. A o  torn  bude naše dnešní povídáni. 

Veškerá pravidla, řídící filatelistické výstavy, jsou soustředěna ve výstavních řádech. Protože se 
poněkud liší pravidla pro soutěže, pořádané pod patronátem FIP (Mezinárodní filatelistické federace) a pro 
soutěže nižších stupňů  (oblastní, krajské, národní, mezinárodní) a protože výstavní třídy jsou různé 
(národní, námětová, aerofilatelie, mládeže, literatury), existuje výstavních řádů  celá řada. 

Nás samozřejmě  zajímá nejvíce soutěžní řád pro hodnoceni exponátů  námětových. Obecně  pro 
hodnoceni exponátů  používá jury bodové hodnocení a podle jednotlivých kritérií přiděluje určité počty bodů. 
Podle celkového počtu bodů  potom exponát získává příslušné ohodnocení, tedy medaili, respektive diplom 
na medaili. Možný maximální počet bodů  je 100. Bodová  !criteria  pro jednotlivé medaile jsou následující: 

body dospěli na ,,nefipovských" výstavách 
95- 100 velká zlatá  (large gold)  
90- 94 zlatá  (gold)  
85- 89 velká pozlacená  (large vermeil)  
80 - 84 pozlacená  (vermeil)  
75 -79 velká stříbrná  (large silver)  
70 - 74 stříbrná  (silver)  
65 - 69 velká postříbřená  (large silver bronze)  
60 - 64 postříbřená  (silver bronze)  
55- 59 velká bronzová  (large bronze)  
50- 54 bronzová  (bronze)  
do 49 diplom 

dospělí FIP výstavy 

velká zlatá - 
zlatá 
velká pozlacená 
pozlacená 
velká stříbrná 
stříbrná 

(VPS) postříbřená 
bronzová 

(VB) diplom 

• angl.  česky  

(LG) (VZ) 

(G) (Z) 
(LV) (VPZ) 

(v) (PZ) 
(LS) (VS) 
(S) (S) 
(SB) (PS) 

(B) (B) 
(D) (0) 

Z přiloženého je vidět, že na FIP výstavách se neudělují velká postříbřená a velká bronzová 
medaile a že bodová kriteria pro nižší stupně  medailí jsou u ,,nefipovskýc,h" výstav poněkud 
benevolentnější.. U kategorií mládežnických je nejvyšší možný stupeň  medaile velká pozlacená. Ve třídě  
promotion, cot  jsou exponáty, které může výstavní výbor na výstavu přijmout, i když nemají potřebnou 
kvalifikaci z výstavy nižšího stupně, jsou bodová kriteria o pět bodů  nižší, nebo lépe, hodnocení je 
provedeno s pětibodovou bonifikacl. Získá-li exponát v třídě  promotion  medaili určitého stupně, může se 
pro příští výstavu touto medailí již kvalifikovat do hlavni soutěžní třídy. 

Exponát je přijat např.na  národni výstavu do třídy  promotion,  získá zde 82 bodů, tedy  vermeil,  což 
jej opravňuje k účasti na výstavě  FIP. Přihlásí se na ni, ale musí počítat s tím, že hodnoceni ve třídě  
promotion  bylo pro něho zvýhodněno zmíněnými pěti body a že na výstavě  FIP již tuto bonifikaci neobdrží. 
Aby  vermeil  obhájil, měl by na exponátu dále pracovat, pokusit se jej vylepšit a tím předchozí bonifikaci 
obhájit. Podívejme se nyní, podle jakých kriterií se body v námětové třídě  přidělují. 

Plán exponátu (úvodní list) 
Rozvinutí tematu, originalita a důležitost 
Filatelistické znalosti a výzkum 
Stav a vzácnost materiálu 
Oprava 

Celkem  

Plan 
Development, treatment, importance 
Knowledge, research 
Condition, rarity 
Presentation 

20 
30 
20 
25 
5  

100 

Z přiloženého přehledu je jasně  patrné, jakou Částí se jednotlivá hodnotící kriteria podfleji" na 
celkovém výsledku. Celkový počet získaných  bodů  bývá uveden v palmare. Tak jako u všech soutěží, které 
jsou hodnoceny bodováním, i zde jde samozřejmě  vždy o hodnoceni subjektivní, závislé na mínění členů  
jury. Proto nelze očekávat, že  ná  každé další výstavě  obdrží vystavovatel stejný počet bodů  jako na 
výstavě  předchozí, že vidy, když přepracuje část exponátu, dojde ke zlepšení jeho hodnocení nebo, že měl-
li jednou jakousi medaili, musí ji mít vždy i na všech výstavách dalších. To je bohužel stejná bolest jako při 
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hodnoceni gymnastiky, boxu nebo krasobruslení. Vždy tedy budou i zde vystavovatelé spokojení, jindy• 
naopak, vždy bude hodnocení práce jury přijímáno s většími, či menšími výhradami. 

• Podívejme se na to, jak byly podle jednotlivých kriterií hodnoceny exponáty členů  OS na výstavě  
OLYMPSPORT'99 podrobně  a pokuste se sami stanovit, kde jsou ještě  u kterého exponátu reservy a kde je 
ne snazši cesta k jeiích vylepšení 
Vystavovatel Plen(20) Rozvinutl(30) Znalosti(20) , Vzácnost(26) Oprava(5) . Celkem(100) Medaile 

Osuský P. 18 28 20 24 3 93 G  
Santangelo  18 26 18 22 5 89 LV 
Jankovič  18 25 17 18 5 83 V 
Justýnová 15 22 17 22 4 80 V 
Kamenický 16 22 16 18 4 • 76 LS 
Kobera 16 22 16 18 4 76 LS 
Svoboda 16 23 15 18 4 76 LS  
Banes  17 20 16 16 3 72 S 
Šlechta 16 20 16 .16 4 72 S 
Slováček - 17 20 16 18 3 71 S 
Osuský M. 14 19 15 1,9 3 70 S 
Maniaček 18 19 15 12 4 68 LZB , 
Slavík 16 18 14 15 4 67 LSB 
Smažák 15 20 14 17 1 67 LSB 
Farský 15 18 12 12 4 61 SB 
Vápenka 17 22 14 15 3 76(71) LS 
Dvořák 14 20 13 15 3 70(65) ' S 
Kamenický 15 19 14 15 2 70(65) • S 
Slováček II. 12 16 14 14 3 64(59) SB 
Abrt 11 17 12 12 3 60(65) SB 
Kalousek 9 14 11 13 3 55(50) .  LB s  

Plán by měl obsahovat podrobný popis toho, co Ize v exponátu skutečně  nalézt. Němá "zde tedy 
místo jakýkoliv všeobecný, rádoby úvodní pokec, vysvětlující např. co  autora vedlo k tvorbě  právě  tohoto 
exponátu, nedali se zde uvádět doprovodná fakta, byť  pro těma jakkoliv důležitá, která nelze. doložit 
filatelistickým materiálem, nemá zde místo ani jakékoliv beletristické povídáni na dané téma.. 

Pik by měl být přehledný, většinou zpracovaný v desetinném členěni na kapitoly, podkapitoly, 
případně  subpodkapitoly a týkat se pouze exponátu, tedy nikoliv sbírky. U jednotlivých Částí by měl být 
uveden počet a čísla stran opět pouze exponátu a nikoliv sbírky. Za plán exponátu lze obdržet maximálně  
20 bodů! Uvědomme si však, že to je hodně, celých 20%! Při  torn  nás plán nic nestojí, žádný vzácný 
materiál, nic nákladného. Stojí tedy rozhodně  za to, věnovat mu dostatek pozornosti. Zkusme pro doložení 
a srovnáni vzít ku pomoci jednoduchou matematiku a podívejme se, kolik připadá na jednotlivé stupně  
medailí při prostém aritmetickém zprůměrování: 

             

medaile 

 

D 

 

LB SB LSB 8 LS V LV 

 

LG 
plán 

 

do 9,8 10-10,8 11-11,8 12-12,8 13-13,8 14-14,8 15-15,8 16-16,8 17-17,8 18-18,8 19-20  

             

Měl jsem možnost být členem jury na světové F1P výstavě  IBRA*99 a právě  tam mě  fascinovalo, že 
jurymani obdrželi před výstavou v měsíčním předstihu domů  xerox kopie všech úvodních listů  těch 
exponátů, které měli později jurovat a při prvním pracovním setkání členů  jury se provádělo jejich 
hodnocení, aniž by jurymani měli možnost exponáty předem vidět! A úpravy tohoto hodnoceni při 
jednotlivých dodatečných čteních byly minimální. Mám tedy k dispozici kopie úvodních listů  exponátů  z této 
FIP výstavy s hodnocením od 14 do 20 bodů  a zájemcům je mohu zaslat, pokud mi pošlou 10.- Kč  ve 
známkách. Získají tak ukázky toho, jak by měl úvodní list vypadat a naopak. To,  le  se většinou nejedná o 
exponáty sportovní, není myslím na závadu. 

Příště  se pokusíme, říci si podrobněji něco o dalších aspektech hodnocení. 

Pětibodově  zvýhodněni ve třidě  promotion  jev uvedených bodech započtenol 
Jistě  sami najdete případy, kdy vy byste s uvedeným hodnocením nesouhlasili a navrhovali počet 

bodů  jiný, někde větší, jinde menší. Ani členové jury nemají vždy názor jednotný a první návrh se postupně' 
několikrát koriguje v tak zvaných ,,čtenich", až jej přijmou všichni členové jury. 

Podívejme se  tea  podrobněji na první kriterium - plán exponátu. Každé hodnoceni exponátu 
začíná  juryman  pečlivou četbou úvodního listu. Posuzuje originalitu zvoleného tématu a jeho shodu 
s plánem, zjišťuje, jak dalece správně  je plán stanoven, zda je dostatečně  vyvážéný a podrobný, zda 
obsahuje vše, co zvolené téma vyžaduje. 

( 31 ) 
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Zprávy F.I.P.O. 
FIPO se letošního roku aktivně  podílelo nebo ještě  bude podílet na 
organizaci ,olympijských  drier  př) světových výstavách v  Melbourne,  
Paříží a Pekingu.  Buda  spolupracovat při organizaci výstavy na 
počest 100.výročf kopané v Barceloně, na výstavě  v HA a uspořádá 
výstavu FILATEM na Maforce při světové Universikě. V průběhu 
roku uskuteční propagační výstavy v muzeu v  Lausanne  s tematikou A 
pětiboj, veslování, veslováni, cyklistika a tenis. 

. • PM  109.zasedáni MOV v Seoulu 12. - 20.6.1999 se uskutečnila 
V 4 filatelistická výstava a k zasedání byla vydána jedna poštovní 01-7( 11 " 'CO 

41,41iivio 
• 

známka. Určitě  se hodí sběratelům zimních olympiád. Hádejte  prod?  

• ' 'tli* : • 

Nový Yvert katalog se připravuje po několika schůzkách FIPO a 
vedeni Yverta. Tentokrát bude vydáni čtyřbarevně, texty budou zčásti vícejazyčné. Vydán bude v červnu 
2000, slavnostní křest však bude až v  Sydney  při výstavě  OLYMPHILEX. 

OLYMPHlLEX 2000 se uskuteční v době  konání ofympijských her v  Sydney,  v termínu 15. - 28. 
záři, v budově  Center Point, což je jeden z nejvyštfch mrakodrapů  v samém středu města. Výstavu 
pořádají: Australská pošta, Australský svaz filatelistů, FIP,  IOC  Marketing a SOCOG (organizační výbor 
her). K výstavě  bude vydána pamětní mince v hodnotě  jednoho dolaru. Dvojí provedení oficiálního loga 
vidíte v reprodukci. if)  

Do konce srpna potrvá v Národním muzeu v Praze výstava 
Století českého a československého olympismu. Na výstavě, 
kterou uspořádalo Národní muzeum, Tyršovo muzeum tělesně  
výchovy a sportu spolu s Českým olympijským výborem, má své 
zastoupení i náš OLYMPSPORT. Ve čtyřech výstavních rámech 
vystavujeme 64 listů  $ veškerými poštovními artefakty, které kdy 
naše asociace, ve své 331eté historii vydala. Jsou zde i ukázky z 
barevných návrhů  na sportovní známky, které zapůjčilo Poštovní 
muzeum. 

Rozhodně  si návštěvu této unikátní výstavy ze 
stoleté historie našeho olympijského hnutí nenechte ujít. Stojí 
opravdu za to!! -IV- 

PAPENDRECHT 

I

14.12.98 

Bosweg 29 
3356 MR 

NEDERLAND Basketbalovf příznivci jistě  ocení 
dva nové otisky výplatních strojil. 
Jedná se o podnikové výplatní 
stroje Italského basketbalového 
svazu a stroj holandského svazu 
basketbalu tělesné postižených. Za 
ukázku děkujeme  Luciano  
Calendovi. 

 

00100 

  

CENT 

  

 

FR 56283 

existuji známky rovněž v aršíkověm vydání. 

Jak pokračuje 
korejská pošta 
v propagaci příštího 
MS v kopané, které 
pořádají společné s 
Japonskem? Kromě  
publikovaných razítek 
a čtyřpásky známek 



TORINO 2006 

Šest 
AUSTRALSKÉ OLYMPUSKt LEGENDY 

nejslavnějších australských olympioniků  je námětem vydání australské pošty z roku 1998. Celkem dvanáct 
známek bylo vydáno jako vyobrazený soutisk 
v perforovaném provedení, ale také v sešitkovérn vydáni, 
kde známky jsou připraveny k použití formou samolepek. 
Podívejme se, koho do vydání australská pošta zařadila:  
Betty Cuthbert  -jediná Australanka, která vybojovala čtyři 
zlaté olympijské medaile v běžeckých soutěžích. Postupně  
zvítězila v  Melbourne  1956 na 100 m, 200 m a ve štafetě  
4x100 m, poslední medaili přidala o osm let později 
v Tokiu na 400 m.  
Herb Elliott  byl nejmladší atlet, který zaběhl jednu  mill  
pod čtyři minuty a získal zlato na 1500 m v Ptírně  1960 
v novém světovém rekordu. Svoji sportovní kariéru ukončil 
v roce 1961, aniž by byl poražen na 1 míli nebo na 1500 
m.  
Dawn Fraser  - jedna z nejslavnějších světových plavkyň, 
vybojovala zlaté medaile na 100 m volný způsob na 
olympiádách v  Melbourne,  Římě  a Tokiu. Byla první 
ženou, která zaplavala 100 m pod jednu minutu a její 
světový rekord na tuto trať  nebyl překonán šestnáct let.  
Marjorie Jackson,  nazývaná „Pružný blesk byla první 
australskou ženou, která získala olympijské zlato a prvním 
Australanem, který od doby prvního australského 
olympijského vítěze Edwina  Flacks  na OH 1896 
v Athénách získal tuto poctu. Podařilo se jí to v Helsinkách 
1952, kdy zlaté medaile získala hned dvě, v běhu na 100 a 
200 m.  
Murray  Rose -jediný muž v australské olympijské historii, 
který získal čtyři zlaté olympijské medaile. Třikrát byl 
úspěšný v  Melbourne  na 400 m, 1500 m a 4x200 m, čtvrtý 
úspěch přidal o čtyři roky později v Římě, kde obhájil titul 
na 400 m. Snad není třeba dodávat, že to byl plavec.  
Shirley, Strickland  patři mezi atletky překážkářky a je 
první Australankou, která obhájila olympijské zlato. 
Podařilo se jí to v Helsinkách 1952 a v  Melbourne  1956. 
Její překážkářskou tratí v té době  bylo 80 m. 

Každému z uvedených sportovců  jsou věnovány 
dvě  známky, jedna s civilními portrétem a druhá při 
sportovním výkonu. Vydány byly I dvě  FDC, PRI' a test 
analogických dopisnic (maxim  cards).  Známky budou jistě  

vítaným zpestřením nejen australských olympijských exponátů. --iP- 

ZOH 2006 v !Tian 

V sobotu 19.června 1999 rozhodl Mezinárodní olympijský 
výbor (v počtu 89 členů), na svém zasedání v jihokorejském Soulu o 
tom, že pořadatelem 20.zimnich olympijských her v roce 2006 bude 
italské město  TURIN.  

Šestnáctičlenná komise vybírala ze šesti kandidátů  - 
Popradu, Helsinek s Lillehammerem, Klagenfurtu, Sionu, Turína a 
Zakopaného, pro konečné hlasování MOV, dva finalisty.  Turin  dostal 
Poté v tajném hlasování 53 hlasů  a Sion o sedmnáct méně! 

Takže, po Cortině  d'Ampezzo v roce 1956, to bude po 
dlouhých padesáti letech opět italské město a po 12 letech se ZOH 
vrátí do Evropy. -red- 

CANDIDATE CITY  

XX  OLYMPIC WINTER GAMES 
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PUMA MINIMA 

Oeriatitifeiťi otedadaa a gatelee (9) 

X. OH 1932 LOS  ANGELES (Least)  
Druhou část medailistů  OH 1932 uvedeme v, příštím Čísle našeho zpravodaje. Z technických arvodů  je dnešní 

část řazena abecedně  samostatně, příští Část bude mft rovněž samostatné abecední řazení. 

Santiago AMAT-CANSINO (Španělsko) - Bronzová medaile v jachtařských soutěžích ve třídě  Finn. 
FM: Z ŠPANĚLSKO 1996 Yv. Mi.3275 (3267f75) 

PARAGUAY 1989 Yv. Mi.6F454 

Johň  ANDERSON  (USA) - Výkonem 49,49m v hodu diskem v novém olympijském rekordu vybojoval tento 
atlet olympijské zlato.  
FM: Z PARAGUAY 1983 Yv.932 A Mi.3631 (3629/31) 

James  BAUSCH  (USA) - Nejdražší atletický kov, zlato v desetiboji, vybojoval výkonem 8462,23 bodů.  
FM: Z NICARAGUA 1975 Yv.865 A Mi.1888 (1893/98) 

PARAGUAY 1971 Yv.1114 Mi.2143 (2139/48)  

Luigi  BECCALI (Italie) - Nový olympijský rekord časem 3:51,2v běhu na 1500 m  
FM:  Z PARAGUAY 1983 Yv.A931a Mi.3630  

PR ITALIE Arcore 16.10.1982 50.ANN.OLIMPIADI DI LOS  ANGELES  

Wilhelmina  von  BREME (USA) - Bronzové medaile na 100 m a zlato ve štafetě  4x100 m v novém 
světovém rekordu.  
FM:  Z PARAGUAY 1983 Yv.A931a Mi.3630  

Avery  BRUNGADE (USA) - Pozdější president MOV obdržel čestný diplom za skladbu Oslava 
amaterského sportu'.  
FM: Z SAN  MARINO 1959 Yv.462 Mi.613 (611/17) 

David BURGHLEY  (VOW'  Britanie) - Britští čtvrtkaři v sestavě  Crew  H.Stoneley, Thomas Hampson, Lord 
David  Burghley  a  Godfrey Rambling  vybojovali na 4x400 m stříbrné medaile časem 3:11,2. David Burgley 
obsasdil rovněž 4.misto v běhu na 400 m překážek. Rateistický  material  viz OH 1928 Amsterodam. 



Chand DHYAN (Indie) - člen zlatého družstva indických pozemních hokejistů. nateliskký  mated&  ViZ OH 1928 
Amsterodam. 

Ella Mildred  DIDRICKSON (USA) - Universální atletka Spojených států  vybojovala časem 11,7 v novém 
světovém rekordu zlato na 80 m překážek, přidala další zlato v hodu oštěpem, tentokrát v novém 
olympském rekordu výkonem 43,69 m a aby toho bylo vice, přidala ještě  stříbro ve skoku vysokém 
výkonem 165 cm.  
FM: Z DOMINICANA 1956 Yv.103 A Mi.567 (560/67)  

BF  4 BF  4 
DOMINICANA 1957 Yv.107 A Mi.576 (569/76)  

BF  6 BF  6 Jedná se o předchozí seňr s přefiskem. 

DOMINICANA 1957 BF  6 Mi.584 (577/84) 
DOMINICANA 1959 140A Mi. 

František DOUDA (čSR) - 3. ve vrhu koulí výkonem 15,61 m na OH 1932 LOS  ANGELES  a 7. vrhu koulí 
výkonem 15,28 m na OH 1936 BERLÍN. Začínal v Táboře, potom až do konce kariéry startoval za Slavii 
Praha. Ve své kariéře překonal dvakrát světový rekord ve vrhu koulí. Na  ME  1934 získal bronzovou medaili 
(15,18 m). Držitel 13 národních rekordů  v kouli a 2 rekordů  v disku. Jeho původně  světový rekord 16,20 m z 
roku 1932 překonal teprve Jiří Skobla v roce 1951. Reprezentoval v 25 mezistátních utkáních, z čehož 22x 
zvítězil. V meziválečném období jediný náš atletický olympijský medailista a držitel světového rekordu.  
FM: C 1982/8 CDVp192 10.SETKANI / OLYMPSPORT / 1932- 1982 LOS  ANGELES  / 1. 

J.SKOBLA 2. J.SUK / 2. J.URBAN 3. F.DOUDA  

Rene  DUVERGER (Francie) - Zlatou medaili ve vzpíráni ve váze lehké získal výkony (95 + 102,5 + 125), 
celkem 325 kg, což znamenalo nový olympijský rekord.  

FM: Z PARAGUAY 1983 Yv.BF Mi.BF 388 

Ugo FRIGERIO - Nejdelší chodecká soutěž měfila 50 km a tento italský sportovec časem 4:59:06 vybojoval 
•-  bronzovou medalli. R7ateisficky matená! viz OH 1928 Amsterodam 

Aladar GEREVICH (Maďarsko) - Zlatou 'medaili v šermu šavlí družstev vybojoval tento znamenitý 
maďarský šermíř. V letech 1932-1960 jich vybojoval celkem devět.  
FM: Z GUYANA 1991 Yv.2533 Mi.3508 (3495/511)  

PR BUDAPEST  27.4.1992 ' Olimpiai Gyostesek GEREVICH ALADAR EMLEKERE :. 
CDV MAĎARSKO 1992 ', , Obrazová dopisnice Gerevich  Alec* 

Giulio  GAUDIN! (Italie) - Italská šermířská legenda,  Giulio  Gaudini vybojoval ve fleretu bronz 
v jednotlivcich a stříbro v družstvech, V šavli získal stříbrné medaile v jednotiivcich i družstvech. FrIatefistický  
materiel  viz OH 1928 Amsterodam. 

Louis HOSTIN (Francie) - V polotěžké váze ve vzpírání vybojoval zlatou medaili celkovým výkonem 365 
kg (102,5.+ 112,5 + 150).  
FM:  Z MARRA 1968 Yv.16 Mi.125 

Známka existuje též s přetiskem ,killy. 

INDIE - Družstvo pozemních hokejistů  vybojovalo zlaté olympijské medaile v sestavě  Jafar, Roopsingh 
Bais, Dhyan Chand Bais, Kullar,  Carr,  Bokhari, Pinninger, Minhas,  Hammond,  Tapsell, Hind, James, Aslam, 
Brewis,  Sullivan.  Fiatefistický materiál viz OH 1928 Amsterodam. 

• Rudolf ISMAYR (Německo) - Ve střední váze vzpěračů  vybojoval zlatou medaili výkonem 345 kg v novém 
olympijském rekordu (102,5 + 110 1 132,5)  
FM: Z GUINEA-BISSAU 1983 Yv.211 Mi.125 (123/129)  

YEMEN ' 1970 Yv.234+A125 Mi.1270 (1269/73)+1276 (1275/79) 
PARAGUAY 1983 Yv.BF Mi.BF 388  

Matti  JARVINEN (Finsko), : 72,71 m měřil nejdelší pokus v hodu oštěpem tohoto finského atleta a 
znamenalo to zlatou olympijskou medaili a nový olympijský rekord. .  
FM: Z FINSKO 1945 Yv.286 Mi.290 (286/90) 

PARAGUAY , 1983 Yv.A931a Mi.3630 
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Janusz  KUSOCINSKI (Polsko) - Zlatou medaili v běhu na 10 000 m v novém olympijském rekordu časem 
30:11,4 vybojoval tento polský atlet, který za II.světové vaky zahynul v koncentračním táboře. 
F: Z POLSKO 1967 Yv.BF 46 Mi.BF 40 

POLSKO 1984 Yv.2728 Mi.2916 A (2913/18) 
POLSKO 1984 Yv.BF102 Mi.BF94  
POZNAN 24.6.1967 • 
WARZSAWA 127.6.1977 
WARZSAWA 22-27.6.1977 
WARZSAWA 1 17.9.1979 
DRAWSKO POM.19.4.1980 
SZCZECIN 1 16.7.1983 
POLSKO 1976 
POLSKO 1978 

POLSKO 1979' 
USA USA 1984 
USA 1984 
LOS ANGELES 5.5.1984  

X.MEMOR1AL JANUSZA KUSOCINSKEGO 
XVIII.MEMORIAL JANUSZA KUSOCINSKEGO 
XVIII.MEMORIAL IM.J.KUSOCINSKEGO 
POMNÍK JANUSZA KUSOCINSKIEGO 
J.KUSOCINSKI / OSIAGNIECIA SPORTU POLSKIEGO 
JANUSZ KUSOCINSKI 
Dopisnice k vítězství Kusocinskeho na OH 1932v  LA  
Dopisnlce na počest polských olympioniků, kteří zahynuli 
v koncetračnich táborech. 
Dopisnice k odhalení pomníku J.Kusocinskeho. 
Přítisk na obálce k OH 1984 
Přitisk na dopisnici k výstavě  Polapex'84  
Janusz  Kusocinski  

PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
CDV 
CDV 

CDV 
CDV 
CDV 
PR 

Giovanni  LATTUADA  (Italia)  - Držitel bronzové medaile ve cvičení na kruzích.  
FM: PR ITAUE SARONNO 1.4.1995 Olimpiadi 1932 Medaglia di bronzo  

Ralph  METCALFE (USA) - Stříbrná medaile v běhu na 100 m ve stejném čase jako vítěz  Eddie  Tolan a 
bronz na dvojnásobné trati zdobí tohoto amerického atleta.  
FM: Z TURKS and  CAICOS 1989 Yv,840 M1.855 (843/60) 

Georges MIEZ (Švýcarsko) - Stříbrná medaile v prostných výkonem 28,4 bodů.  Raters-tick',  material  kiz OH 1928 
Amsterodam. 
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Romeo NM (Itahe) - Zlatou medaili v gymnastickém víceboji jednotlivců  a stejný kov v soutěži družstev .; 
zdobí tohoto sportovce společně  s dalšim zlatem na bradlech a bronzem v prostých cvičeních družstev. 
K tomu nutno připočítat i páté místo v prostných jednotlivců.  
FM: Z YEMEN 1971 Yv.258+A150 Mi.1480 (1480/84), 1486 (1486/90) 
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Jakub OBROVSKÝ (ČSR) Dlouholetý rektor Akademie výtvarných umění velmi často obracel svoji tvorbu 
k antickým motivům. Za svoji sochu Odysseus získal v Los Angeles bronzovou medaili. V letech 1935 - 36 
se aktivně  zapojil do boje proti zneužití olympijské myšlenky německým fašismem a byl jedním z hlavních 
představitelů  Čs.výboru pro přeložení olympijských her v roce 1936. Ve dnech 1.- 9.8.1936 organizoval 
v Praze tzv. Lidové hry, kterých se zúčastnili mimo našich sportovních a mládežnických organizaci 
sportovci z USA, Švédska, Francie a SSSR.  
FM: Z Pof. 2823 / Mi.2938 1.- Kčs znémka vyšla též s kuponem 

Gyorgy PILLER (Maďarsko) - Zlato v šermu šavli jednotlivců  i družstev. Flatehštický  material  viz OH 1928 
Arnsterooarn. 
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Václav PŠENIČKA (ČSR) - Stříbrná medaile ve vzpírání, váha těžká, 377,5 kg, OH 1932 LOS  ANGELES  
Stejná medaile, vzpírání, váha těžká, 402,5 kg, OH 1936  BERLIN  a konečně  4.rnísto, vzpírání, váha 
polotěžká, 335,0 kg, OH 1928 AMSTERODAM. Starší z rodiny Pšeničků  (otec), která proslavila naše 
vzpírání. Mistr Evropy 1934, stříbrný z MS 1937, z  ME  1929 a bronzový z  ME  1935. Na  ME  1931 vybojoval 
4.m isto.  
FM: OVS 562 01 OSTi NAD ORLICÍ 1 LOS  ANGELES  1932 /TĚŽKÁ VÁHA / 1. J.SKOBLA / 2. 

V.PŠENIčKA / SETKÁNI OLYMPSPORTU 
C CDVp192 1982/8 10.SETKANf / OLYMPSPORT I 1932 - 1982 LOS  ANGELES  / 

1.J.SKOBLA 2.J.SUK / 2.J.6IRBAN 3.F.00UDA 

George SALING (USA) - Zvítězil v běhu na 110 m překážek časem 14,6  sec. 
FM: Z GUINEA  BISSAU 1983 Yv.209 Mi.691 (690/96)  

Heikki  SAVOLAINEN (Finsko) - Tento finský  gymnasts  vybojoval hned čtyři olympijské medaile. Bronzový 
skončil v celkovém pořadí víceboje jednotlivců, stejnou medaili získal ve víceboji družstev a na bradlech. 
Stříbrný skončil na hrazdě  a ještě  bodoval šestým místem v prostných. Fdateffstický  material  viz OH 1928 
Amsterodam. 

Jean SHILEY (USA) - Vybojovala společně  se zlatou olympijskou medailí ve skoku vysokém i nový světový 
rekord výkonem 165 cm.  
FM:  Z ST.VINCENT 1995 Yv. Mi. 

Jaroslav SKOBLA (ČSR) - Zlatá medaile ve vzpírání, váha těžká výkonem 380 kg (112,5 + 115 + 152,5) 
na OH 1932 LOS  ANGELES,  bronzový ve vzpírání, váha těžká, výkonem 357,5 kg na OH 1928 
AMSTERODAM a konečně  8. ve vzpírání, váha polotěht na OH 1924 PAŘÍŽ. Současně  i mistr světa ve 
váze do 87,5 kg v roce 1923, bronzový ve váze přes 82,5 kg na  ME  1929, čtvrtý na  ME  1930 a pátý na  ME  
1931. Otec Jiřího Skobly, lehkého atleta.  
FM: Z ČSR Pot 1431/ Mi.1525 1.- Kčs 

C CDVp192 1982/8 10.SETKANI / OLYMPSPORT / 1932- 1982 LOS  ANGELES  / 
1.J.SKOBLA 2.J.SUK / 2.J.URBAN 3.F.DOUDA 

OVS $6201 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 LOS  ANGELES  1932 / TĚŽKÁ NAHA / 1. J.SKOBLA / 2. 
V.PŠENIČKA /SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 

Josef SUK (ČSR) - Český 
životu v hudební umělecké  
FM:  Z ČSR 

C CDVp76 

CDVpi 92  

hudební skladatel symfonické a komorní hudby obdržel za svoji skladbu V nový 
soutěži OH 1932 stříbrnou medaili, při čemž zlatá nebyla udělena. 

Pof. 943! Mi.1023 60 hal modrozelená 
Pof. 2063 / Mi.2181 60 hal různobarevná 
1945/8 Kropičův přítisk z roku 1945 k Tyršovým hrám, obsahující část 
notového záznamu skladby V nový život. 
1982/8 10.SETKÁNI / OLYMPSPORT / 1932 - 1982 LOS  ANGELES  / 
1.J.SKOBLA 2.J.SUK / 2.J.URBAN 3.F.00UDA  

Eddie  TOLAN (USA) časem 10,3 vyrovnal Tolan světový rekord v běhu na 100 m a vytvořil nový 
olympijský rekord na 200 m časem 21,2. Oba výkony znamenaly zlatě  olympijské medaile.  
FM: Z CENTRAAFRICANE 1903 Yv.883 Mi.1500 (1490/1516) 

PALAU 1996 Yv. Mi.1080 (1064/83) 

Josef  URBAN  (ČSR) - Stříbro, zápas řecko-římský, těžká váha, OH 1932 LOS ANGELEŠ a 5.rnisto zápas 
řecko-římský, těžká váha, OH 1928 AMSTERODAM. Tento vynikající zápasník úspěšně  bodoval na  Fag  
evropských šampionátů.  ME  1926 (2.),  ME  1927 (3.),  ME  1929 (3.), 1930 (5.), 1931 (5.). V domácích 
soutěžích startoval i ve volném stylu. Závodni činnost skončil až v roce 1948 ve věku 49 let a dlouho potom 
se věnoval mládeži.  
FM: C CDVp192 1982/8 10.SETMNI / OLYMPSPORT / 1932 - 1982 LOS  ANGELES  / 

1.J.SKOBLA 2.J.SUK /2.J.URBAN 3.F.00UDA 

Juan ZABALA (Argentina) -  Oaf  z maratonských hrdinů, tentokrát z Jan! Ameriky zvitězil na nejdelší 
olympijské trati v novém olympijském rekordu časem 2:31:36,0.  
FM: Z HAITI 1969 Yv.A 407 Mi.1036 (1028/43)  

BF  26/27 BF  35/38 
SR ARGENTINA  Buenos Aires  24.7.92 60 let výročí Zabalova vítězství v Los Angeles 

S využitím Článku  Alvaro  Trucchlho v Italském zpravodaji PH1LA-SPORT dopinil a priprowl - jp 
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Stoletý olympijský vítěz  

Leon  Štukelj se narodil 12.1istopadu 1898 v Novém Městě  ve Slovinsku. Tam také ukončil základní 
a střední školu. Jako jeden z mladých členů  místního Sokola začal před devadesáti roky cvičit gymnastiku. 
Šestnáct let po tě, v roce 1924, se vrátil z olympijských her v Paříži do svého rodného města, jako mistr 
všech mistrů, se dvěma zlatými medailemi. Tu, kterou vyhrál ve víceboji jednotlivců, si cenil nejvíce mezi 
všemi , které kdy získal. Ta druhá zlatá byla za cvičení na hrazdě. Vtom roce také promoval na univerzitě  
v Ljubljaně, kde vystudoval práva. V roce 1926 vykonal soudcovskou zkoušku. Kariéru soudce začal v 
Novém Městě  a později pokračoval v Ljubljaně  a Svatém Lenartu, který leží ve slovinských horách. 
Koncem roku 1927 získat místo soudce v Madboru, kde žije dodnes. 

V roce 1928 si Štukelj Oyezl domů  tři medaile. Tantokrát z olympijských her v Amsterodamu, kde 
získal zlatou medaili za cvičení na kruzích a dvě  bronzové medaile, jednu z víceboje jednotlivců  a jednu z 
víceboje družstev. Dalších olympijských her, které se konaly v Los Angeles, se Jugoslávie nezúčastnila.  
Leon  Stukelj, přestože měl pozvání od slovinských emigrantů, do USA neodcestoval. Soudě  podle jeho 
formy v té době, jsou odborníci přesvědčeni, že by v případě  účasti nějakou medaili určitě  získal. 

V roce 1936 se jako veterán, v 38 letech, účastnil olympijských her v Berlíně. Zde ziskal svoji 
poslední - šestou olympijskou medaili. Byla stříbrná za cvičení na kruzích. Po čtrnácti letech úspěchů  na 
soutěžích odešel z gymnastického  podia.  Předtím, v roce 1933, se oženil a založil rodinu. Válečnou smršť  
přečkal se svojí rodinou v Novém Městě  a po odchodu do důchodu, v roce 1965, žije v Mariboru. 

Kromě  olympijských medailí je nutno se zmínit o dalších 13 medailích (5 zlatých, 5 stříbrných a 3 
bronzově), které získal na světových šampionátech.  Leon  Štukelj je jedním z gigantů  světové gymnastiky. 
Odborníci ho pokládají za nejlepšího gymnastu z období let 1922 - 1931. Jako ocenění, za dosažené 
úspěchy, byla Leonu Stukeljovi udělena mnohé vyznamenání. První z nich ještě  v jugoslávském království, 
ostatní později, většinou u příležitosti jeho jubileí. 

V roce 1987 J.A.Samaranch, předseda MOV, udělil L.Štukeljovi Olympijský řád za jeho veliký 
přínos světovému sportu a věrnost olympijským ideálům, které formuloval  Pierre  de Coubertin.  Leon  Štukelj 
oslavil, zdravý, silný a v piné svěžesti, 12.Iistopadu 1998 své sté narozeniny1 
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Pro vynikající sportovní úspěchy a zdravý způsob života, stejně  jako pro morální a další ctnosti, 
zůstane  Leon  štukelj pro Slovince tím, čím už je- slovinskou sportovní legendou! Vždyť  tento stoletý muž 
je  take  nejznámějším Slovincem v zahraničí, protože ho znají miliony lidi na celém světě. 

U příležitosti tohoto ojedinělého jubilea vydala Slovinska pošta aršik se třemi známkami, každá má, 
jak  take  jinak, nominální hodnotu 100 SLT a v městech, kde se narodil a kde žije, byla v den jeho stoletého 
výročí používána příležitostná ruční razítka. 

(z propagační brožury Slovinské pošty přeložil J.Dobrovský) 

Další stoletá výročí, tentokrát dvou fotbalových klubů  

Třetího května 1999 připomněla maďarská pošta 100.výroči založení slavného maďarského klubu 
FERENCVAROSI TORNA CLUB  BUDAPEST,  vydáním známky v hodnotě  100  Ft, dale  FDC a 
příležitostného razítka. Ferencvaros je historicky nejlepším maďarským klubem, což dokládá zisk 25 
mistrovských titulů  a 17 pohárových trofejí. 

Klub vznikl 3.5.1899 a má velké zásluhy o rozvoj maďarského fotbalu, zasloužil se mj. o vznik 
Maďarského fotbalového svazu v roce 1901: V lize působí od roku 1901 a kromě  jediné absence (1944), se 
může pochlubit impozantním počtem 97 odehraných sezon. Před válkou patřil Ferencvaros mezi přední 
evropské kluby zvítězil ve Středoevropském poháru v letech 1927 a 1937.  FTC  je nejlepším maďarským 
klubem i podle výsledků  v evropských soutěžích. Jako jediný maďarský klub dokázal zvítězit v jedné z nich 
- v PVP 1965 (Juventus 1:0), byl finalistou stejné soutěže v r.1968  (Leeds  0:1) a v roce 1975 (Dynamo 
Kyjev 0:3). Čtvrtfinalista PMEZ 1986, semifinalista Poháru  UEFA  1972. U nás hrál  FTC  naposledy 
16.9.1992, ještě  za časů  čSFR, v tzv. "dunajském derby', s  ŠK  Bratislava v PMEZ . Utkáni prohrál 4:1 
(1:0). 

K nejslavnějším hráčům patři: F.Albert (Zlatý  mid  1967), T.Nyilasi, SKocsis, P.Deák,L.Kubala, 
A.Pintér, S.Kuzněcov, S.Matrai, M.Fenyvesi aj. Známí  twig  : Z.Blum, K.Lakat, K.Soos, G.Kalocsay (hrál i 
za Spartu Praha 1932-37 a ČSR reprezentoval 3x 1933-35), J.Meszáros, T.Nyflasi a jiní. Klubová barva je 
zelená a NA. 
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CIAMPIERO  

World Club Champion 

• 

caftan*  

Jeden z nejslavnějších 
italských a světových fotbalo-
vých klubů  - JUVENTUS  
TURIN  oslavil v roce 1997 
veliké stoleté jubileum, od 
svého založení. 

Toto výročí připomíná 
hezkým aršikem Gambie, na 
kterém jsou mj. vyobrazeni 
slavní hráči Juventusu G.Boni-
perti a R.Bettega. „JUVE" vzni-
kl v roce 1897 a ve své dlouhé 
historii byl už 23x italským 
mistrem. Italský pohár získal 
10x. Je vítězem PMEZ 1985, 
Poháru  UEFA  1977 a 90,Inter-
kontinentálniho poháru 1985, 
Poháru Mistrů  1986 a Super-
potidru 1984 a 1996. Zě  
známých hráčů  zde působili: 
R.Orsi, U.Calligaris, M.Platini, 
R.Baggio, P.Rossi, Z.Boniek, 
D.Zoff a  jilt  

St. Kamenický  

Konečně  jasno 

Dovolte, vážení přátelé, abych se s Vámi podělil o následující. Před několika roky jsem na burze 
zakoupil ruční příležitostně  razítko z června 1921 s textem : PRAHA/Č.S.P./MASARYKOVY HRY. V razítku 
je rozlišovací znak ,,a", datum 4.VI.21. Obdobné razítko z roku 1933 má text: PRAHA 14/III.MASARYKOVY 
HRY, PRAHA .1933, s datem 4.VI.33. 

Zajímalo mně, jaké sportovní discipliny tyto hry obsahovaly. Dlouho jsem tápal a převládala 
domněnka že se jednalo o hry vojenského charakteru. To je ovšem omyl. Konečně  jsem objevil v knihovně  
muze-a—poitarši literaturu, kde jsou tyto hry skromně  specifikovány : Masarykovy hry byly mezinárodní 
atletickě  závody,,pořádané v pěti ročnících. 

1. ročník 3.-5.6.1921 Praha 
za účasti atletů  z ČSR, Francie, Jugoslávie, 
Dánska, Itálie a Švédska 

2. ročník 8.-9.8.1931 Pardubice. 
ČSR, Belgie, Francie, Itálie, Jugoslávie, 
Maďarsko, Německo, Polska, Rakousko a Švýcarsko 

3. ročník 3.-5.6.1933 Praha 
ČSR, Dánsko, Finsko, Itálie, Jugoslávie, Maďarsko 
Norsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Švédsko 
a Švýcarsko 

4. ročník 6.-7.9.1947 Ostrava  
CSR,  Nizozemí a Švédsko 

5. ročník 17.-18.9.1949 Ostrava 
ČSR, Finsko, Polsko a Švédsko. 

;..aUcti vyrriirciiiC.ia-a.C5n,:,3:Cři;:i1.314.t, C:',73PZ'4C:t,', 
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Při příležitosti Německo-Holandské výstavy mládeže, 
bylo v městečku Beckum používáno dne 19.března 1999 ruční 
příležitostné razítko. Připomíná nám, že už letos uplynulo 25 
let od slavného finále fotbalového Mistrovství světa 1974, ve 

K letošnímu 63.mistrovitvi světa v lednirn hokeji, které se konalo ad 1. do 16.května v Norsku 
(města Oslo, Hamar a Lillehammer) a kde naši hokejišté zvítězili, vydala norská poštovní správa dvě  
příležitostné známky v hodnotě  4 a 7  KR.  

Na první z nich je scéna ze zápasu Norsko - Polsko z loňského MS (skupina B), které se hrálo ve 
Švýcarsku. 

Druhá známka nám přibližuje jednoho z nejlepších švédských a světových  středních útočníků  - 
Petra FoSberga. Na snímku je v akci s číslem 21 při loňském MS (skupina A), v utkání mezi Švédskem a 
Švýcarskem. P.Fosberg (narozen 20.7.1973) hraje úspěšně  již čtvrtý rok v kanadské  NHL.  V současnosti je 
hráčem klubu  Colorado Avalanche,  kde je od letošního roku jeho spoluhráčem český reprezentant a 
olympijský vítěz z Nagana Milan Hejduk. -sk- 

WM-Endspiel ,..., 
-  Deutschland-  t, 

Niecieriande 
- " ,kterém hrálo Německo s Holandskem 2 : 1 a získalo svůj 

....k- druhý titul mistra světa. 
Hlavním motivem razítka jsou vlevo vyobrazeni, tehdy 

velmi populámí, maskoti MS "74 TIP a TOP. -sk- 

• 

K letošnímu MS v moderním pětiboji, které se bude konat od 12. do 18. července 1999 v 
Budapešti, vydala Maďarska poštovní správa, s menším předstihem 24.3.1999, jednoduchý, ale vkusný 
aršík v nominální hodnotě  100 forintů. Je na něm vyobrazeno všech pět soutěžních disciplín. 

Zároveň  byla vydaná i zajímavá FDC a příležitostné ruční razítko. -sk- 

i3SCK UM ,2  
/s* 25 Jahre 

19.-3.1999 

4r,...5 _9269  sv- 
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Koncem roku 1998 vyšly v Uruguayi čtyři vkusné známkové karikatury významných uruguayských 
sportovců. Pro fotbalové namětaře je zajímavou postavou  
Hector  Scarone. Narodil se 21.6.1898 a zemřel v roce 1968. 
Tento střední útočník hrával za  Sportsman Montevideo  (1912-
13), Nacional  Montevideo  (1913730) a také za Ambrosianu 
Milan (1930) a FC Barcelonu (1926). Největších úspěchů  
dosáhl na 014 1924 (1.misto) a OH 1928 (1.misto). Zde v 
opakovaném  finale  s Argentinou (2:1) vstřelil vítězný gól. 
Dalším jeho úspěchem byl zisk titulu mistra světa na MS 1930. 
Stál také u uruguayských vítězství na Mistrovství Jižní 
Ameriky, v letech 1919-20, 1923-24 a 1926. Uruguay 
reprezentoval 63x (1919-30). V roce 1950 byl nakrátko 
trenérem Realu Madrid. Po návratu do vlasti v roce 1953 se 
stal v dresu Nacional  Montevideo,  .v 55 letech, nejstarším prvoligovým hráčem na světě. H.Scarone patřil 
před il.světovou válkou k.,„ye!kirři postavám světového fotbalu, dnes už' -ale pomalu upadá, hlavně  v 
Evropě, v zapomenutí. 

. 
 

•  
Všěchny velké a 

slavné.  fotbalové kluby 
Československa se bud' v 
minulosti di nedávné době, už 
objevily na příležitostných 
razítkách. Dlouhý ,čas však 
chyběl jeden z nejslavnějších 
klubů  - Spartak Trnava. 
Teprve zásluhou startu v 
Poháru vítězů  'poháru, máme 
nyní možnost si tuto -mezeru 
vypinit. VI.kole PVP se Trnava 
1.října 1998 utkala v odvetě  s 
tureckým klubem .Besiktas'  
Istanbul  (2:1) a pfi této 
příležitosti bylo používáno 
ruční příležitostné razítko. • 

Spartak Tmava byl 
založen v roce 1925, pod 
jménem  ŠK  Rapid Tmava. Od 
roku 1945 působil klub, s 
krattimi, přestávkami, v 
nejvyšší :čs.fottialoVé soutěži. 
Koncem 60.1et patřila Trnava obávaným předním evropským mužstvům. Navždy zůstane zachován 
fotbalovým fanouškům paměti souboj Spartaku s Ajaxem Amsterodam v PMEZ 1968 (0:3 a 2:0). Mistrem 
Československa se stal Spartak Tmava v letech 1968-69 a 1970-73, je ivítězem STEP 1967. 

V Tmavě  působilo mnoho vynikajících reprezentantů  : I.Stacho, J.Marico, A.Malatinský, L.Kuna, 
J.Adamec, K.Dobiáš, V.Švec, P.Zelenský, D.Kabát, S.Jarábek;  J.Štibranyi, D.Kekéti, I.Bališ a jiní. 
NinměRí trAnAři • A MalatirmIcif Avsln .11-Itinkn J Aťiamon a liní rnvňnonncli ntřiR!lartak Trnava 

ke špičkovým klubům na Slovensku. -sk- 

(44) 

Na druhé známce je vyobrazen, se Zlatou Nikě  vSruce, 
Juan Lopez. Bohužel i přes veškerou snahu, se mi nepodařilo 
zjistit žádná bližší data a údaje. J.Lopez nefiguruje v žádné 
sestavě  z let 1924, 1928, • 1930 a 1950. Je  mob*  že fde o 
některého trenéra mistrů  světa z let 1930 a 1950. 

Dalšími sportovci, na zdařilých karikatúrách, jsou ko'šíkář  
Leandro Gomez Harley,  držitel bronzoVé medaile z OH 1952 v 
Helsinkách, kde Uruguay získala 3.misto. Posledním je boxér 
Liberto  Carney.  U něj jsem rovněž nezískal žádné bližší 
informace. V olympijských publikacích se jeho jméno vůbec 
nevyskytuje. 

A tak díky neobvyklému, ale vtipnému, zpracování, tyto známky určitě  zpestří a obohatí naše 
sbírky a exponáty. .-sk- 
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U příležitosti 100.výroči Královského Nizozemského  Lawn-
Tenisového svazu (K.N.L.T.B.), vydala tamní poštovní správa 
poštovní známku 0,80 cent., a to také ve formě  sešítku 4x0,80 cent. 

Z této emise můžeme mít dvojnásobnou radost, neboť  na 

známce je zobrazen přední světový tenista „čecho-Holanďan" 
Richard Krajiček. 

S politováním nutno při této příležitosti konstatovat, že 

100. výročí našeho tenisu v roce 1993, naše pošta (přes naší 
iniciativu) přešla bez povšimnutí. 

Vladimir Kolich 
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Při kontrolní akci Hodnotící komise Mezinárodního olympijského výboru, která zjišťovala stav 
sportovišť  pro kandidaturu POPRADU-TATRY na ZOH 2006, používala 29.10.1998 slovenská pošta 
POPRAD 1 příležitostné ruční razítko. 

Obdobné ruční razítko používala i polská pošta ZAKOPANB 1, rovněž jeden z kandidátů  ZOH 2006, 
při filatelistické výstavě  ZAKOPANt 2006, ve dnech 27.-31.3.1999. 

Obě  sousedská města však při výběru MOV neuspěla, což může našince jen mrzet, neboť  by v 
obou případech byly ZOH ,za humny I -en- 

( 45 ) 
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Australská pošta vydala 22.března 1999 známku s olympijskou tematikou pro  SYDNEY  2000. Jedná 
se o jakousi dvojznámku se stejným námětem : Pravou dlaň  s olympijskou pochodní překrývá známka, 
vydaná již v roce 1957 k XVI. LOH v  Melbourne,  s tímtéž obrazem jako v podtisku. 

Se známkou byla vydána i FDC s razítkem prvního dne a také  Cartes  maximum. 

-en- 

Na počátku tohoto zpravodaje jsme uvedli přehled všech  FM,  vydaných k naši výstavě  
OLYMPSPORT '99. Na jeden zajímavý  FM  jsme málem zapomněli. Připravili ho naši kolegové z 
Chorvatské skupiny olympijsko-sportovní filatelie (HDOFM), jmenovitě  ho na výstavu dovezl chorvatský 
národní komisař  Ivan Librič. 

Jedná se o poštovní lístek 
s přitiskem, na kterém je 
reprodukován dopis našeho 
Dr.Jiřiho Gutha, adresovaný 
chorvatskému členu olympijského 
výbory Dr.Franjo Buěarovi. Text 
byl psán v Klatovech již roku 
1896. Chorvatská pošta k výstavě  
Opravila i pěkné ruční příle-
žitostné razítko, které, otisknuté 
na uvedeném lístku, tvoří trvalou 
upomínku na naší výstavu, 
konanou ke 100.výroči ČOV. 

Dr.Franjo Bučar (1866-
1946) je i na chorvatské známce, 
vydané v roce 1994 ke 100.výroči 
MOV. 

-en- 

1111131U FA fIRVA1M, 
26„,.(Az ,(4,C9,5  

Dopvarle Dr.  JR  Goth-larkovsicý - Dr. Franjo Bučar  

PRAHA, 17.- 22.5. 1999. 
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Z finských razítek (1998) vybral R.Jasek 
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WELTAUSSTELLUNG 
NORNBERG 27.4.-4.5.99  

Na přelomu dubna a května 1999 se 
konala v německém Norimberku Světova 
filatelistická výstava -1B R A ' 9 9. 

Jaká byla, to podrobně  a výstižně  popsal 
český národní komisař  Miroslav Langhammer ve 
FILATELII 6.6/99. 

V Mezinárodní jury (tematická M.) 
pracoval, jako pozorovatel, náš předseda 
ing.Jaroslav Petrasek a výstavu navštívili i 
zástupci našeho OS StKamenický, I.V6penka a 
A.Bystrov. Stálo to opravdu za to ! 

Den sportu se na výstavě  konal 3. 
května a bylo při něm používáno i pěkné  PR. 

-en- 

• 

MUSEE 
OLYMPIQUE 
LAUSANNE 

' V době  konání naší výstavy OLYMPSPORT '99, se ve 
dnech 21. - 23. května 1999 konal 5. světový olympijský 
sběratelský veletrh v Olympijském muzeu v  Lausanne.  

Škoda, že se akce překrývala s naší výstavou a my tak 
neměli možnost se tohoto sběratelského setkáni účastnit. Je to pro 
nás tím  spit  nepochopitelnější, neboť  organizátoři světového setkáni 
sběratelů  olympijských memorabilií, filatelie a numismatiky o naší 
výstavě  věděli už rok dopředu a mohli tak tuto akci připravit v jiném 
termínu !? -en- 

•  

Prodám :  FM  - známky, dopisy pořadatelských zemi olympijských her - letních i zimnich, Čisté i raženě  
známky, např  LOH-Recko 1896 a 1906 0, Německo-Berlin  1936,  Mexico  1968, Kanada 1976;  
Jižni Korea 1988 artfky 4:známky a pod. Případně  výměna !! 

Miroslav Zrůst, Na Valech 168117, 405 02 Dětin IV. 

Prodám : Sportovní  FM,  zvi.Z0H, OH -80 Moskva, MMM - Košice, sportovní razítka á literaturu. 
Ing Jaroslav Novotný, Chudobova 62, 616 00 Brno 15 

Prodám : Partii 11 ks rakouských balonových letů  ZOH Insbruck 1976 za 440,-Kč  a ale větší množství 
olympijských letů  ZOH Lillehammer 1994 6 40,-Kč, AlbertIle 1992 á 35,-Kč, ZOH  Calgary  
1988 ZOH  Lake Placid  1980 á 35,-Kč  a několik kusů  dopisů  kolem ZOH. 

Andělin Adolf, Na pláni 1285, 562 06 Ústi nad Orlici 

Doplňte a opravte si v adresáři 
1 

- Členství v Olympsportu k 1.1.1999 .ukončil Jaroslav Soukup, čl.č. OS 93 
-  ms:;: CZ.  220 77,č PSA  2Z4. 22 c'tzr; rst,".!r, 
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Od 1.července 1997 používá dodnes ve svém výplatním strojku propagační  logo  STSč  ČR Praha. 

Co však tyto zkratky znamenají? 
STSč  ČR je Sdružení technických sportů  a činnosti České republiky. Po zániku Svazu pro 

spolupráci s armádou (SVAZARM) se v březnu 1990 rozhodlo 19 svazů, reprezentujících sporty z oblasti 
letectví a parašutismu, motorismu, střelectví, radístiky, potapěčstvf a jiných branně-technických činností k 
založení STSČ, kde by se mohly samostatně  rozvíjet. 

STSč  je členem Všesportovního kolegia ČR a je zastoupeno v řadě  dalších vrcholných sportovních 
orgánů, včetně  ČOV. V současné době  sdružuje 16 svazů  s vice jak 260 000 členy ve 2700 klubech. Mezi 
největší svazy patří Aeroklub čR, Český kynologický svaz, Český radioklub, český svaz biationu, Ústřední 
automotoklub ČR a také Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě  a svazy vodáků  ČR a Moravy a Slezska. 

 

STSČ  ČR  
PRAHA 

 

A B B používá, od počátku letošního roku, ve svém výplatním strojku nové propagační  logo,  jako 
oficiální sponzor Českého paralympijského týmu. 

Mezinárodní elektroinženýrská společnost ABB působí v české republice již od roku 1970, ale s 
názvem ABB byla založena až v roce 1991. Zkratka ABB znači ASEA  BROWN  BOVERI,  Ltd,  se sídlem ve 
švýcarském Curychu, což je mezinárodní společenství firem. V současné době  se skupina firem ABB v 
České republice skládá z osmi společností s programem výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie, 
chemie a petrochemie a automatizace a  Product and Contracting.  Program ABB je zaměřen především na 
ochranu životního prostředí. 

ABB má své společnosti rozmístěny v pěti městech naší republiky, ale propagační  logo  oficiálního 
sponzora Českého paraiympijského týmu využívá jen ABB Energo s.r,o. - Zemské vedení,  Automation,  
Přenos a rozvod el.energie v Praze 8. -1.V.- 

Do dnešního čísla přispěli členově  ing.J..Petrásek, I.VApenka, B.Polák, StKamenický, J.Dobrovský, 
V.Kolich, J.M.Lacko a R.Jásek. 

Všem za to upřímně  děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od V a s. 

Uzávěrka přištiho čísla je 15.srpna 1999 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

:9LYMP,SPORT- 

Předseda 
Místopředseda 
Sekretář  
Pokladník 
Redaktor 

zpravodaj Ceskě  asociace pro olympijskou a sportovni filatelii 
'sadreia: 0-26.Box13,282 23 eeOcif Br'bill;:tef. 0203 62238 

ing.Jaroslav Petrasek, P.O.Box 13, 282 23 Český Brod 
ing.Zdeněk Slováček, Resslova 2257, 530 02 Pardubice 
Stanislav Kamenický, Lečkova 1522, 149 00 Praha 4 
Bedřich  Polk P.O.Box 47, 150 21 Praha 5 
Ivan Vápenka, Na Zámyšli 8, 150 00 Praha 5 

Podáváni novinových zásilek povolila česká pošta, s.p., Odštěpný závod Planá, , 
č.j. nov. 6416/98, ze dne 21. 7. 1998 
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