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Náš Olympsport
tuto světovou sportovní
událost číslo jedna
zatířn připomněl na
letošních prvních třech
příležitostných OVsa
rovněž i na přitiscich na
ODV 40.
( OS - 1/00 a OS - 3/00
/ s návrhem na 0 V S /
jsou vyobrazeny na této
titulní straně, Os - 2/00
pak u příspěvku o nagem setkání v Brně).
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Registrujeme tři nové členy a samozřejmě jim přejeme úspěšné prožitky, z jejich členstv.i mnoho úspěchů
ph' získávání nového 'materiálu i přátel. Současně věříme, že máte již vyrovnané členské příspěvky pro
letošní rok, učeských členů bylo pouze několik "obvyklých opomenutí" u České pošty, či IPB zaregistrovat
vaši • platbu, což se vysvětlilo po zaslání upomínky, vaší reakce, že jste zaplatili a omluvy 1PB po naši
urgenci. Je to neuvěřitelné, ale bohužel ani letos jsme se těmto problémům nevyhnuli. 'Horší je situace se
zahraničními členy a .vůbec nejnepříjemnější je situace s členy slovenskými, ód kterých .chybí platby za
příspěvky •i několik let zpětně. Bóhužel jsme nyní nuceni uvést vše do pořádku a proto důrazně
upozorňujeme všechny zahraniční členy, že příští zpravodaj obdrží pouze, pokud budou mit své přispěvky
vyrovnané za minulá léta a zaplacený i .letošnl rok. Situaci slovenských členů má zmapovanou Pavol
Ondráška 2 Bratislavy, se kterým je třeba, aby slovenští členové vstoupili v kontakt a jemu potřebné platby
uhradili. Ostatně -od něho.dostávail samostatný přípis s uvedením pohledávek. Příspěvek od slovenských
členů na konto OLYMPSPORTU je rovněž 150.- korun, ale slovenských, členové však musí počítat s tím, le
tuto částku bude třeba navýšit o.potřebné poštovné pro rozesílání zpravodaje na Slovensku.
JAK SE V BUDOUCNU SEJDEME?
V letošním roce plánujerneještě podzimní setkání v listopadu, tedy po ukončené olyrnpiádě. Uskutečni se v
Praze .a jeho gestorem bude přítel Janoušek. Jeho oborem je střelectví 6 Český střelecký svaz letos oslaví
•kulaté jubileum. Víte jaké? Právě při této příležitosti se sejdeme, přesný termíntude v příštím zpravodaji.
Zajímavou nabídku zaslal přítel Pavel Hladík z Holic. •Nabízí .uspořádat setkáni v tomto
východočeském městě v trochu širších souvislostech. Nástin programu je následujíci. •Příjezd do Holic •v
sobotu dopciledne s výměnnou schůzkou. Po společném obědě (M.-) odpoledne zasedání OS, večeře opět
společně (70.-), ubytováni v chatičkách y kempu (120.-), večer posezeni u vínka, ohně, opékáni - vuřtů,
ráno snídaně (30:.),• prohlídka AFRICKÉHO •MUZEA, památníku cestovatele Dr.Emila Holuba, místního
rodáka, možnost i vycházky do okolí a odjezd dle vlastni úvahy. Pokud jste vše sečetli, došli jste k sumě
290.- Kč, Pož se zdá být cenou přijatelnou, Možno přijet i se ženou nebo se můžete dostavit jen ha soboto.
. Akci bychom moc rádi v tomto rozsahu uskutečnili, protože si myslíme, že nejen filatelií živ je
filatelista, a že i ten společenský kvas by nemusel být 'špatný. Předběžně zvažujeme uspořádání v
uvedeném rozsahu v květnu .příštího roku a věříme, že i vy budete pro: Dejte nám ale vědět, aby se nás
nesešlo třeba jenom pět. Zprávu zašlete'vedouctmu, pokladníkovi, či redaktorovi, .podle toho, s kým budete
korespondovat nejdříve.
ZNAMKOVE NOVINKY
V 'letošním roce se již vi, le k olympijským hrám v•Sy.dney bude vydána jedna známka, zřejmě s výplatní
hodnotou 13.- Kč (letecky dopis a tiskovina do zámoří do 20 g) s námětem rychlostni kanoistiky. Autor
'návrhu. Jiff Rathoůský, rytec Václav Fait. Každá známka bude s kuponem., o kterém autár nepříliš úspěšně
tvrdí, le -na, něm je vyobrazen klokan. Na FDC před budovou opery v Sydney .projíždí loď kategorie. C2,
příležitostné razítko 1:dne vydáni kromě data vydání (30.8.2000) a označeni mista.vy.dt ní. (Praha) obsahuje
dost fádní motivy, olympijské kruhy a olympijský oheň.
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Ve stejný den bude vydána i další známka $ olympijskou tematikou, připomínající tentokrát antické
olympijské hry s námětem závodů jízdních. Výplatní hodnota je 9.- Kč (psaní v tuzemsku do 50 g, dopis, či
tiskovina v Evropě do log), autorem návrhu je Jaroslav Fišer, rytinu provecll rovněž Václav Fait. Přítisk na
FDC je věnován zápasu, motivem razítka jsou klasická atletická nářadí, disk a oštěp. Návrh známky je
převzat z motivu starořecké amfory z poloviny 6.stoleti př.n.l.
Pro rok 2001 byla do plánu zařazena pouze jedna známka, její tematikou bude volejbal, neboť
budeme pořadateli ME ve volejbalu, oslavíme výročí jeho založení a ještě ke všemu zde uspořádáme
slavnostní zasedání mezinárodní federace FIBA. Známka vyjde v květnu 2001, přesný datum, ani nominále
nejsou ještě určeny. Pravděpodobná jei celina k MS v cyklokrosu, které se uskutečni v Táboře.
FILATELISTICKE WSTAVY
Dye výstavy současně se uskutečni letos v červnu v Klášterci nad Ohři. Jedna oborová s omezeným
rozsahem tříd a s názvem Agara, převážně námětového charakteru, druhá pod názvem Premiere je určena
pro prvovystavovatele ve všech výstavních třídách. Někteří členové již sem přihlásili své exponáty. Pro rok
2001 se připravuje v Kodaňi světová fipoyská výstava Hafnia. Zájemci o vystaveni svého exponátu na této
výstavě kontaktuji vedoucího OLYMPSPORTU.
Of • 4.0"
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OLYMPSPORT vyhlašuje pro své členy. a všechny další zájemce

anketu o nejkrásnější sportovní známku,
vydanou na území bývalého Československa.
Chcete-li se této akce zúčastnit, je to velice jednoduché. Stačí prolistovat příslušné katalogy a
vybrat, již bez určeni jejich pořadi, tři známky, které považujete za nejkrásnějši. Vybírat můžete ze známek
Ceskoslovenska, Slovenského štátu, Protektorátu Čechy a Morava, Slovenské republiky a české
republiky, včetně známek, které vyjdou v letošním roce!! Samozřejmě to musí být známky se sportovní a
olympijskou tematikou. Popište je buďto slovním popisem (země, rok vydání, téma a hodnota) nebo
katalogovým číslem s uvedením, který katalog jste použili. Váš typ vložte do obálky a zašlete redaktorovi
zpravodaje. Pozor, tedy ani předsedovi, ani pokladníkovi, ale redaktoru, Ivanu Vápenkovi.
Každá známka ze tři, které uvedete, obdrží za váš bias jeden bod. Celkové pořadí bude stanoveno
prostým součtem získaných bodů. Na vaše hiasy.čekáme do konce května, ale pozor! Je možné, že termín
bude prodloužen a zatím nevíme do kdy. V současné době probíhají totiž jednání o torn, aby naše akce
proběhla jako celostátní v obou našich republikách, tedy v Česktf a ha -Slovensku. Jednáme s poštovními
organizacemi, olympijskými a sportovními institucemi i s oběma filatelistickými svazy a řadou časopisů.
Pokud se tedy setkáte v dohledné době s obdobnou akci v jiných pramenech než je náš zpravodaj, vězte, že
naše anketa je její součásti.
Zůstaneme-li v našem snažení osamoceni, můžete počítat s filatelistickým suvenýrem, který pro
účastníky připravíme jako odměnou. Pokud se samozřejmě zúčastníte! Pokud se zapojí instituce další, bude
pro odměnu platit údaj, který bude uveřejněn dodatečně. Dokažte vedení OS, že jste skutečně aktivními
členy naši asociace !!
CO NÁS ČEKÁ
Jake poštovní materiály si budeme moci zařadit do svých sbírek v letošním roce? Snad si vyberete!
S fotbalisty chceme letět na ME, zásilky fotbalového letu budou odeslány v květnu a razítko připomene
zřejmě našeho nejlepšího fotbalistu, Pepu Bicana.
Na přelomu června a července oslaví svůj svátek Sokolové. Na obzoru je další Všesokolský slet a
my budeme opět při torn.
Až se bude lámat prázdninové období, budou mít střelci v Plzni juniorské mistrovství Evropy. Šéfem
cele akce bude olympijský vítěz z Mexika, pplk.Jan Kůrka. Ten se zřejmě ocitne i na razítku, propagujícím
tuto soutěž.
Začátkem září poletí olympionici do australského Sydney. S nimi poletí i zásilky příležitostného letu.
Očekávat lze další razítko. A protože olympiáda začíná 13. WI, bude to připomínat pošta Praha 6 opět
Podzimní setkáni Olympsportu bude další
razítkem. Pak se uvidi, jak v tom Sydney dopadneme
příležitostí a kdo ví, jestli se na nás neobrátí ještě další zájemci. Je se tedy na co těšit!
WACO,
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NA OLYMPIÁDU Z MAĎARSKA
se mohli kvalifikovat zápasnici. 6.- 9.dubna
se v Budapešti uskutečnilo mistrovství
Evropy. I my jsme získali jedno postupové
místo. Za reprodukce razítek děkujeme
našemu členu, panu Károlu Kleinovi.

38.setkáni OLYMPSPORTu se uskutečnilo v rámci Celostátní výstavy poštovních známek BRNO
2000, v sobotu 11:března v odpoledních hodinách ve Středním odborném učilišti sprig! vBrně-Komíně. Na
setkání bylo přítomno 32 členů a zahraničních hostů (Slovensko, Německo, Rakousko).
Po zahájení předsedou OS, předal zástupce organizačního výboru výstavy BRNO 2000 našemu
.předsedovi pamětní plaketu á čestné uznání za vynikající činnost naší společnosti v rámci SCR Ing.Petrasek
PO té promluvil o umístěni sportovních exponátů na právě uplynulé -výstavě a Přednesl řadu podnětných
návrhů jak exponáty připravovat a varoval před použitírti padělků , ktéré. Se ve dvou případech na výstavě
•objevily. • Padělek lze do exponátu zařadit pouze vedle pravé známky lako porovnání a vysvětlení odchylek
• oproti originalu„
V.diSkuzi vystoupil tajemník OS p.Kamenický, který seznámil přítomné s členskou základnou a
různými organizačními záležitostmi. Redaktor našeho zpravodaje poděkoval St. Kamenickému, jako
nejpiodnějšímu dodavateli příspěvků .(a to nejen fotbalových !!) a připomněli:dye členy, kteří se pravidelně
podílejí na vytvářeni všech čísel zpravodaje, i. když o nich čtenáři prakticky nevědí. Jsou to J, Dobrovský
z -Ceske Třebové 'a A. ,Kas.sowitz z Winterthuru •(Švýcarsko), kteří připravuji ke každému číslu anotaci
v angličtině a němčině pro zahraniční čtenáře OS. Závěrem opět vyzval všechny přítomné (ale i všechny
čtenáře tohoto čísla) k zasíláni i drobných zpráviček, neboť v redakční zásobárně již prakticky nic není ll!
Rovněž předal zpracované 'podklady od pana Ryšavého .z Okřišek ing.Petrovi z Bma, ke konečnému
sestavení Přehledu všech příspěvků ve Zpravodajích 1 — .100.(1968-1999),-•který by měl vyjít na podzim t.r.
v naší edici Knihovhiček.
Na setkání měli, přítomní možnost ziskat.CDV 40 s přítiskem k našemu setkání ..a s příležitostným
OVS použitým v našem strojku .08v českém Brodě, poněvadž organizační výbor výstavy BRNO 2000 nám
neumožnil vydání OVS přímo v Bmě.
P.S. Nový znak našeho OS, uvedeny na OVS, je oficiálním logem České asociace pro olympijskou a
sportovní filatelii a proto od nynějška budeme používat jen toto grafické zpracování.

OD MELBOURNE DO ROKU 2000

.SETKÁNI OLYMPSPO.RTU
NA VÝSTAV BRNO 2000
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Jak jsme již výše uvedli, není ,dostatek příspěvků do našeho zpravodaje, ,ale nemáme i další
zpracování ucelených námětů do .nati edice Knihovniček. St.Kamenický .přišel s.napadem. což takhle
vydávat .uceleně zpracované exponáty. Jednalo by •se o ty nejlepší exponáty, které jsou v Olympsportu
k dizpozici (tj. exponáty Z.Slováčka, St.Kamenického, .J.Petráska, M.Justýnove, ale i dalších) • a ktere by
majitele nechali kvalitně oxeroxovat do formátu A -5. Autoři by mohli zpracovat i případné průvodní texty
(úvod, 'popisky apod.), vše ale tak, aby to v celku dělalo 84 stran. Technickou stránku celé publikace ‚by již
,provedla redakce.
•Myslíme si, že 'by to bylo zajímavé a především poutné. přibližerti exponátů -(které připravili naši
přední členové) všem našim členům. Co •vy na to ? Pokud budete souhlasit můžete již své oxeroxované
exponáty posílat na adresu redaktora a prvni toy mohl vyjít již na jaře příštího roku v nové fade našich
Knihovniček edici :Exponátů.
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Spornienka na výstavu OLYIUSFORT '99
Jako člen viacerých výstavných výborov z vlastných skůsenosti viem korko dobrovornej práce bez
nároku na finančnú odmenu je potrebné vynaložit na realizáciu filatelistickej výstavy. Sú to často celé dni aj
fyzický namahavej práce při inštalácii a likvidáchi výstavy na úkor osobného volna. Prato každa výstavu
posudzujem z tohoto hradiska a som vcračný organizačným výborom za ich neZištnú obetavú prácu. Ked' je
to .možné vždy vermi rád pomčžern.
Výstava OLYMPSPORT '99 patrila medzi ty vydarené výstavy. V spravodaji Olympsport ma zaujal
článok kolegu Jardu Patráska v oblasti hodnotania exponátov, ktorý určite zaujal Všetkých vystavovatefov.
Myslím si, že by sa mala zachovat tato tra.dicia a •po výstavách, usporiadaných Olympsportem a SŠOFS,
vždy zhodnotit' podobným spčsob.om úroveň výstavy po filatelistickej stránke á :Ake' vystavovateťom cestu
k vylepšeniu ioh -exponátov. Každý :z vystavOvater vie, že hodnotehie exponátoV je subjektívna záležitost
členov jury na základe predpisov pre hodnotenie filatelistických exponalov, ktoré vydala FIR
čo sa týka hodnotenia exponátov na výstave. OLYMPSPORT '99, tak bolo korektné. Na niektoré
ohodnote.nia .mám svoj (subjektívny) názor. Dost často bolo vidiet zaracrovanie čo najstarších najrna
neznámkových filatelistických materiálov. Tento trend by bol v poriadku, ale dost často je to na úkor
postupnosti rozvíjania terny v exponáte. 'taste oclbočovanie od terny•by sa malo viac prejavit aj v hodnotent
napriak.doslova nasilu umiestnenému aj vzácnejšiemu materiálu,. ktorý len vzdialene súvisel z rozvijanou
témou.
Druhým „pešvárorre je čoraz častejšie zaracťovanie starých pohladnic,.ktorých len obraz pohťadnice
súvisí s témou. Známka a .pečiatka nie (nejedná sa o celiny). V niektorých yyššie hodnotených exponáloch
bolo viacero necelinových pohradnic, ktorých obrazová strana slúžila na rozvíjanie tartly. Rozvíjanie temy
obrazovou častou necelinov-ých pohradnic, aj kecf vzácnych by malo byť via.c ,oceňované' zn.íženfm
bodového ocenenia filatelistických znalosti a tým aj celého exponátu.
Cierom Mčjho príspevku nebola kritika práce jury, ale chcel som poukázat na nedostatky, ktoré by
mail byt podra mčjho názoru.viac postihovaně .znížením celkovým ocenením.
Igor Bariás,Nitra;SR

Zpráva o provedené kontrole účetních dokladů OLYMPSPORTU
Dne 28.prosince 1999 byla provedena kontrola účetních dokladů, vztahujících se k uspořádané
filatelistické výstavě OLYMPSPORT '99, konané 17. — 22.května 19.99 v Muzeu policie ČR.
Pro tuto,výstavu tbyl založen samostatný finanční účet u 1PB Praha 6.1340622311/5100 a tento účet
byl dart do úživání dnem 2.10.1998. Na tomto finančním .učtu u IPS Praha č' inE zůstatek ke dni 28.12.1999
10.695,89 Kč, .který souhlasí š posledním výpisem 1PB. Veškeré došlé faktury ve vztahu k uspořádané
výstavě byly z tohoto účtu do konce roku 1999 uhrazeny.
Dle peněžního deníku byla kontrolou zjištěna pokladní hotovost v částce 1.792,70 Kč.
Podle smlouvy o zprostředkování, uzavřené mezi českou olympijskou,a.s. a Olympsportem, byly
:dané podmínky beze zbytku dodrženy.
Dokladová revize byla provedena za období laden prosinec 1999, tj. za rok 1999. na účetních
dokladech nebyly Zjištěny věcné ani formální nedostatky.
Kontrolu provedl člen revizní komise Olympsportu Jaroslav Smetana, za účasti předsedy
Olympsportu ing.Jaroslava Petráska a pokladníka Olympsportu Bedřicha Poláka.
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KONGRES IMOS
KONGRES spřátelené německé společnosti IMOS se koná 24.- 28.května v Garmisch-Partenkirchenu,
místě konání ZOH 1936. Hlavni kongresové jednání se uskuteční v pátek 26.května. Hodláme na tuto akci
uskutečnit mikrobusový zájezd, máte-li zájem o účast, volejte nebo pište vedoucímu společnosti.
Předpokládáme odjezd ve čtvrtek večer, návrat v neděli.
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Pro Národní filatelistickou výstavu SLOVOLYMPFILA 2000 připravili pořadatelé propagační strojové razítko.
K samotné výstavě se vrátíme obsáhlým hodnocením v příštím čísle.
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Od Melbourne k Sydney
V materiálech Jardy Justýna jsem objevil nepřijaté návrhy na olympijské známky Australie pro rok 1956.
Bohužel bez jakéhokoliv komentáře. I tak si myslím, že jsou zajímavé a třeba někdo z čtenářů o nich něco
ví? A možná i napíše
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Připojný let z Prahy, přes Berlin
na 'ZOH do Sarajeva v roce 1984
Dělám si pořádek ve své sbírce a nalez1 jsem v ni doklad. o kterém jsem se mnoho nedozvěděl a
zatím se domnívám, že nikde nebyla publikována žádná informace.
Dopis byl odeslán z AV 2, z Prahy, poštovního úřadu 120. dne 25.1edna 1984 přes bývalé NDR,
Berlin 107 do olympijske vesnice v Sarajevu Je opatřen ručnim přiležitostným razitkem Berlin 7, 1070, ze
dne 121984. uprostřed s olympijskými kruhy pod nimi nápisy interflug a v dolni cash Sarajevo, uprostřed
sněžná vločkaa v pravé dolní častiletopočet 1984.
Otisk razítka je v černě barvě. Kromě toho je ve spodni části dopisu kašet v zelené barvě, nahoře
s pěti' olympijskými kruhy, pod riimi nápis Interflug a do polokruhu nápis Sonderflug Erfurt — Sarajevo a
uprostřed tohoto půťkruhu letadlo, pod nimž je datum letu 1.2.1984. Na zadní straně jsou dye kruhová razitka
$ nápisem Sarajevo, jedno s přichoztrn datem 7.2.1984 a druhé shodné s datem odeslání zpět 27.2.84. Obě
razitka v dOlni časti-maji shodné čislo,71101, pravděpodobně číslo poštovniho Ořadu.
Obracim se proto na deny,: našeho Olýrnpsportu s dotazem
informace o tomto
zajimavém dopisu a jeho razítkách ?? Napište nám o nich do redakce, rádi zveřejnímell
Bed'a P.
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Ve druhém čtvrtletiletošniho roku
gratulujeme našim členům k významným životním jubileím
2. dubna
9. dubna
11.dubna
29. dubna

k 75 tinám
k 50 tin-árn
50 tinarn
k 60 tinám

Milanu Šigutovi z Ostravy
Františku Wirknerovi z Klášterce nOhři
Josefu Vranému ze Sázavy
Jozefu Sobihardovi z Bratislavy

13. května

k40.tinám

Janu Petrásovi z Brna

června
10.června

k 60 tinám
k,60 tinárn

Ladislavu Konečnému z Drnovic
Václavu Slavíkovi zPoděbrad
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MORRIS Glenn (USA) Olympijský vítěz v desetiboji výkonem 7900 bodů, což v rope 1936 znamenalo
světový rekord.
FM Z NICARAGUA
1975
Yv.A 863
Mi.1886 (1883/98)
PARAGUAY
1971
Yv.1115
Mi.2144 (2139/48)
1949
JAPAN
Yv.438
Mi.471 (471/4)
PR1 JAPAN
24.8.1991
'Používáno při vyrkinf serie k 3.MS vat/etice.
Z
:LESOTHO
1996
Yv.
Mi.
1996
NEVIS
Yv.
Mi.
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• CYKLISTIKA

CHARPENTIER Robert (Francie) - Tři zlaté medaile zdobí tohoto sportovce, zvítězil v silničním závodě
jednotlivců na 100 km časem 2:33:05,0, spolu s J.Goujonem, Guy Lapebiem a R.Nizerhym zvítězili ve
stihačce družstev .v. novém oiyrnpijském rekordu časem 4:45,0 a s Guy.. Lapebiem a .R.Dorgebrayem
vybojovali další zlato v silničním závodě družstev .na 100.km na silnici.
FM
Z
KLDR
1978
Yv.1501H
Mi.1767 (1760/74)
MERKENS Toni (Německo.) - Zlatá medaile v cyklistickém, sprintu časem 11,8 v noyérri olympijském
rekordu.
FM
OVS -NEMECK0
1999
Výplatní otisk společnosti/MOS.
FOTBAk.
ITALIE -,italští fotbalisté vybojovali zlaté medaile v sestavě Venturini, Foni, Rave, Baldo, Picoini, Locatelli,
Frossi, Marchini, Bertoni Biagi, Cabriotti, Capelli, Negro, Scarabelo, Giani, Girometta, Giuntoli, Nicolini,
Petri, Puppo, Tamietti, Vanucci.
FM Z PARAGUAY
1969
Yv.1027
IVIi.1956 (1951/59)
YEMEN
1971
Yv.258+A150
Mi.1480 (1480/84)+1486

DEUTSCHE
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0488
275C.
YEMEN ARAB REPUBLIC ',I.:4z

(.'S ' )

FONI Alfredo (Itálie) - člen vítězného Ralskeho družstva kopané.
9.9.1990 / 33050 MORTEGLIANO (UD) I FRUHPHILA SPORT 90 /
FM
PR
ITALIE
ALFREDO FONI . MONDIALE 1938
Z
Yv.1006
Mi.1446 (1444/58)
BHUTAN
1991
Yv.
Mi.2495 (2490/2500)+8F234
MONGOLIA
1994
Yv.'
Mi.73 (72/83)
NANUMEA TUVALU 1986

LOCATELLI Ugo (Itálie)
RAVA Pietro (Itálie) Další dva členové vítězného italského družstva
můžeme najít na známkách shora uved ených. Locatelli je první zleva, Foni třetí zleva a Rava pátý zleva.

VESLOVÁNÍ A KANOISTIKA
BERESFORD Jack a SOUTHWOOD Leslie Frank (Velká Britanie) - zvítězili na dvojskifu časem 7:20,8.
Z
Mi.1951 (1948/57)
NICARAGUA
1976
Yv.1054

FM

BRZÁK Jan (Felix) a SYROVATICA Vladimír(ČSR) - olympijští vítězové na kanoi na 1000 m časem 4:50,1
MOTTL Václav a ŠKRDLANT Zdeněk (CSR) - držitelé zlata rovněž na CZ ale na 10000 m časem 50:33,5
FM
SR
čSR 28201 ČESKÝ BROD /OH BERLIN I 1936 / SETKÁNI 25 LET / OLYMPSPORT IMOS / BRZÁK-FELIX / SYROVÁTKA-ŠKRDLANT-MOTTL
OVS ČSR ČESKÝ BRODÍ OH BERLIN I 1936 /SETKÁNÍ 25 LET / OLYMPSPORT IMOS / BRZAK-FELIX / SYROVÁTKA-ŠKRDLANT-MOTTL
OVS používán pouze jediný den při slavnostním zasedáni obou společností.
t
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JEZDECTVÍ A POLO NA KONÍCH
ARGENTINA. Družstvo v sestavě Duggan,
R.Cavanagh, Gazotti, Andrada, Alberdi,
S.Savanagh a Nelson vybojovalo zlaté medaile.
FM
PR
ARGENTINA
31.1996
0.1
/ 1000 BUENOS AIRES / 103.ČAMPIONATO ABIERTO
- CAMPO DE POLO (PALERMO) / BERLIN 1936 / POLO /
ARGENTINA / MEDALA ORO ,..
POLSKO - V soutěži všestranné způsobilosti družstev obsadili polští závodníci v sestavě Kulesza,
Rojoewicz a Kawecki druhé místo a získali střibmé medaile.
FM Z POLSKO
Yv.1034
Mi.1169 (1166/73)
1960

(9)

PORTUGALSKO - Bronzové medaile pro družstvo v sestavě : Luis Mena de Silva, Marquez de Funchal,
José Beltrao ve Velké ceně národů.
Popis viz Hry VIII.Olympiády
FM
GYMNASTIKA
HUDEC Alois (ČSR) - Zlatá olympijská medaile za cvičení na kruzích .byla podtržena čtvrtým :místem ve •
dvanáctiboji jednotlivců a stejným umístěním i v dvanáctiboji družstev.
1965
CSR
Yv.1392
Mi.1528 (1522/28)
Z
FM
STUKELJ Leon (Jugoslavie) - Stříbrná medaile za cvičení na kruzích.
Popis viz Hry Vlil. Olympiády
FM
MIEZ Georgez (švýcarsko) - Zlatou medaili získal v prostných cvičeních a byl členem švýcarského
družstva, které vybojovalo stříbrné medaile ve dvanáctiboji. Sestava družstva : Bach, Bachmann, Mack,
Steinemann, Miez, Reusch, Walter a Beck.
Popis viz Hry IX Olympiády
FM
PALFYOVA Matylda (ČSR) - První československá medailistka slovenské národnosti se podílela na zisku
stříbrné medaile ve víceboji družstev. Členkami družstva byly dale Vlasta Děkanově, Jaroslava Bajerovd,
Božena Dobešová, Vlasta Foltová, Anna Hřebřinová, Zdena Veřmiřovská a Marie Větrovská.
ČSR
BRATISLAVA 29/ MATILDA PÁLFYOVÁ 1912 - 1944 / 14.11.1992
FM
PR
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SAVOLAINEN Heikki (Finland) - Člen družstva, které vybojovalo v sestavě Uosikinnen, Savolainen,
Nyberg, Noroma, Saarvala, Seeste, Pakarinen, TerasVirta-a Tukiainen bronzové medaile.
FM
Popis viz Hry IX Olympiády
STADEL Willi (Německo) - .Člen vítězného německého družstva ve dvanáctiboji v sestavě Beckert, Frey,
:Schwarzmann, Stade), Steffens, Volz, Stang( a Beck.
AJMAN
1971
Yv.1191BF
FM
Z
Mi.693 (693/700)+BF
VEŘMIŘOVSKÁ Zdena (ČSR) - členka stříbrného družstva žen •v gymnastickém víceboji. Sestava
družstva 'viz Matilda Palfyová. Podílela se i na gate medaili družstev žen na OH v Londýně 1948.
Popis viz OH 1948 v Lorlýná
FM
VOLZ Matthias (Německo) člen německého družstva, který se rovněž ponel na zisku zlatých medailí ve
dvanáctiboji, navíc vybojoval dvě bronzové medaile na jednotlivých nářadích, ve cvičení na kruzích a v
přeskoku.
Z
SIERRA LEONE
Yv.
FM
1995
Mi.2229 (2227/48)
POZEMNÍ HOKEJ
INDIE - Zlatou medaili vybojovalo indické družstvo, jehož členem byl DHYAN Chand Bais.
Popis viz Hry IX Olympiády
FM

—>

YEMEN ARAB *filte
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TĚŽKÁ ATLETIKA
PULUSALU Kristian (Estonsko) - Zlato v těžké váze zápasu řecko-římského (nad 87 kg).
HORNFISCHER Kurt (Německo) - Bronz v téže soutěži.
Yv.524
1952
Mi.606 (606/7)
FM
Z
JAPAN
Fotografie, pod/e které byla známka navržena, pochází ze semifinálového boje obou soupeřů,
•MICHELOT Roger (Francie) - Zlato v polotěžké váze v boxerském turnaji ve váze polotěžké do 79,378 kg.
Yv.259+A151
MO500+1505
FM Z YEMEN
1971
RUNGE Herbert (Německo) - V těžké váze v boxerském turnaji získal zlato tento německý sportovec.
Mi.1271+1277
Yv.234+A125
1970

FM Z YEMEN

1SMAYR Rudolf (Německo) - Vzpírání, střední váha (do 75 kg) a stříbrná medaile.
Popis viz Hry X.Olyrapiarly

FM

BASKETBALL
USA - Basketbalovou soutěž vyhrálo suverén družstvo USA v sestavě Johnson, Knowles, Fortenberg,
Wheatly, Ragland, Bishop, Shy, Baiter, Gibbons, Lubin, Niollner, Piper, Schmidt a Swanson.
1996
Yv:
Mi.
FM Z LESOTHO
ST.VINCENT
1996
Yv.
Mi.

Er.19AFJO,..,
1936 Er.e117

ŠERM
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GAUDIN' Julio (Rene) - Zlato ve fleretu jednotlivců i družstev a k tomu stříbro v šavli družstev. Jeden z
nejúspěšnějších šermířů berlínské olympiády.
FM
Popis viz bity IX.Olympiady
MAYER Helene (Německo) - Stříbro ve fleretu žen.
FM Z TOGO
1996
Deal filatelistický material viz IX. OH.

Yv.BF

Mi.BF

GEREVICH Aladar (Ungarn) - K předchozím 'olympijským úspěchům přidal zlato.v šavli družstev a bronz v
šavli jednotlivců.
FM
Popis viz Hry XI Olympiády.
PRE1S-MULLER Ellen (Austria) - Bronz ve fleretu žen.
Pools viz Hry XI.Olympiady

FM

KOVACS Pal (Ungam) Další .člen vítězného družstva maďarských šaviistů. Kromě shore jmenovaného
.Gereviche startovati ještě Berczelly, .Kabos, Rajczanyi a Rejczi-Rasztovich.
FM
Z
GUYANA
1991
Yv.25.51
.Mi..3518 (3513/21)
MANGIAROTTI - Edoardo (Italie) - Člen zlatého družstva italských -kordistů v. sestavě a Medici, Ragno,
Pezzan.a, Brusati.a Riccardim.
- FM
Z
‚GUYANA
1991
Yv.25.54
Mi.3521 (3513/21)

STŘELBA
KARAS Wladyslav (Polska) - Nástřel 296 bodů získal bronzovou medaili ve střelbé z malorážky na 50 m.
FM
CDV POLSKO
1978 Celinová dopisnice se jmény polských sportovcú, padlých v
průběhu 11.sv.valky.

( 11 )

SKOKY DO VODY A JACHTING
GESTRING Marjorie (USA).- Zlato ve skocích s třímetrového prkna výkonem 89,27 bodů.
FM Z GHANA
1996
Yv.
Mi.
NĚMECKO-- Zlato ve třídě "Star vybojovala jachta Peter von Danzig s posádkou Bischof, Weise ziskem 80
bodů.
FM
Z
GDANSK
1936
Yv.246
Mi.284 (284188)

UMĚLECKÉ SOUTĚŽE
KLUKOWSKI Jozef (Polska) - V umělecké soutěži reliéfů získal stříbrnou medaili za dílo s názvem
"Kopaná".
:FM
CDV POLSKO
1977 Celinová dopisnice k výročí berlínské olympiády.
Existuje též s piltiskem k zasedání Klubu olympijczyka.
.DIGGELMANN Alex Walter (Švýcarsko) - Zlatou medaili v oboru užitné grafiky za návrh plakátu "Arose,
který byl pozdějiy roce 1944 použit pro dopisnici k 50.výrciči založení MOV.
FM
CM/ SviscARSKO
Celinova dopišnice k 50.výroči založení MOV
Zpracováno s použitím přílohy zpravodaje

podia Alvaro Trucchiho

našem seriálu jsme se propracovali na konec meziválečného období. Jak víte, základ tohoto seriálu
je převzat z družebního. italského zpravodaje.Philas.port Překládáme základní údaje .a bohatě je
hlavně
,
doplňujeme z vlastních zdrojů (qkony,body, časy a sestavy), z té italštiny.výužívámetedy
obrazovou část. Připravit pět stránek obnáší asi test hodin práce. Za celých dvanáct dílů se nestalo, •
že by některý z čtenářů cokoliv k seriálu napsal, zda je to vůbec k něčemu, zda to někomu pomůže
rozšířit obzory a k něčemu plodnému to využije. Redakce spolu s překladatelem nyní zvažuje, zda stojí
za to pokračovat, či zda tímto dilern.serial ukončit. Zajímá nás váš názor, mate-li jaký, možná by bylo
-jpvhodnější věnovat misto materiálům jiným, popřemýšleite a napište, co vy nato?

( 12)

Stadicituf (2)
Římský olympijský stadion (Stadio Otimpico) se nacházi v severozápadnításti města, asi 1,5 km od
dalšího známého stadionu Flaminio, kde se hrály některé zápasy OH 1.960. Počátky vzniku Olympijského
stadionu sahají do roku 1.928, kdy byl architekt Enrico Del Debbio pověřen vytvořením moderního
sportovního komplexu. Původně nesl jméno Stadio dei Cipressi. 'V třicátých letech byla vybudována jen malá
část, ccrž.však nebránilo italskému diktátorovi B:Mussolinimu plánovat zde olympijské hry 1944. Po skončení
11.světove války realizoval Italský olympijský výbor plány architekta A.Vitelloziho, na dokončení stadionu.
Slavnostní inaugurace se konala 17.května 1953 a stadion zahájil provoz pod jménem Stadio Olimpico.
Na otevírací zápas si organizátoři pozvali., v té době asi nejlepší mužstvo světa, Maďarsko, které
před vyprodaným hledištěm (80 lisic diváků) potvrdilo své kvality a zvítězilo 3:0. Od roku '1960 je stadion i
domovem slavných klubů AS .Řím a Lazio km. Těsně před MS 1990 :byl stadion v letech 1988-90
rekonstruován. pro 80 000 'sedících diváků.
teskošlovensko hrálo na stadionu Olimpico pouze jedenkrát, když na MS 1990 zde prohrálo s Itálií
.0:2 (196.1990) v základni skupině. Česká reprezentace na svůj zdejší první start ještě čeká. A tak zatím
toho na Olimpico nejvíce odehr4IP.Nedvěd , který zde úspěšně hraje v barvách .Lazia.
UdAlosti : 1960 - XVII.Olympijské hry, finále OH 1960 Jugoslávie,— Dánsko 3:1.
1990- 'Mistrovství světa, finále MS 1990 SRN —Argentina 1:0.
1980- Mistrovství Evropy, finále ME 1980 SRN — Belgie 2:1.
1977 - Pot* mistrů 'Evropských zemi, finále PMEZ 1977 FC Liverpool — B.Monchengladbach 3:1.
1984 - Pohár mistrů Evropských zemí, finále PMEZ 1984 FC Liverpool — AS Roma 1:1
(na penalty 4:2).
1996— Liga mistrů, finále LM 1996 Juventus Turin — Ajax Amsterodam 1:1
(na penalty 4:2).
Na stadionu Olimpico hrála také' Slavia Praha v Poháru UEFA 19. března 1996s AS Řím a prohrála zde 3:1.
St.Kamenický
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ROM

JIM THORPE
111013,19SOMMIS.121,1131

0111.033712111.1190.61i.3.0111141.1i121162

Stalo se již samozřejmosti pravidelně vyhlašoval různé sportovní žebříčky a ankety. V zapomnění už
asi upadla jedna z prynich anket z roku.1951, kdyse vyhlašOval nejlepší sportovec první poloviny dvacátého
století. Anketu uspořádala tisková agentura Associated Press. S převahou ji vyhrál -Jim Thorpe, kterého 252
z 393 hlasujících dalo na první miste.
V Colorado Springs uspořádal dne 7.1edna 2000 Olympijský výbor Spojených států amerických
slavnostní ceremonial na počest rehabilitace j.Thorpeh.o. Z rodiny se zúčastnili pouze dva vnukové, kteří byli
na slavnosti přítomni.
Jim Thorpe se narodil 28.května 1888 v.m.alé osadě Praha ve státě Oklahoma a zemřel v.bidě a
zapomnění 28. března 1.953. Se sportem přišel do styku poprvé v patnácti letech v indiánské škole, kam
chodit. Vynikal v zápase, atletice, americkém fotbale, baseballu a bašketbalu. V letech 1909-1910 twat
baseball za profesionální klub v Rocky Mountu v Severní Karolíně. Většina jeho spoluhráčů hrála pod
•pseudonymy, ale trochu naiv.n.1 J. Thorpe si jméno nezměnil, neměl totiž tušeni, že sportovci se dělí na
profesionály a arnatery,, což mu pak později přineslo nemalé nepříjemnosti a problémy. V roce 1911 mu jeho
první trenér ze školy Glenn Werner napsal dopis, že ho připraví pro OH 1912
. ve Stockholmu. Thorpe
s přehledem vyhrál olympijskou kvalifikaci, kde se. kvalifikoval pro skoky do výšky a do dálky a pro víceboj.
Ve Stockholmu pak získal zlaté medaile v desetiboji a v pětiboji, ye skoku do výšky byl pátý a v dálce skončil
sedmý. Jima po vítězství dekoroval švédský král Gustav V. a gratuloval mu slovy : ,Sire; jste největším
sportovcem světaTM.
Velká slave však netrvala dlouho. V roce 191.3 jeden novinář zjistil , že Thorpe kdysi přijal
.v baseballovém zápase 60 dolarů. Na exemplární návrh Olympijského výboru USA byl jako prynf y dějinách
olympijských her diskvalifikován za profesionalismus. Do svých jednačtyřiceti let ještě hrál profesionální
americký fotbal za různé kluby, úspěšně se .věnoval i baseballu. V době hospodářské krize v letech 19291933 byl bez finaněních.prostředků a živil se jako filmový statista, zametal ulice a za čtyři dolary kopal hroby.
Přišly i různé nemoci, začal pit a jeho pád se už nedal zastavit.
desítky let později, v rope 1975, se
Thorpeho dcera Obrátila na MOV se žádostí o otcovu
-rehabilitaci. Její žádost podpořil i tehdejší americký
president G,Ford osobním dopisem předsedovi MOV
lordu.Killaninovi. Teprve y rope 1983 rozhodl MOV, že
Jim Thorpe byl diskvalifikován neoprávněně a
J.A.-Samaranch vrátil jeho dceři kopie dvou zlatých
TIM"' •
olympijských medaili. A tak až jako poslední, po- 87
1399
letech, splatil i svůj dluh jednomu• z nejlepšich
/8220
amerických sportovců všech dob a největšímu
sportovci roku 1912 Olympijský výbor USA a očistil tak
jeho památku.
Stanislav Kamenický

Poslední mist() odpočinku Jima Thorpeho
( 14 )

Maxikarta J.Thorpe
THE
SWITZERLAND

(z roku 1984)

,joy, paitiq4
SWITCHBACK
THEMES"! RAILROAD
•-31 AMERICA

STncur,

20,

Vesnice Mauch-Chunk přejmenovaná
na Jim Thorpe

Ženy USA mistryněmi světa ve fotbale
Při poslední, teprve třetfm,MS ve fotbale žen, hraném 19.6. — 10.7.1999v USA, získaly domácí ženy
podruhé titul mistryň světa (poprvé to bylo v roce 1991). K tomuto velkému úspěchu vydaly v:USA trochu
opožděně 10.10.1999 dopisnici a příležitostné razítko.
Na cestě k titulu začínaly americké hráčky ve skupině A s Dánskem (3:0), dale hrály s
7:1 a
s Jižní Koreou 3:0. Ve čtvrtfinále američanky zdolaly Německo 3:2 a v semifinále Brazílii 2:0. Finale s čínou
se hrálo v Pasadena před 90 000 diváky a skončilo 0:0, když ani prodloužení nerozhodlo o vítězi, přišly na
řadu pokutové kopy, ve kterých byly šťastnější hráčky USA .a zvítězily 5:4.
Zda se tedy, že ženský fotbal je na výkonnostním, ale i diváckém vzestupu, o čemž svědčí i
fantasticke návštěvy behem MS '99, ale i na OH 1996, kde američanky rovněž zvítězily.
-SK.-

NIKE U $ WOMEN'S CUP STATION
LOUISVILLE KENTUCKY 40209
OCTOBER 10, 1999

f
The 1999 Women's
World Cup Champions
celebrate their victory!
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Z nových Q V S

V předvánočním období roku 1499 používala Univerzita Karlova FTVS v Praze 6 propagační vložku
ve svém výplatním strojku s přáním veselých vánoc A úspěšného nového .roku. 0 -FTVS a jejím běžném OVS
jsme již psali v Katalogu naší výstavy OLYMPSPORT "99 (str.81).
a s'ip6irký

eselé novi rot(
6tánoce

ČESKÁ REPUBLIKA

Oieje

1-512.99

Universita Karlova v Praze
Fakulta Vlesné výchovy a spOrtu

0008-00

J. Martfho 31

162

52 Praha 6 • Velslavín

V Praze sídlí, od roku .1995, Německá. centrála ..Oro turistiku (DZT). Působí pod záštitou Českoněmecké obchodní a průmyslové komory 'V České republice s zajišťuje turistický styk s Německem. Pomocí
řady informačních materiálů .pomáhá českým zájemcům (především cestovním -kancelářím), při jejich
cestach na různé akce v Němeat.i.
Od března 99 používá vlastni výplatní strojek, na kterém byla do 31 srpna 99 původní adresa a od
1.9.1999 přesídlila DZT na novou adresu,.která je i uvedená na novém propagačním logu.

e.:,esko
obelodni a průmyImiá komora
nstoupenf Reprt]sentanz
NĚMECKA
CENTRÁLA PRO TURISTIKU
Masafykovo nábřeží .50
--- 11000 PAHA 1-

ČPsko
cbelodnia prů my7k:vš,; 'komora
z,-., .stoueniLReprseri,lanz
NĚMECKA —
CENTRÁLA PRO TURISTIKU
Václavské náťn6s1í 40
110 00 PRAM 1

\

"f

7 4 00

,

ČESKÝ TELECOM doposud monopolní společnost, zajišťující stacionámi telekomunikačni spojeni
po celé naši republice i mimo ni a tím poskytuje a .prodává telekornunikačni služby (tj zřizuje telefonní
stanice v rámci technických možností), s výjimkou rozhlasových a teleViznich vysitankia území celé české
republiky. Podílí se i_na rozvoji mobilních telefonů v síti Euro Tel Praha, ale i na intemetových službách.
( 16)

Společnost Český telecom byla založena 11.1.994 a letos se stala oficiálnim partnerem Českého
olympijského týmu pro OH v Sydney. v roce 2000. Tuto skutečnost proto oznamuje na propagačním štočku
ve svém výplatním strojku. Tato toga využívají i mnohé pobočky — provozní oblasti i mimo mista,generálniho
ředitelství.
Po dotazu na odděleni Public Relations nám byl sdělen seznam mist, kde je tento štoček využíván.
Jsou.to :
ČESKÝ TELECOM as.,. generálni•ředitelstvi, poštovní schránka 118, 130 34 Praha .3
+1
+1
, generální .ředitelství, poštovni.přihrádka 66, 186 21 Praha 8
...............oblast Praha, o.z.,•podatetna, Olšanská 3, 130 76 Praha 3
+/
+1
()blast Praha, o.z., podatelna, Olšanská 6, 130 84 Praha 3
, Mistni,provozni oblast Kladno, pracoviště — Hrnčířská 642,
266 01 Beroun
....... ..„.. Kladno, Vrchlického 334,
..... .......... , ......
272 00 Kladno
,.MPO — Mlada Boleslav, pracoviště - Fibichova 3388
276 01 Melnik
MPO, Sirotkova 1242, 276 65 Mladá Boleslav
MPO — Kolín, pracoviště — Husova 149, 284 01 Kutná Hora
MPO Kolín, pracoviště — Velké Valy 236/18, 288 76 Nymburk
MPO — Benešov, pracoviště Mariánská 355, 261 01 Příbram +1
MPO — Benešov, pracoviště — Komenského nam..1867,
251 01 kíčany
MPO — Praha, pracoviště — 9.května470/11., 290.01 P.oděbrady
pracoviště — Poštovní 20, 269.01 Rakovník
Mistní provozní oblast, Jiráskova 2042, 25.6 67 Benešov
. Jaselská 722, 280 01 Kolín
+1
, oblast Jižní Čechy, o.z., Dr.Stejskala 6, 371 71 České Budějovice
oblast Morava, p.z.; pracoviště —Dolnostudénska 10, 787 01 Šumperk
, pracoviště J.Babáka 11, 66280 Brno
, pracoviště — Šilingrovo 'nám. 3/4, 662 95 Emo
....... ......... ...... ........
, pracoviště — :1 máje 3„ 709 05 Ostrava
, Stupkova 18, 772 11 Olomouc
+/ viz vyobrazeni dole
P.S. Za vyhovění nag žádosti TELECOMu upřímně děkujeme
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CESKA REPUBLIKA

'ESKÝ.T•ELECDM,
oblast Praha, o.z.
podatelna
130 76 Praha 3, Olšanská 3

VickiInf partner Českěbo olympiískjic
týmu pro OH v Sydney v roce 2000
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obtaSt Praha, oz.

*
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Otia.nstea 6
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Otiáini partner ČetOcetto otýmpiiskeno
týmu pro OH Sytney v roce 2000
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ČESKA REPOILIKA

ČESKÝ.TELECOM, as.
ablest Praha, oz
•
MPO-8ertešev
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41
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Okailni partner Českého oympijskérto
týmu pio OH v Sydney v roce 201:0

001440

ťy-trý
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REPUBLIKA

ČESKÝ TELECOňt
ptizšt Jdni Cechy, 02.
ut.Dr.Steiska I a 6
371 71 českd Budéjorims

OficiAint;:anz,r ČzskEho olypijsk*No
tfirat pis; 0H v Sydney v race Zoo

Od •letošrilho roku uvádí novou adresu na propagačním štočku a změnu číselného kódu na denním
razítku ve svém výplatním strojku i Česky svaz tělesna výchovy. 0 této sportovní organizaci jsme rovněž
psali v Katalogu naši výstavy OLYMPSPORT '99 (str.81).
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A znovu RAGBY
Ještě se vraťme k loňskému mistrovství světa v ragby, konaněm ve Francii, několika filatelistickými
připomínkami.
Předně to jsou příležitostná razítka z měst Bordeaux, Toulouse a Lens a dvě finálová PR ze SaintDenis a Issoudunu. Vydána byla i Cartes maximum s obrazovým motivem příležitostné známky a take
dopisnice CDV s touto natištěnou známkou.
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Stoleté ragby v Argentine oslavila
argentinská pošta v roce 1999
příležitostnou známkou a aršikem.

Závěrem ještě tři ragbyově PR z francouzského Saint-Denis.
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100 let Německelio fotbalovelio svani
Německu bylo 3.1edna 2000 připomenuto
příležitostnou známkou sté výročí založení fotbalového
svazu. DFB (Deutscher Fussball-Bund) byl založen 28:
ledna 19000 v Lipsku. Fotbal se do Německa dostal
-kolem roku 1870 zásluhou Britů a hrál se většinou
v turnerských klubech a spolcích (obdoba našeho
Sokola). V roce 1846 vznikl Ulm Tum-Sportgemeínde,
který měl údajně fotbalově mužstvo už v roce 1866.
fotbal byly Tura
Dalšími kluby„ kde se pěstoval
Ludwigshafen -(1887), ASV Bergedorf (1885), SC
Germania Hamburg (1887) — pozdější slavný
Hamburger SV. Soupis předválečných výsledků a
úspěchů je poměrně skoupý. DFB patřil v roce 1904
k zakládajícím členům FIFA. V roce 1902 se poprvé
hrálo o titul mistra země. První mezistátní zápas hrálo
Německo v roce 1908 ve Švýcarsku a prohrálo 3:5. Na
první velký úspěch čekalo Německo až do rOku 1934,
kdy na MS V Itálii skončilo na 3.niístě. V roce 1933 byl
DFB přejmenován na Grossdeutschers Fussball-Bund ,
který byl v roce 1945 rozpuštěn.
Po rozděleni Německa vznikly v roce 1948 dva
, samostatně svazy — DFB (Deutscher Fussball Verband, NDR) a opět DFB (SRN). NDR si pod sovětskou
nadvládou vytvořila vlastní asociaci, ligu i národní mužstvo. Východní Němci ale nikdy ve fotbale nedosáhli
významnějších výsledků. Výjimkou byla zlatá medaile na OH 1976 v Monteréalu, 2.rnísto na OH 1980 a
3.mista na OH 1964 a 1972. Klubovým úspěchem bylo vítězství FC Magdeburg vPVP 1974. Start la MS
1974přine51 vítězství 1:0 nad SRN v jediném zápase, který mezi sebou oba státy kdy sehrály. po opětněm
přijetí do FIFA v roce 1950 se o čtyři roky později SRN na MS 1954 ve Švýcarsku stala poprvé mistrem
světa. Vroce 1966 a 1970 získala. SRN na MS druhe místo. V sedmdesátých až devadesátých letech byl
německý fotbal na svém vrcholu. Bayern 'Mnichov získal 3x PMEZ (1974-76), Interkontinentální pohár (1976)
a PVP (1967). Na ME 1972 získává SRN první titul mistrů Evropy, na MS 1974 se stává podruhé mistrem
světa . ME 1976 (2.misto), ME 1980 opět mistry Evropy , MS 1982,1986 — 2.misto, MS 1990 — třetí titul
mistrů světa, ME 1992— 2.misto 6 konečně na ME 1996 se stává potřetí mistrem Evropy.
F.Walter, U.Seeler, H.Rahn, H.Haller,
Německý fotbal vychoval take mnoho hvězd
K.H.Schnellinger, pBreitner, G.Netzer, S.Maier,
R.Voller, K:H.Rumenigge. B.Vogts,
H.Schumacher, L.Matthgus, W.Owerath a Wayne' to pak byl Franz Beckenbauer — nejlepši německy
fotbalista století.. I přes dočasný pokles výkonnosti německého fotbalu v posledních letech, stále patří ke
světové fotbalové špičce, o černi se budeme mod přesvědčit na nastávajícím' ME 2.000 a příštím MS 2002.
Standa Kamenický

Britské rnilenium
Britská pošta vydala v roce 1999 velkou sérii 36 známek,
-uvádějících nejvýznamnější .události v minulém století. Mezi těmito
vzpomínkami je i jedna známka, připomínající ‚Mistrovství světa
v kopané 1966, konané v Anglii .a na kterém právě Anglia získala
poprvé a zatím doposud, •svůj jediný titul mistra světa.
Na známce je vyobrazen kapitán vítězného týmu Boby Moore
iv.
pohárem „Nike' nad.hlavou,'po vítězném finale s NSR 4:2.

( 20 )

MOZAIKR Z RAZJTEK—ITALlE—FINSKO—FRANCIE fpřiprovilfi..k5sek)

ozio
,6.199., .14
.

.=
2

Woe,

* 33019 TRUSIC *
28.6.1998
4,04

Očiktmiřl
Superblke
1998

Vt

...

.7;.

ID ir0 lati110.\'-v,'

WPM Ca 10C/3
. PkATDICrLISW litCESIK

"'OM • tiOCtw

Ap
Helsinki
Hetsimps ..'

LAHTI

A.).2,ťipt
{1614n kVic.ati
Citik.tpioukip

Salpausseldn
kisat

;VI

Lahti
Ski
Garnet

SEINAJOKI 5.8.1999

23.3.99

5.3.1999

joeseol

02

0,

7.Lti
ce•

"5
(

oriyAR,,„
t).199, 44,

i
ť
t)

19 9 9
‘sE couPe
0‘ DEC. 99
,,,t,
-...-- , - .,- ,....• ý,e. 41..

t F„,
ke eťt

KATZEVAN'KISAT

.4. — ----': ---

4nee,

to0.

(.3
FRANCE • AUSTR ALE

06 NICÝ,.

o
AM tiOSeL\

CONDITIONS', .RARITY A .PRESENTACION
v překladu 'STAV, VZÁCNOST A ÚPRAVA, to je název poslední časti .našeho miniseriálu o hodnocení
filatelistických námětových exponátů. Tentokrát se budeme nejprve zabývat • kvalitou a stavem toho, co
předkládá vystavovatel divákovi na listech svého exponátu. Možné bodové maximum obnáší 25 bodů. poet
máme k dispozici průměrné hodnoty, odpovídající jednotlivým stupňům medaili. Ve většině exponátů české
provenience jsou bodové ztráty pravě u tohoto kriteria bohužel n.ejvětši, protože pravě ten vzácný a tim
pádem take drahý materiel většinou chybí. Podívejme se opět na průměrné hodnoty .bodů., připadající na
jednotlivé stupně medaili.

1 ‚medaile
vzácnost

do 12.3 12.5-135

LB 1 SB
13,7-14,9 15-16.1

LSB
S
LS
V
LV
G
LG
16,2-17,3 17,8-18;6 18,7-19.8 19,9-21,1 , 21,2-22,3 225-23,7 23,8-25

Základním požadavkem na kvalitu materiálu je jeho dobrý stav. Marne Ii možnost, dáváme vždy
přednost známkám Čistým před razítkovanými, rozhodně nemícháme čisté a razítkované známky 'na jednom
listě a raději .ani v exponátu, .z několika obrazově stejných známek v sérii používáme vždy tu nejdražší. V
.exponátu není místo pro špinavé a potrhané celistvosti, nečitelná nebo těžká razítka, známky poškozené
nebo. jinak znehodnocené .(bez lepu, s chybějícími zoubky apod.). Snad výjimečně lze připustit, ale jen do
určité miry, horši stav u materiálů skutečně vzácných, klasických. Vždy je podstatné, aby dobře čitelné nebo
viditelné bylo právě to, .co chceme tematicky v našem exponátu využít.
Z dostupných hodnot, či variant, tiskových zkoušek nebo zkusmých tisků vybíráme vidy pokud
možno tu nejvzácnější, abychom -dosáhli pokud možno co nejvyšší hodnoty celého exponátu. 'Problematiku
vzácnosti filatelistického materiálu posuzujeme vždy .podle .dvou základních kriterií, podle dostupnosti
(výskytu na trhu) a obtížnosti jeho získání (ceny). Nutno upozornit, že obě .hlediska.spolu většinou souvisí,
ale nemusí tomu. tak být vždy. Setkáváme se velmi, často s případy, kdy cena materiálu není enormně
vysoká, ale jeho .dostupnost je téměř nulová, prostě se na trhu nevyskytuje. Zkuste třeba sehnat .v česku
skutečně poštou prošly dopis s frankaturOu 1. řecké olympijské seřie. Ale nemusíme jít ani tak daleko. Ceske
strojové 'razítko k olympijskému kongresu. 1925
.
na slušné celistvosti take neseženete jen tak. Jindy zase
ziskáni hledaného .materialu .závist pouze na .finančnich možnostech vystavovatele a je jenom otetkou
shromáždění potřebného obnosu.
Pochopitelně vidy zvažujeme, zda material, na který chceme vynaložit značně vysoké :finanční
prostředky se dobře vztahuje k našemu tématu. Material sloe velmi vzácný, ale k tématu se. vztahujíci jen
maid nebo vůbec, nám hodnocení podle kriteria -stay a vzácnost" příliš nezvýší,. Předlistopadová teorie
československé námětové
přesvědčivě. že omráčit svět můžeme pouze kvalitním těrnatickým
( 21 )

zpracováním materiálu a vzácnost již není. tak důležitá. Není tornu tak, pokud -hodláme útočit na vyšší
medailové stupně a nechceme se spokojit s medaili řekněme na úrovni stříbra, je bohužel nezbytná
přítomnost vzácného a tirn pádem většinou take drahého filatelistického materiálu. Není tedy jiné testy, než
takový material pro nag exponát získat, chceme li kandidovat na medaili, řekněme od poziacenevýše.
Otázkou je samozřejmě, kde? Nejsme Iiirovna dítětem štěstěny,. potom většinou nebývá jiné testy
než hledat po aukcích a až na výjimky to jsou aukce zahraniční, protože u nás se opravdu hodnotného, a
rozumí se tím i vzácného materiálu snaší; sportovní tématikou, příliš nevyskytuje. S tím samozřejmě souvisí
schopnost, orientovat se v problematice cen. Ty jsou totiž v zahraničí výrazně odlišné od cen .běžných- na
našem trhu, i když v posledních létech se již některé rozdíly vyrovnávají. Rozhodně je důležité, chcete 'Ii se. k
získání vyznamně. vzácných kusů odhodlat, začít listovat v aukčních. katalozích renomovaných domů
(švýcarský Feldmann, německý Volk nebo anglický Hailey&Wise, či americký O'Neil.. V . příštím čísle se
pokusíme. -si ukázat některé cenové relace u vzácnějších tematických materiálů.
Posledn:í části hodnocení námětových exponátů je prezentace, nebo chcete-li, Oprava exponátu.
Bodů je- zde k dispozici sice jenom pět, ale domyslíte-li to do detailů, je to jeden medailový stupeň a
rozhodně stojí za to, zde body neztrácet. Přehled průměrů je nasledujici.:
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I zde je problémů hned několik. Nejprve musíme rozhodnout v jakém jazyce uvedeme texty. Česky nebo v
jiném jazyce HP? To záleží na tom, jaké máme ambice. Předpokládáme-li účast na výstavách v zahraničí,
chce to některý 'oficiální jazyk HP. Můžeme-li si vybírat, doporučuji angličtinu. Způsob zpracováni v poslední
době ve značné míře dává přednost počítačům. Tam máme možnost volit různé typy a velikosti písma,
písmo svislé, šikmé tučné. Někdy však, je Ii něčěho moc, je toho až příliš. Doporučuji základní písmo pro
tematické texty svisié, pro připadne titulky totéž písmo tučné, stejné nebo o málo větší velikosti a písmo
šikmé, velikosti naopak o málo menší, pro texty filatelistické. Lepší je tisknout texty přímo na list než
nalepovat proužky s textem napsaným na papíře. Používám li psací stroj, tedy je žádoucí použít stroje dva, s
různými typy písma (normální a perlička). Kaligrafové a technici mohou použít popisy provedené ručně, zde
píšeme Vždy rovnou na listy. Veškeré popisy nejlépe pouze jednobarevně černé. V zásadě nyní již při
hodnocení na výstavách není výjimkou 5 bodů za prezentaci, po pravdě řečeno, -většinou jde vždy o
počítačovou versi zpracováni, psací stroj, či ruční popis při nejlepší kvalitě končí Většinou se čtyřmi body.
Listy, na které material upevňujeme, jsou nejlepší čistě bile, pokud jste pro barvu, tedy jen velmi slabý
jednobarevný nádech, různé rastry, podtisky a jednotné stale se opakující nápisy, či .umná vyobrazení .v
horní časti listu zavrhuji.
Jinou ze základních zásad je jednotné upevňováni materiálu :na listech, rámováni, případně
podkládáni známek acelistvosti. I zde platí střídmost, známka ani celistvost není parte, ramečkyl podložení
by měly byt tedy úzké, nebo chcete-li, tenké a jednoduché. Listy nesměji být přepiněné, ale ani příliš
prázdné.. Nepůsobí dobře exponát s listy •s jednou, byť sebevzácnější celistvosti, nevhodné jsou listy
poloprázdné, bez textu, ale naopak i s jeho přemírou, přeplácané materiálem. Obsah každého listu by měl
být přiměřeně vyvážený. Celistvosti, u kterých se rozhodneme ukázat pouze jejich část nestříháme,
ukážeme je ve 'výřezu, celinu nestříháme zcela kategoricky a není li zcela běžná (ukazujeme ji kvůli
použitému razítku), prezentujeme ji nejlépe celou! Překrývání celistvosti nebývá rovněž nejšťastnějšim
řešeni, to už raději ten výřez. FDC a vedle ještě tatáž známka čista, či upotřebena, to je cesta, kterou použije
pouze diletant. Stejně tak FDC s celou serif, kde pro nás je térnaticky zajímavá pouze jedna známka! Když
FDC, tak pokud možno prošlá poštou, čisté FDC co nejméně! Proi maxim kartám jsem zcela zaujatý. Serie
se stejnými známkami, lišícími se pouze hodnotou, či :tematicky nepodstatným přetiskem, umístěná na
jednom listě, to je rovněž vhodná cesta ke ztrátě bodů!
Tématicke texty by měly být soustředěny na jednom, či dvou místech na stránce, texty filatelistické
umístíme vždy přímo u materiálu, ke kterému se vztahuji. Již jsme mluvili o odlišení použitého písma!
No; a to je všechno! Pokud mate pocit, že jste se něco nového dozvěděli, je dobře. Pokud jste se
rozhodli, že když mate rady pohromadě, pustíte se konečně i do toho vašeho exponátu, nebo ten svůj hotový
ještě vylepšíte, ještě lépe. Kvůli ničemu jinému vlastně tento serial nebyl napsán! Zde mate přehled bodů
ještě jednou celý pohromadě.
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Po vydání druhého dílu FM ze Závodu míru (Polsko, Německo, SSSR a Rumunsko) se mi podařilo získat
další FM z,Polska, které v katalogu uvedené nejsou. Uvádím je proto na této .straně, kterou si můžete
:samostatně oxeroxovat a do Knihovničky Olympsportu Č. 32 vložit (vlepit).
4.V.-

XXXII. 1979 Praha — Warszawa Berlin
(9.-24.5.)
Etapová města: .Krynica (16.5.-c), Nasciszowka (11.5.-s), Nowy Sacz (17.5.-c÷s). Rzeszów (17.5.-c),
Opatów (18.5.-s). Warszawa (18.5.-c), Szczecin (20.5.-s+c. 21.5.-s)
•Nejlepši závodník :
Umístěni družstva:

mist() užiti

3. Krzysztof Sujka
2. (Jankewicz, Krawczyk, Lang, Mytnik, Sujka, Walczak)

barva
černá

datum ‚'dáni
16.V.

poznámka

KŠ 14

ROCZTA HARCERSKA
GLUCHYCli

9. V ,i964
'WAR 5ZAWA-P.I.G.O.
Poř č.ZM rinisto užití
KŠ 14
Warszawa

•

Poř.Č.Z1v,1

VG 4

místo Oft'
Warszawa

doba používání
9.V. 1964

barva •
zelená. datum Červený.

doba použivání — barva
•
, červená
9.V. '1964

U známky Č. ZN 15 na str. 19 se vyskytuje
chybotisk před slovem -WARSZAWA
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vydal
PHG

pošta hluchych:harceťů

dal
PHG

pošta hluchých harcerů I

poznámka

poznámka

Mistrovství Evropy v kopané 2004
Ještě nám ani pořadně nezačalo ME 2000 v kopané a už byl určen pořadatel ME 2004. Rozhodlo o
torn zasedání UEFA 12.ř.íjna.1999 v Cáchách. Nečekaně se jím stalo PORTUGALSKO před favorizovaným
Španělskem.
Největší prezentace Portugalska proběhly ve Stockholmu a v Praze ! Pražská prezentace se konala
16.září 1999 na žofíně. Mezi dvěstěpadesáti pozvanými hosty se slavnostního zasedání zúčastnily legendy
světového fotbalu Eusebio a Josef Masopust. Portugalská vláda rozhodla o financování rekonstrukcí deseti
stadionů, i když pro ME 2004 se využije jen osmi. Očekáva se, že po dobu konáni ME navštivi zemi 700 000
návštěvníků. Věřme, že mezi návštěvníky budou i čeští fanouškově.
Na filatelistické materiály je ještě trochu brzy a tak na závěr představujeme alespoň nové logo, které
-sk. bude propagovat ME 2004, hrané v Portugalsku !

?? Nepřehlédli jste posiedni dva odstavce na straně 4 7?
Do dnešního čísla Ospěll--61en0..
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se těší na další příspěvky i od V A S.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce
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Uzávěrka příštího čísla je 15.května 2000
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