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ZPRAVODAJ ČESKE. ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII

K letošní olympiádě
jsme zatím připravili dvě
dopisnice $ přílisky :
Ta první byla vytištěna
Postfilou (E) k odletu České
reprezentace do Australie.
Na obr. přitisku je naše největší želízko v ohni —
gertová v akci a rovněž její
Odra je i na propagačním
štočku OVS.
Příchozí razítko ze Sydney je
na druhé strand.
Ta druhá je z nati
produkce' OS —7/90 (C) a na
piltisku je jeden ze živých
symbolů Austrálie Koala a na
propagačním štočku orateciho strojku je olympijský vítěz
1968 ve střelbě J.Kurka.

E S
,

Post Office OLYMPHILEX 2000

:IA

POSTE RESTANTE

2 2 SEP 21XID 243

Queen Victoria Building

Pit SYDNEY NSW. 44
2000
C

snss

Sydney 1230 NSW

AUSTRALIA

• _
PR4If 4 - SYDNEY
ODLET POSLEDNi CAST)
ČESKÉ REPREZENTACE

'

OLT HILEXWrPt)
Hry XXVII.Olympiady se vrátily na jibí polokouli, tedy do míst, která navštívily před čtyřiceti šesti roky v

Melbourne. V letošním roce bylo místem setkaní mládeže celého světa město Sydney v australském státě Nový
Jižní Wales. Tentokrát se však nechceme zabývat sportovními úspěchy a neúspěchy, ale věnujeme pozornost
záležitostem poněkud jiného charakteru. Již pravidelně je totiž součástí olympijských her i řada kulturních akcí,
koncertů, výstav, divadelních představení a mezi ně, zase již pravidelně, patří í světová výstava olympijské a
sportovní filatelie, pořádaná pod názvem OLYMPHILEX. První OLYMPHILEX se uskutečnil díky předsedovi MOV,
J.A.Samaranchovi v Lausanne v roce 1985. Postupně následoval ilírn 1887, Seoul 1988, Varna 1990, Barcelona
1992 a konečně Atlanta 1996. Tentokrát se k jejímu uspořádání spojil organizační výbor her, komise pro
olympijskou filatelii FIPO při MOV, Australský filatelistický svaz, australská pošta a to vše pod patronací Světové
filatelistické federace FIP.
Poprvé došlo k tornu, že výstava se konala současně ve dvou místech. Menši část výstavy, kde byly
exponáty třídy promotion, byla umístěna v Royal Australian Mint v hlavním městě Austrálie Canberra, v dějišti
fotbalových soutěži olympiády. Hlavní část se uskutečnila v samém srdci olympijského Sydney, v dominantě City,
nádherném objektu Centre Point Tower, kde obsadila piná tli podlaží. Z množstvi přihlášených exponátů vybrali
pořadatelé celkem 215 a z nich prakticky deset procent, tedy piných dvacet, bylo z české republiky.
Výstavní fury pod vedením předsedy F1P, pana Knud Mohra z Dánska ohodnotila všechny exponáty podle
výstavních řádů FIP a udělila pět zlatých medaili, osm velkých pozlacených a dvacet jedna pozlacených medailí.
Samozřejmě, že nechyběly ani dal medaile nižších stupňů. Poprvé ph* filatelistické výstavě v duchu olympijského
hodnocení sportovních soutěži však přistoupila jury i k tomu, le v průběhu palmare hlasováním o pěti zlatých
exponátech určila jejich pořadí a třem nejlepším udělila klasické olympijské medaile, tedy zlatou, stříbrnou a
bronzovou. Podle tohoto hlasování byl jako nejlepší vyhodnocen a olympijskou zlatou medaili získal exponát paní
Francesky Rapkin z Velké Británie, Olympijské hry 1936, stříbro získala Kopaná Itala Brtvio Pierangela a bronz
Fascinující svět tenisu rovněž Itala, Valeriana Genovese.
Podívejme se nynf, jak dopadly naše exponáty a jak dopadly i exponáty dalších, zahraničních členů
Olympsportu.
třída a vystavovatel

název exponátu

medaile

body

PIP CLASS
Petrásek
Horák
Dvořák

Historie České tělovýchovy a sportu do roku 1939
Motocykl
Letní olympijské hry

82
78
65

vermeil
large silver
silverbronze

Český a československý olympismus ve filatelii(L)
Fotbalová bohemoslovenika (L)
Závod míru I. a Il. (L)
Střelecký sport a olympijské hry (L)
Zpravodaj (L)
ZOH Lillehammer (L)

73
65
65
63
61
60

silver
silverbronze
silverbronze
bronze
bronze
bronze

Zimní olympijské hry
Z Olympie do Nagana
Sportovní slovník mladého filatelisty

63
60
53

bronze
bronze

72

large silver

70
67
66
66
62
61
60

large silver
silver
silver
silver
silverbronze
silverbronze
silverbonze

81
80
78
74
67
62
61
61

vermeil
vermeil
large silver
silver
silver
silverbronze
silverbronze
silverbronze

LITERATURA
Petrásek
Kamenický
Vápenka
Janoušek
Olympsport
Jásek

MLADEŽ
Pane§
Ryd1
Mraček

OPEN CLASS
Petrásek
Ni zisk, ni slávu
PROMOTION
Půl století v mírovém pelotonu
Vápenka
Slavík
Kamenický
Kobera
Slováček
Mračková
Svoboda

Panorama olympijské historie
Svět fotbalu
Z Athén do Melbourne
Pod olympijskou vlajkou
Ve jménu radosti, krásy a zdraví
Od začátků lyžování do dnešních dnů

ZAHRAN1čNi čLENOVE OLYMPSPORTU
Osuský P.
Pro slávu sportu;
Babut
Sportovní soutěže 1939- 1945
Cyklistika - svět pedálů
Jankovič
Babut
Olympijské hry modemiho věku
Banas
Jezdecký sport a jezdecké soutěže
Osuský M.
Fotbalové vzpomínky na XX.stoleti
Smažák
Házená
Maniaček
Lední hokej
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diplom

Výstava byla . uspořádána v příjemném prostředí a př4emnými lidmi, podobně jako celé olympijské .hry.
Celková úroveň vystavených exponátů byla však ve srovnání s Olyrnphilexem 1996 v Atlantě o něco nižší, řada v
Atlantě úspěšných exponátů v Sydney chybělp.Ve vistavnim prostoru byly umístěny stánky poštovních správ a
filatelistických obchodníků, zvláštni a velkou pozornost věnovali návštěvníci samostatnému stánku, ve kterém
australská pošta prováděla ,dotisk fotografií příchozích na kupony vybraných australských známek. Každý
návštěvník tak mohl získat tiskový list se dvaceti známkami se svým *portrétem. Tyto tzv;personalised stamps jsou
samozřejmě spite suvenýrovou záležitosti, i když svá fota poskytli i někteří olympijští medailisté. Musím se přiznat,
že této akci jsem propadl take, takže existuje i dvacet australských známek, ze kterých se usmívá tvář českého
sběratelé olympijských odznaků a mernorabilif, kterým bylo věnováno jedno
národního komisaře. Na své si
celé podlaží výstavních prostor.
Zajímavější pro filatelisty bylo ale to, že australská
pošta slíbila, že každéhó australského zlatého medailistu Stihne
do přištiho dne do oběda vydat na nové poštovní známce.
Nejen to, ta známka bude v prodeji v uvedenou dobu nejen v
Sydney, ale po celé Austrálii. Filatelisté uzavírali sázky, jednak
zda se to podaří, jednak o to, kolik těch známek :bude. No,
podařilo se .to dokonale a těch známek bylo celkem šestnáct.
Princip byl celkem jednoduchý. .Fotografe olympijského vítěze i
s medailí byla elektronicky zpracována ve výtvarném studiu v
Sydney a okamžitě v elektronické podobě rozeslána po celém
světadílu. Ve vybraných místech se předlohy zmocnily tiskárny,
které provedly digitální formou tisk. Tisklo se celkem na šesti
misted) v hlavních městech států Australského svazu, tedy v
Sydney - New South Wales (NSVV), Brisbane - Queensland
(QLD), Adelaide - South Australia (SA), Melbourne - Victoria
(VIC), Perth - Western Australia (VVA) a Canberra - Australian
Capital Territory (ACT). Do Northern Territory'a Tasmanie byly

NSW

ACT

OLD

WA

SA

VIC

dodány známky tištěné v Melbourne a Adelaide.
Známky byly tištěny v aršicích, na kterých bylo vždy deset nárnek, přepážkový arch tvořily vidy dva aršíky,
spojené průsekem. Hodnota každé známky byla 45 centů, aršík se prodával za 4,50 AU.$. Všechny aršíky mají
jednotnou grafickou úpravu, v prove části nalezneme text SYDNEY 2000 /OLYMPIC GAMES / AUSTRALIAN /
GOLD / MEDALISTS, pod ním jméno, či jména medailistů, druh sportu a disciplinu. Náklad zatím není zjištěn,
některé zdroje uváděly 250 tisíc kusů, nevfm, zda známek, aršiků, či přepažkových listů, faktem však je, že druhý
den již byly známky Většinou vyprodány, zejména, pokud se jednalo o miláčky australského davu, tedy plavce nebo
atletku Cathy Freeman. Další den byl však prodejní sortiment většinou opět dopiněn, to se Však již jednalo o dotisk
ofsetem, provedený výhradně tiskárnou ve statě Victoria (Melbourne). Místo tisku lze snadno identifikovat podle
přítisku v pravém dolním rohu každěho aršfku. V případě digitálního tisku zde nalezneme siluetu zvířete,
charakteristického pro místo původu tisku, u ofsetové techniky zde je použít obrys světadílu. Od každého aršíku
tedy existuje sedm variant.
Z dalších filatelistických materiálů dlužno připomenout, že v červnu byly vydány dvě známky s pohledy na
dvě dominanty Sydney, na budovu místní opery a známý Harbour bridge. V srpnu se dostal na poštovní přepážky
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.aršfk se známkami deseti sportů a konečně v Oen zahájení her, tedy 15.zárl australskápošta . připOmenula,-že. k
příštím olympijským hrám se sportovci sejdou opět za čtyři roky v řeckých Athénách. Stejně koncipované známky
vydalai řecká pošta. Vyobrazen je řecký Parthenon a snad již trochu nadbytečně opět 'Sydney 'Opera House.
Každá známka má kupon, který je buďto barevný, nebo je. ponechán volný pro- dotisk personalised stamps. -I<
výstavě. OLYMPH1LEX'2000 byl australskou poštou aršlk .-s jednotlivými druhy sportů opatřen- přítiskem
"OLYMPH1LEX 2000" a znakem výstavy. Jiný přetisk aršiku a řadu kašetů s tématikou .všeho možného .připravili
pořadatelé výstavy. Zde se. již jedná o komerční záležitost nepoštovního původu. A to již ani nemluvím o pasportu
výstavy, který pochopitelně rovněž nechyběl, .Bez předchozího áznárneni vydala však australškt pošta 10,fijna
ještě jednu známku v aršikové. úpravě s yýplatnf hodnotou 45 c. Známek - je - v aršíku deset a jejich .motivem je
zahájení olympijských her, přesněji řečeno Zapálení olympijského ohně přímo na stadionu, což konkrétně . provedla
pozdější zlatá medailistka -v běhu na 400 m, Cathy. Freeman. Ta je totiž- se. zdviženou hořící pochodni ústředním
motivem známky.
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K vydaným australským olympijským ceninám patři -dvě celiny. Aerogram má jako ústřední-motiv opět, co
jiného, Sydney Opera House a letecká celinová obálka připomíná, kromě toho, že součástí soutěží je i cyklistika, i
skutečnost, že v letošním roce uplynulo sto let od založení Mezinárodni cyklistické federace UC1.
Pravé žně .-zaznamenala ..přiléžKósiná ražítka. K jednotlivým. Sportovním soutělim jich bylo používáno
. celkem dvacet osm. K tomu nutno přičíst .razítka k výslavě, olympijské vesníci, zlatýroaustralským -medailistům, k
zahájeni a zakončení her a ke st6ttni Výročí, první Cičasti žen .na olympijských brách. 'Všechna byla .použivána u
zvláštni přepážky potty přímO -na 'výstavě. Byla trodatového typu, tedy z tvrzeného polyesteru, čiguMovd, tak, jak je již nyní -zcela běžné -snad u všech:poštovnich.,správ., kromě té naší. Poutívána byla po celou dobu konání her
bez rozlišení, zda toho kterého dne soutěže y' propagovaném druhu-sportu probíhaly, di ne.
Celkový příznivý dojem z výstavy byl poňěkild pokažen snad třikrát vydaným palmare, které obsahovalo a i
v poslední versi stále obsahuje podstatné chyby. Nepříjemné bylo, že pořadatelé nezajistili výstavní diplomy Ili ph'
( 52 )

vracení exponátů a nemáme je dodnes a konečně překvapilo i to, že výstavní medaile obdrželi pouze
vystavovatelé ve třídě promotion a mládež. A to se ještě jednalo o medaile, které zbyly z jine předchozí výstavy a
byly novelizované dorytím jména vystavovatele a nápisu OLYMPHILEX. Vystavovatelé ve třídě FIP obdrželi
namísto medaili nepříliš vkusnou, ale hlavně neskladnou, na podstavci umístěnou, dřevěnou mapu Austrálie se
zabudovaným míčkem, který met podle druhu sportovního použití (tenis, golf, kriket) simulovat stupeň udělené
medaile. Celou jsem tuto cenu nedovezl domů ani jedinou, žádná nevydržela zacházení při letecké přepravě.
Nám budou Hry )0W11.olyrnpiAdy připomínat i dva artefakty naší provenience. Jedná se o zásilky
příležitostného letu poslední části Ceske reprezentace do Sydney,z 11.9.2000, dofrankovaně výplatním otiskem s
vyobrazením dvojnásobné zlaté olympijské medailistky ve vodním slalomu, Štěpánky Hilgertové a strojové
propagační razítko k zahájeni her z 15.9.2000, na'kterém je vyobrazen zlatý medailista z Mexika 1968, střelec Jan
Kůrka.
Detailnější podrobnosti, zejména o filatelistickém programu her a spoustě dalších údajů, bude obsahovat
další z publikaci Olympsportu, knihovnička $ názvem Jak to bylo u protinožců, která vyjde ještě do vánoc.

ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU
Dnešní zprávy bohužel nezačnou nijak radostně. Česká pošta zrušila možnost hromadného podáváni
zásilek za snížené poštovné. V praxi je povolila používat do konce letošního roku. Pro nás to tedy znamená, že
ještě letošní číslo 4/2000 a jednu knihovničku dostanete za ono snížené poštovné a od příštího roku budeme platit
poštovné piné, což pro zásilky v rozsahu od 50 do 500 g bude činit 16.- Kč.
Při čtyřech zpravodajích a dvou knihovničkách by to obnášelo 96.- KČ ročně jenom na poštovném, proti asi 30.- Kč
letos. To je zvýšení poměrně značné a jedním z hlavních bodů programu listopadového setkáni bude, co s tím
provést.
Možnosti řešení je několik, žádné asi není Ideální. Výbor OS dospěl k názoru, že nechce omezit počet
vydávaných tiskovin a dyfi zpravodaje do roka považuje za nutně minimum. Zpravodaj je hlavním pojítkem mezi
vedením a členskou základnou. Protože se zvýšil váhový limit pro zásilky al do 1/2 kg, navrhujeme knihovničky
rozesílat vždy společně s některým zpravodajem. Tim klesnou nároky na poštovné na 64.- Ka ročně na člena,
množství zasílaných tiskovin se nezmění, zásilky však budou pouze čtyři.
Presto budeme nuceni navrhnout členské základně ke schválení i Opravu členských příspěvků, neboť I
náklady na tisk se v poslední době zvýšily. Předpokládáme výši příspěvků na člena stejnou v Čechách i na
Slovensku a sice 150.- Ka. Kalkulace na 24 stránkový zpravodaj je cca 12.- Ke,/číslo. Knihovnička 048 stranách za
24.- Kč. Sečtu li vše dohromady, jsem na 160.- Kč. To příliš nevychází, i když drobnou ztrátu lze zakalkulovat. Ale
máme ijiná vydání a dalších příjmů mimo příspěvky není zase tolik. Dobrá rada, jak vidíte, je drahá. Napište, jaké
je Vaše minění, jak byste doporučili tuto situaci řešit.
Druhým problémem je situace zahraničních členů, což lze rozdělit na dleny slovenské a členy ostatní.
Zaslání zpravodaje o 24 stránkách kamkoliv do ciziny nás stojí 17.- Kč/ks. Prakticky totéž, co tuzemskému členu.
Jsme zde ovšem limitováni horní hranici, která není oněch 500g, ale 100 g. Zde tedy nefunguje společné zaslání
zpravodaje s knihovničkou za jedno poštovné. Předpokládáme, že na Slovensko budeme zasílat zpravodaje přímo,,
každému na jeho adresu a pouze knihovničky budou distribuovány podle možností při setkáních členů na
Slovensku nebo u nás. Vycházíme z předpokladu, le u knihovniček již není většinou tolik podstatná jejich
aktuálnost.
Posledních pět let distribuce materiálů na Slovensko nebyla vždy nejlepší a stejné to bylo s úhradou
příspěvků. V současné době víme, že za rok 2000 zaplatilo členské na Slovensku 14 členů, bohužel chybí údaje o
tom, kdo a kolik zaplatil v letech předchozích. Přítel Ondráška však situaci zjišťoval a věříme, že se vše vyjasni.
Pro nadcházející období, počínaje rokem 2001 bychom byli rádi, kdyby platby příspěvků od slovenských členů
docházely přímo v Kč na účet OS v Praze. Jednak lze již peníze poukázat složenkou ze zahraničí, případně jsou
možnosti využití příležitostné cesty do Čech apod.
NOVÍ ČLENOVÉ MEZI NAM!
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Věříme, že naši noví členové najdou u Olympsportuto, co jejich sbírky potřebujít
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naleznete v příštím zpravodaji, který dostanete ještě před koncern letošního roku. Zpětně tarn rovněž uvedeme
výsledky předchozího kola.

°kink° kronikáře
Váženi olympsporťáa! Po čase se opět ozývám, .a to nejen k osvěženi paměti nás všech, ale spojit
dobré s užitečnýrn Na jaře roku 2001 se bude konat 40. (jubilejní) setkání našeho Olympsportu. Ano již po
čtyřicáté!.!
Filatelisté a sponzoři ústeckoorlicka na tuto počest vyhlašuji anketu s jednoduchým názvem:

Co mi dal OLYMPSPORT
Ceny budou tentokrát finanční.: od 1.000,-KČ do 100,-Kč. Odměněno bude 10 účastníků, na uvedeném
setkáni. Pozor! Rozhoduje, kdo d řlv oošle svůLnázor do redakce našeho zpravodajel Tedy prvních
deset bude.fmančně odměněno — důleiltý je datum poštovního razítka tí den přectání redaktorovi: Tedy
Zdraví Vás Andělin Adolf
můžete začít Výsledky budou opět publikovány.

Podzimní 39.s.etkánf OLYMPSPORTU

uskuteční se v Praze v sobotu 4.1istopadu 2000, v budově sekretariátu Českého střeleckého
svazu, který právě oslavuje 10 let svého trváni..
ČSS se nachází v Praze 7 — Holešovicích,
v ulici LI. Pergamentky 3. (Příjezd metrem C na st.Nadraži Holešovice a odtud tramvají Č..12 nebo 6.14 jednu
stanici směr Ortenovo náměstí.) Zasedání Olympsportu proběhne od 9,00 hodin v zasedací místnosti ČSS
ve II.patře.

Ye Čtvrtém Čtvrtletí letošinlho roku
gratulujeme našim. členům. k významným životnim jubileím
k 50 tinarn
k 80 tinám
k 80 tinám
k 65 tínám
k 35 tinám

Josefu Kočímu z Olomouce
Viadirniru Kolichovi z Ostravy
Karlu Hraběfkovi z Vitkova
Stanislavu •Sýkorovi ze Svitav
Miloši Sauerovi z Olomouce

2. listopadu
7. listopadu

k 45 tinám
-k 35 tinám

Ladislavu Janotiškovi z Prahy
Zdeňkovi Ryšavému z Okříšek

25. prosince

k80 tinám

Františku Pokornému zKladna

3. října
21. října

23, října
28. října

30. října

I INZERCE
Koupím R-celistvost s příležitostnou R,ndlepkou. k Icelostátnt spartakiádě 1955.
Jan švehla, Poděbradšká.97, 194 00•Praha 9,Hloubětin, te1.02/81864608

llledám. paitnery ha výměnu olympijských medailistů..Možno psát německy.
ZottánKlein, Kodály Z. u.4, H-2628 SZBO — Hungary
Přenechám dubiety olympijských letů od r.1980 výše a sám přijmu LOH a ZOH 0976.
.Andělín Adolf., Na pláni 1285, 562 06 Ústi n.Orlicí

-Prodam.clva artiky USA, vydaně k příl.OH 96, obálku Německa z r.1984 (FDC), pět známek
s artikem-OH r1996 Rusko, Obálky s přitiskem a se zn,Nagano prošlé naši poštou,
Jindřich Polan, ul,Dr.jiřiho Fifity 866, 386 01 Strakonice
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Mistrovství Evropy ve volejbale z phiedu tHateH
Cesta volejbaly z Ameriky (1895) trvala přes dvacet pět let, než se uchytil u nás. Lvi podíl má
organizace YMCA, která cestu připravila. Přes první domácí turnaje, mistrovská utkání, došlo i na
mezinárodní styky. Při letošním osmdesátiletém trvání volejbalu u nás uspořádá Česká republika
XXII.mistrovstvf Evropy mužů (ženy hraji v Bulharsku). Podobně zdlouhavá cesta vedla i k vyarif známek
s volejbalovou tematikou.
První známky se objevují v roce 1945 v Rumunsku a první známky k ME vydalo také Rumunskou
v roce 1955.

IV. ME — RUMUNSKO muži: 1.ČSR, 2.Rumunsko, 3. Bulharsko
ženy.: 1.ČSR, 2. SSSR, 3. Polsko

V té době jsme hráli významnou úlohu ve volejbalovém
světě. Na další známce se podílí Československo v roce 1958.

V. ME'-.. ČESKOSLOVENSKO — muži :1. ČSR, 2. Rumunsko, 3. SSSR
ženy.: 1. SSSR, 2. ČSR, 3. Polsko
Jak se rozšířil volejbal po celém světě, tak se rozšiřovalo vydávání
známek s volejbalovou tematikou k různým akcím (OH.,MS,ME), rozšířené
o vydáváni FOC, dopisnic apod.
Další vydáni známek k ME je opět.v 'Rumunsku roku 1963 a Albánii.

VI. ME -- RUMUNSKO — muži: 1. Rumunsko, 2. Maďarsko, 3. SSSR (5.ČSR)
ženy: 1. SSSR, 2. Polsko, 3. Rumunsko (6.ČsR)

V roce 1969 vydává Sovětský Svaz známku k ME juniorů.

Přesun dobrého volejbalu do jiných zemí a Částí světa
.vedl k útlumu vydávání známek k ME:Dalšf se objevuje až v roce 1977 ve Finsku.

X. ME — FINSKO — muži :1. SSSR, 2. Polsko, 3. Bulharsko (4.ČSSR)
ženy: 1. Bulharsko, 2. SSSR, 3.Maďarsko (6.ČSSR)
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Ph dvanáctém ME vydává dal známku Bulharsko.
XII. ME — BULHARSKO — muži :1. SSSR, 2. Polsko, 3. Bulharsko

(4.ČSSR)
ženy: 1. Bulharsko, 2. SSSR, 3. Maďarko

(6.ČSSR)
ME v Belgii je další etapou ve vydávání známky k ME.
XV. ME BELGIE — muži: 1. SSSR, 2. Francie, 3. kecko
(bez ČSSR)
ženy: 1. NDR, 2. SSSR, 3. ČSSR
V race 1989 se ME rozděluje na dvě pořádající země.
Švédsko hostí mule a NSR ženy. Známku vydává Německo-Berlín.
XVI. ME ŠVÉDSKO — muži : 1. Itálie, 2. Švédsko, 3. Holandsko
(bez ČSSR)
NÉMECK0 — ženy: 1. SSSR, 2. NDR, 3. Itálie (5.čSSR)

Další vydání známky bude tedy ph >WI. ME v České republice.
Dosavadní zisk medailí na ME pro česko je následující:
a ženy — lx zlatá,
muži — 3x zlatá,
4x stříbrná,
4x stříbrná
4x bronzová medaile.
Nejen'mistrovství Evropy, ale hlavně olympijské hry, mistrovství světa a hry kontinentů, dávají
přiležitost k vydávání volejbalových známek. Na celém světě je v této době asi 600 různých variant
volejbalových známek.
František Hurbiš

Vzácné razitko
Čas od času se dostanu k likvidaci poznámek a připravených textů pro budoucí čísla zpravodajů
z pozůstalosti Jardy Justýna. Jednou ze zajímavostí jsem objevil právě teď. Prohlédnete-li si přiloženou
reprodukci, objasní se vám i text části dopisu, jehož autor i doba napsání jsou mi bohužel neznámé. Píše:
...Nedávno jsem se náhodou seznámil s jednfm starým panem a představte si, le se z něho vyklubal
poštovnt zaměstnanec potty v Saint Moritz z doby VZimní olympiády Světil se mně, že má několik razítek
Telegraph StMoritz / 23 JAN. 1948 / VOlvmpische-Winterspiele. Toto razítko má podle katalogu 380,-SFr,
ale za tento obnos se nekoupí. Muse/ jsem za něj vyklopit' 450,-SFr. Do nedávné doby se ó tomto razítku
vůbec nevéděló,.papť. sPec.olyinpljsky katalog Schneider& zr.1960 razítko vůbec neuvádí. Razítko běželo
Od 15.1. do 9.21948. 0 jednom exempláři se vědělo, le ho m6 Dr.Bergmann. Teď mám jedno já a další
můj bratr. Dotyčný pán má ještě jedno...
Co vy na to ? Víte otomto vzácným razítku nějaké bližší informace, nebo dokonce víte kde se zmíněně
kusy nacházejí právě teď??
-jp-

Schweiz Te.lepipherrěeyraltung ,. . Administration 401éraphe;'suiges::,...: kiministfáziiii ciii-teli0 sitgeri
.3,0,?'. 7 ......

...
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'

.

Telegraph St. Moritz
23 JAN. 194a:
Telegramm - Télégramme -Telegrammt Olympische
Beim Empfinger zu erhebende Gebiihren
Taxes i perceVoir ser le destinataire
Fr
Tasse da riscuotere dal destinatario 1

Wintaišpieie .
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Připojné lety
Díky našemu členovi ing.Josefu Kočímu z Olomouce \Ids mohu seznámit s doklady pripojných letů,
uskutečněných k olympijským hrám.
První byl odeslán z poštovního úřadu 772 00 Olomouc 2, dne 28.1edna 1988 přes 1070 Berlin 7
letecky do olympijské vesnice v Calgary. Téměř uprostřed na !eve straně dopisu je razítko v černě barvě.
V hořejší Usti razítka 'je nápis BERLIN 7, pod tímto Označením arabská číslice 1070. Téměř uprostřed
razítka nalevo 07.02 následuje symbolický nákres letadla a za ním 88-06, z uvedeného vyplývá datum
odletu, pod tímto údajem, silně vytištěno velkým písmem INTERFLUG, pod ním nápis Sonderflůge, spodní
část razítka ukončuje pět kruhů. Mezi známkami a vytištěnou nálepkou Jetadlem° je kašetove razítko
v kruhovém provedení modré barvy v hořejší části ‚Calgary 1988°, spodní část má nápis Olympische
Winterspiele a uprostřed sněhová vločka s kresbou letadla směřujícího z razítka.Na zadní straně je ruční
příležitostné razítko ve dvoujazyčném provedení (anglicky, francouzsky) ‚XV. OLYPIC WINTER GAMES,
CALGARY, uprostřed znázorněn olympijský oheň a pod ním datum 88-2-13.
Druhý doklad byl opět odeslán z poštovního úřadu 772 00 Olomouc 2, dne 28.8.1988 přes 1070
Berlin 7 letecky do olympijské vesnice v Seoulu. Uprostřed na levě straně je razítko v černé barvě, totožně
S prvním popisovaným dokladem, jen uprostřed je zaměněno datum odletu na 09.9.88-06. Who pod
razítkem je ve fialové barvě další přichází razítko poštovního úřadu. Pod tímto popisem je umístěné razítko
poštovního úřadu v Seoulu ve fialové barvě. Na pravé straně uprostřed dopisu je v kruhovém provedení
umístěn kašet v červeně barvě v hořejší části nápis ,ASEOUL 8, ve spodní části razítka nápis
„OLYMPISCHE SP1ELE°, uprostřed je znázorněn maskot olympijských hers kresbou letadélka, směřujícího
z kašetu.
Popisovaně dopisy svědči o torn, že stále objevujeme doklady, které obohacují nate vědomosti a
současně rozšiřují sbfrky s olympijskou tematikou.
.
Dovolte, abych závěrem ještě jednou poděkoval J.Kočírnu za podklady a prosím ostatní členy Olympspbrtu,
aby prohlédli své sbírky a nepublikovaně filatelistické doklady zveřejnili v našem zpravodaji, nebo poskytli
xeroxově kopie, nejlépe redakci; která předaně podklady zpracuje ku prospěchu celého kolektivu sběratelů.
Béďa P.
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Olympijská filatelie i mimoAustralii...
K letošní olympiádě
v Australii
připravila řada
národních institucí a pošt svá
filatelistická
překvapení.
Některá z nich , která se nám
zatím podařila zjistit, vám
následně představíme:

,KENO CLy4 ,
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Naši kolegové na Slovensku
připravili rovněž zvláštni
obálku pro let svých
reprezentantů do mista
konání.

Francie vydala dvě
známky
FDC
s razítkem prvního ,
dne.
Rovněž Novi Kaledoffie vydala své
4 známky.
RF NOUULUELRLEDONIE

. ,.„. •.
Vstilisr
4
•

.F
Fidži také vydala
4 známky (dvě na
této a dvě na v
cllejší straně).
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Argentina vydala pěkný
aršík a RPD
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AVS

ZAZ

KOPANÁ
ŠVÉDSKO - Zlaté medaile vybojovali švédští fotbalisté v sestavě Lindberg, KNordahl, Nilsson, Rosengren,
B.Nordahl, Andersson, Rosen, Gren, G.Nordahl, H.Carisson, Liedholm, Leander, G.Carlsson, Emanuelsson,
Nilsson, Nystrom a Svensson.
FM Z PARAGUAY
1969
Yv.1028
Mi.1957(1951/59)
NORDHAL Gunnar (Švédsko) - Člen zlatého švédského družstva.
FA/I Z YEMEN
1970
YvA100

Mi.981(979/86)
též jako aršik BF.195

Z
Z

YEMEN
SWEDEN

1970
1992

Yv.
Yv.1697

Mi.991 (na zlatě fag')
Mi 1712(1712/13)

JEZDECKÝ SPORT
CHEVALLIER Bernard (France) - Zlato v soutěži všestrannosti jednotlivců.
FM
Z
GUINEA EQUATOR. 1972
Yv.25+Al 0

MI.126(126/32)

MOSER Hans (Suisse) - Zlatá medaile v drezúře jednotlivců.
FM
Z
GUINEA EQUATOR. 1972
Yv.BF ve zlatě

Mi.BF 24(21/28)

MARILES CORTÉS Humberto (Mexico) - Zlatou medaili ve Velké ceně národů získal jak v soutěži
jednotlivců, tak jako člen mexického družstva, společně s Alberto Valdesem a Rubenem Urizou.
FM
Z
GUINEA EQUATOR. 1972
Yv.BF ve zlatě
Mi.BF 23(21/28)
ESPANA - Družstvo v sestavě Marcelino Gavila y Ponce de Leon, José Navarro Morenes a Jaime Garcia
Cruz vybojovalo ve Velké ceně národů střibrné medaile.
ESPANA
Z
'Yv. Mi.3225(3220/33)
FM
1995
Z PARAGUAY 1989 Yv.BF
Mi.BF454
Vyobrazeni viz OH 1928

GYMNASTIKA
STALDER Josef (Suisse) - Zlato na hrazdě, stříbro v soutěži družstev, společně s Lehmanem, Kipferem,
Studerem, Lucym, Reuschem, Thalmannem a Freiem, bronz na bradlech a k tomu 4.rnísto v celkovém
víceboji jednotlivců a 5.misto na kruzích.
FM Z KLDR
1978
Yv.1501
Mi.1768(1760/74)
SAVOLAINEN Heikki (Finnland) - Člen zlatého.družstva finských gymnastů společně $ Huhtanenem,
Aaltonenem, Rovem, Terasvirtou, Saarvalou, Laitinenem a Sa!vim, držitel zlata ve cvičení na koni na šíř,
kde se děl
ili o zlato celkem tři finští gymnasté a k tomu ještě páté místo na bradlech.
Filatelistický material viz IXOH.

BOX
PAPP LáSzló (Ungarn) Zlatá medaile ve střední váze do 73t kg.
FM Z
AJMAN
Yv.157+A133
1971
Z
KLDR
1978
Yv.1501L
Z
MONGOLIA
1969
Yv.472
NICARAGUA
Z
1969
Yv.BF

mEiaOUR

A sa() pA pp

Mi.1053(1052/59)
Mi.1769(1760/74)
Mi.533(530/37)
Mi.BF

19 56
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BASKETBAL
USA - Držitel zlatých medaili nastupoval v sestavě Barker, Barsdale, Beard, Beck, Boryla, Carpenter,
Graze, Jones, Kurland, Lumpp, Pitts, Rennick, Robinson a Rollins.
FM Z ST.VINCENT
Yv.
Repmdakce viz )G. OH.
1996
Mi.
ŠERM
GEREVICH Aladar (Ungarn) - Zlato v soutěžích v šavli jednotlivců a společně s Karpátim, Kovácsem,
Berczellym, Rajczanoszy a Pappem iv soutěži družstev.
Filatelistický material viz iX.OH.

PREIS-MULLER Elen (Austria) - Bronzová medaile ve fleretu žen.
Filatelistický material viz X.OH.

KOVACS Pal (Ungam) - Společné s Karpátim, Gerevichem, Berczellym, Rajczanoszy a Pappem zlato v
soutěži družstev v šavli a k tomu bronzy téže soutěži jednotlivců.
Filatelistický material viz )(LOH.

MANGIAROTTI Eduardo - (Italia) - Stříbro v soutěžích družstev ve fleretu a y kordu, k tomu i bronz v
kordu jednotlivců.
Filatelistický material viz IX.OH.
KARPAT1 Rudolf (Ungam) - Člen zlatého družstva maďarských šavlistů společně s Kovácsem,
Geťevichem, Berczellym, Rajczanoszy a Pappem.
FM Z GUYANA
1991
Yv.2567
Mi.3541(3540/48)
d'ORIOLA Christian (Francie) - Zlato ve fleretu družstev společně s Boninem, Buhanern, Bougnolem,
Latastem a Rommelem a stříbro v téže disciplině jednotlivců.
FM Z FRANCIE
1953
Mi.980(978/83)
Yv.962
REPUBLIQUE
FRANCAIS

O
ESCRIME' pOS.:TES
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Z
Z
Z
Z

SHARJAH
KHOR FAKKAN
GUINEA EQUAT.
• GUYANA

1968
1968
1972
1991

Yv.219
Yv.21
Yv.na zlatě folii
Yv.2527

M1513(510/16)
Mi.222(219/25)
Mi.116(116/25)
Mi.3566(3558/66)

VZPÍRÁNi
WILKES Rodney (Trinidad) - Držitel stříbrné medaile ve váze pérové - do 60 kg, výkonem 97,5+97,5+135.
FM
Z
TRINIDAD
1972
Yv.310
Mi.310(306/310)
Z
TRINIDAD
1980
Yv.421
Mi.416/416/18)
DAVIS John (USA) - Výkonem 137,5+137,5+177,5v novém olympijském rekordu vybojoval zlatou medaili.
FM
Z
GUINEA EQUAT.
Mi.82(81/87)
1972
Yv.
Z
GUINEA EQUAT.
Mi.90(89/97)
1972
Yv.na zlaté fólii

SKOKY DO VODY
LEE Samuel (USA) - Na své konto připsal zlatou medaili ve skocích z 10m věže a bronz z třímetrového
prkna.
FM Z TANZANIA
kili2/95(2190/2207)
.1995
Yv.
CAPILLA PEREZ Joaquim (Mexico) - držitel bronzové medaile ve skocích z věže.
Rah:deck), mated& viz ‚MOH.
JACHTING
ELVSTROM Paul (Danmark) - Držitel zlaté medaile v soutěži třídy FINN.
FM Z GUYANA
1991
Yv.2571

Mi.3547(3540/48)

PORTUGALSKO - Stříbro ve třídě Swallow (Vlašťovka). Posádku tvořili Duarte de Almeida Bello a
Fernando Puito Coelho Bello.
FM Z PORTUGALSKO 1991
Yv.1861
Mi.1887(1884/87)
UMĚLECKÉ SOUTĚŽE
TURSKI Zbigniew (Polsko) - V oboru hudebních skladeb pro orchestr získal zlatou medaili za svoji
Olympijskou symfonii.
FM Z POLSKO
Mi.1170(1166/73)
Yv.1035
1960
CDV POLSKO
1980 Celinová dopisnice
!gízýikS XIV blirpgiady
Londyn -1948
-Zbigniew Turski

.'7:7-, zloty Medal w siziate m
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A ještě jeden ohlas ...
Ze své dlouholeté praxe jednatele OS vim, že část našich členů zpravodajevůbec nečte. Jenom si
je někam uloží. že to platí stále vim třeba z toho, že se na mne někteří členově obraceli se svými žádostmi i
poté, co mou funkci převzal Standa Kamenický. To je jeden z důvodů, proč serial Olympijští medailisté a
filatelie nemá písemnou odezvu.
Druhým důvodem je to, že lidé neradi přiznávají své mezery ve vědomostech. A někoho pochválit'
se jim VI vůbec .nechce.-Konečně třetím důvodem je podle mne to, že většina lidi velmi nerada píše.
Když už ale situace dospěla tak daleko, že autoři .uvažuji o ukončení tohoto seriálu, musím se
ozvat; Pokračujte.dál, přátelé! Vždyť tento seriál je mimořádným zdrojem informaci pro budování exponátů
a pro vlastní rozšíření vědomosti každého znás. Nikdo z nás totiž nemá možnost mit všechny nové
katalogy, aukční seznamy a další filatelistické příručky a publikace. O známkách ani nehovořim. Náš KF
v Pardubicích je dost velký. Kdysi patřil mezi největší. Ani dřív a ani nyní nemáme všechny katalogy.
Katalogy celistvostí prakticky'nemáme. Je to všechno velmi drahé. Proto se ještě jednou přimlouvám, máteIng.Zdeněk Slováček
Ii možnost a chuť pokračovat, udělejte to. Patří Vám za to uznání 'a (Ilk.

Německá fotbalová „APOST" nálepka
Od svého přítele J.M.Lacka z USA jsem dostal pěkný -R- dopis se známkou a příležitostným
razítkem ke 100.výročf Německeho fotbalového svazu. Při bedlivější 'prohlídce jsem na APOST nálepce
objevil na levé straně ,propagačni text : 100 let DFB / 1. německá kulatá známka. Zřejmě nálepka byla
používána v :den vydáni příležitostné známky a razítka. Možná, že existuji podobné APOST nálepky k jiným
vydáním německých sportovních známek. Snad by nám k této filatelistické zajímavosti mohli vice sdělit naši
němečtí členové z IMOSu.
—st-
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STAMPS OF THE OLYMPICS for WINDOWS
je název CD ROM s počítačovým programem, který by vás mohl zajímat. Byl vydán k OH v Sydney, je tedy zcela
nový. Nabízí jej firma Coilectaware Computer Software, Trowfair Church Street, Teston, Maidstone, KENT W18
5AG, Vetká : Británie. Prý nabízí veškerý servis pro sběratele olympijské tematiky. Cenu bohužel prameny
neuvádějí.

MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VELETRH V SEOULU
Setkání, která se pro všechny sběratele olympijské tematiky konala lit několikrát v Lausanne, se v příštím roce
uskutečni v-mistě her olympiády z roku 1S8. .Koná se 28.4.- 6.5. v Olympia Park v Seoulu. Je to pravda, trochu z
ruky, ale kdybyste tam Měli ně kdo cestu ... Podrobnosti jsou u mne nebo také na adrese
www.2001olympicfair.prg(or.kr)

Stadiony (4)
MARACANA jeden z nejslavnějších stadionů světa, sen všech fotbalistů —Oslavil 16.června 2000
své 50.výroči. ůředně nazývaný Estádio Muncipal, formálně byl pojmenovánna Mario Filho, po starostovi a
novináři, který prosadil projekt stadionu, ale pak se vžil název Maracani.
Při zahajovacím zápase mezi Rio de Janeirem a Sao Paulem přišlo neoficiálně 225 000 diváků.
První velké zápasy zažil stalion při 1V.MS 1950. Tanta stadion drží světové rekordy v návštěvnosti. V roce
1950 sledovalo finále MS mezi Brazilii Uruguayi oficiálně 203 000 diváků a v roce 1963 vidělo 177 656
diváků ligové utkáni mezi Flamengerh a Fluminense, což je světový rekord v návštěvnosti na meziklubovém
zápase. V osmdesátých letech byla kapacita stadionu snížena ž bezpečnostních důvodů na 120 000 mist.
Maracani mi elipsovitý tvar s průměry 223 a 195 metrů a obvod měň 945 metrů. Rozměr hřiště je 110x75
metrů a od fanoušků ho odděluje vodni příkop. Tribuny may výšku 32 metrů.
Vedle stadionu stop krytá kruhová hala, nazývaná Maracanazinho (Mali Maracaná). V hale je
plavecký bazén, atletická dráha a odehrávají se zde i zápasy v boxu, tenise, ale i různé festivaly a koncerty.
Kapacitu mi pro 20 tisíc diváků.
Největší oslavy prožil stadion Maracani 19.fijna 1969, kdy zde fotbalový král Pelé vstřelil svůj tisící
gól. Maracani ale nesloužila vidy jen fotbalu. Mezi nejvýznamnější události patřila návštěva anglické
královny Alžběty 11, papeže Jana Pavla IL, show Franka Sinatry či koncerty Tiny Turner, Paula McCartyho
aj. československo hrálo na Maracani několilutt, a to 5.8.1956, kdy se našemu mužstvu podařil kousek,
který do té doby byl nevídaný a nepodařil se žádnému Evropskému mužstvu. ČSR zde zvítězila před 130
tisíci diváky nad Brazílií 1:0 (0:0), brankou A.Moravělka v 53 minutě hry. V roce 1966 a 1972 jsme zde
remizovali 2:2, resp. 0:0 a prohráli v letech 1971 (0:1), 1974 (0:1) a 1978 (0:2). česko na Maracand zatím
ještě nehrálo.
Slavné zápasy na tomto stadionu Finále MS 1950 Brazílie-Uruguay (1:2), finále Světového
klubového poháru v roce 1962 Santos-Benfica Lisabon (3:2) a stejně finále v r.1963 Santos-AC Milán (4:2).
V roce 1983 se zde hrálo volejbalové utkání Brazílie-SSSR.
K dokumentaci tohoto význačného stadionu existuje dostatek filatelistického materiálu, z něhož
uvádíme některé na ukázku.
S.Kamenický
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Ivan Branislav ZOCH (24.6.1843,Jaseliová — 27.12.1921,Modra)
Zaoberal sa pedagogikou, fyzikou, chémiou, literaturou, turistikou a telocvikom. Autor asi 270 prac
z prírodných vied, zdravotnictva a telocviku ,,Krátky návod k vyučovaniu telocviku'. Jeho menom je
František Sopko
pomenovand aj vysokohorská chata v Tatriich.
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FC TIROL — mistr Rakouska
Již počtvrté Opomněla Rakouská pošta
přiležitostní známkou fotbalového mistra 1999.
Stalo se jím mužstvo z insbn.icku FC Tirol, před
Rapidem Vídeň. FC Tirol byl založen v roce 1913
jako Wacker lnsbmck. V nejvyšší soutěži je od
roku 1964 a sestoupil zatím pouze dvakrát. Je
osminásobným mistrem z let 1971-73,75,77,8990 a 99. FC Tirol hrál ve všech Evropských
pohárech. Nejlépe si vedl v PMEZ 1977-78, kdy

se dostal do. č'tvrtfinéle a v Poháru UEFA, kdy
v ročníku 1986-87 hrál v semifinále. K Slavným
postavám klubu patři : R:Auer, H.Binder,
P.Pacult, KJara, F. a P.Konciliovi, H.Muller,
B.Pezzey, Tivkovič aj. Za FC Tirol nastupovalo
take několik českých fotbalistů
V.Daněk,
K.Vácha, P.Ježek a trénoval zde F.Cipro,
současný
trenér
pražské
Slávie.
—sk-
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MS 199.8 stale doutná
Předloňské MS v kopané vefrancii, ve kterém zvítězilo domácí mužstvo,- je neustále připomínáno
Francouzskou poštou .příležitostnými tisky. Letós to je propagační brožůrta se všemi francouzskými
filatelistickými materiály nebo pamětrii lists vyobrazením vitězneho.francouzského mužstv.a.a.přiležitostriou
.známkou. Copak asi pňpraví -Franco-uzská pošta po letošním vítězství Francie na Mistrovství Evropy? -en-
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Mořské surfováni
Propagaci nového siiťovárif provedla
letos v březnu Andorské pošta vydáním nové
—enznámky s razítkem prvního doe.
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100 let AC Milán
Pod tímto -titulkem byl loni ve 4(104) čísle
našeho zpravodaje, na straně 88 uveden krátký,
leč neúpiný článek o výročí AC Milán vydaném na
aršiku v San Marinu, Dovolte proto, abych údaje
dopinil a .upřesnil.
Na první známce je reprodukce snlmku

z ' r.1901, kdy se AC stal poprvé Mistrem Rae. Na
druhé znárrice poznáváme slavnou švédskou
trojici Gren-Nordhal-Liedholm, která Milánu

dopomohla ke scudettu (vítězství
v Národním poháru) v roce 1951 a byla po
dalších deset let výraznou oporou mužstva. Třetí
známka nám představuje AC Milán jako vítěze
PMEZ 1963, po vítězném finále ve Wembley nad
Benfikou Lisabon 2:1. Zbylé známky ukazují
mužstvo, které vyhrálo PMEZ 1990 (po finále
opět s Benfikou 1:0) a Ole italské šampióny z let
1994 a 1999. Celkem bylo vydáno 160 ,000
arŠíků.

Argentinské fotbalovi
fotbalovémilénium
Nové milénium se filatelistům promítlo zajímavými materiály i do jejich sbírek. Stranou nezůstala ani
argentinská pošta a Willa s kurióznim námětem. V roce 1999 vydala atraktivní aršik: Vlevo vidíme
normálního fotbalistu, jak ho známe z našich stadionů a hřišť a vpravo už zapracovala fantazie
argentinského výtvarníka Luise Scafatiho a předvádí nam, jak si představuje fotbalisty třetím tisíciletí.
Souboj fotbalových robotů o rrifč je opravdu neobvyklý námět, i když dnešní fotbal mně už jako
-S.K.zrobotizovaný dost často připadá.

SAGUIA! "99
Cyklistický závod „RAGSRAV se jezdi ve Spojených státech amelických každým rokem. Je to jakási
obdoba našeho ZM. Ke každému ročníku je vydávána fade příležitostných razítek a my dnes můžeme jejich
množství a především pestrost americkým sběratelům cyklistiky jen závidět. Jako ukázku předvádíme výběr
z těch loňských, kdy se konal již )0(1/11.ročnřk :
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Podvod
Jeden ze sběratelů soukromých přitisků na dopisnicích mně poslal ukázku dvou dopisnic
s přítiskem (v zelené barvě) —Odlet České reprezentace 11.12.1997 — The FIFA Confederations cup Rijad
12. - 21.12.1997 Saudská Arable, dofrankované výplatními známkami 3,-KČ, s denním razítkem 110 00
Praha 1, 11. prosince 1997.
Dopisnice jsou opatřeny kašetem ‚ZVLÁŠTNÍ LETS, se znázorněným letadlem a pod ním nápis
ČSA, Praha — Rijad. Cena dopisnice je přemrštěná, při čemž tyto dopisnice neviděly ani práh letiště, natož
aby vůbec letěly. Podle mého názoru cestovaly po zemi jen mezi Brnem, Prahou a zpět.
Jde o velký podvod na nezkušených sběratelích a k takovémuto podvodu by měli zaujmout
stanovisko nejen aerifilatelisté, ale i výkonný výbor SČF a vedoucí burz, které se pořádají v různých
městech České republiky. Prodejce těchto plagiátů by se měl nejen označit jménem, ale i mu znemožnit
přístup na prodejní burzy
Výrobcům přece nejde o to poskytovat dobré služby sběratelům, ale o pouhý finančni zisk.
Očekávejte i v budoucnu, pokud tornu nezabrání zkušení a Čestní filatelisté, že se tyto pokusy budou
opakovat, hlavně v průbězích olympijsqch her, nebo při odletu našich sportovců na mistrovství Evropy,
světa či jinam. Pranýřujte Všemi silami tuto ohavnost. Nemůžeme přece stále Rat, ať si každý sbírá co
chce, musíme oddělit -zmo od plevele)
Bedřich Polák
Cides4a.
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THE FIFA CONFEDERATIONS' CUP
RDAD 12. - 21.12. 19
Sa.Cská Aribi

THC FIFA CONFEDERATIONS' CUP
R.AD 12. - 21. 12.1997
Saudsk. Arible
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Lest nejvitšich hvězd NHL
koncem roku 1999 byl v Kanadě vydán zajímavý aršik, který přináší portréty šesti největších
hokejových hvězd v historii kanadské účasti v NHL. Seznámíme vás ve zkratce s jejich sportovními úspěchy
a osudy:
Gordon „Gordie" Howe (vpravo nahoře), narozen 31.března 1928, pravé křídlo, jeden
z nejpopulamějšich kanadských hokejistů v historii. Hrál až do svých 52 let. V NHL začínal v Detroit Red
Wings (1946-72), od r.1973 působil ve WHA za Houston Aeros (1973-77), kde hrál i se svými dvěma syny
Markem a Martym. Hrál i za New England Whalers (1977-79) až do rozpadu WHA, kdy se znovu s tímto
klubem vrátil do NHL. V NHL odehrál rekordních 29 sezon, dal 869 gólů v 1924 zápasech. Stanley Cup
získal v letech 1950,54 a 55. Je držitelem Rossovy trofeje v letech 1951-54 a 57, dale Hartovy trofeje
1952,53,57,58,60 a 63, Patrickovy trofeje 1967. Vynikající střelec a tvůrce hry s výjimečnou fyzickou
kondicí.
Joseph Henri Maurice „Rocket" Richard (vlevo uprostřed), narozen 4.srpna 1921, vynikající
pravý křídelní útočník. Hrál pouze za Montreal Canadiens (1942-60), celkem 16 sezon — 1111 zápasů se
626 góly. Osminásobný držitel Stanleyova poháru, 7x v All Stars NHL, držitel Hartovy tr. 1947, 5x nejlepším
střeicem NHL. Pr.( MS 1959 v Praze byl jeho čestným ,hostem. Richardovo číslo -9- se na jeho počest
v Montrealu již nepoužívá. Trofej pro nejlepšího střelce NHL je pojmenována po něm. „Raketa (tak mu
přezdíval celý svět), legenda a hokejový génius odešel definitivně ze scény 27.května 2000.
Douglas Norman „Dough" Harvey (vpravo uprostřed), narozen 19.prosince 1924, obránce.
Působil v Montreal Canadiens (1947-61), New York Rangers (1961-64), Detroit Red Wings (1966-67)
aSaint Louis Blues (1968-69). V NHL odehrál 18 sezon, dal 96 gólů, 7x se stal nositelem Norrisovy trofeje
(1955-58,60 až 62), 10x byl vybrán do All Stars NHL.
Robert Gordon „Bobby" Orr (vlevo dole), narozen 20:března 1948, jeden z nejlepších obránců
kanadské hokejové historie. Premiéru v NHL měl v Boston Bruins (1966-76), poté hrál v Chicago Black
Hawks (1976-79). V roce 1970 byl prvním hráčem, který získal čtyři trofeje najednou : Rossovu (největší
počet bodů), Norrisovu (nejlepší obránce), Smytheovu (nejlepší hráč v play oft) a Hartovu (nejužitečnější
hráč). V NHL odehrát 12 sezon, 731 zápasů, 296 gólů. Vítěz Stanley Cupu 1970 a 72.
Joseph Jacques Omer Plante (vpravo dole), narozen 17.1edna 1929 — zemřel 27. února 1986,
legendámí brankař profesionální NHL. Dlouholetý hráč Montreal Canadiens (1952-63), New York Rangers
(1963-64), Stiouis Blues (1968-70) a Toronto Mafie Leafs (1970-73). V NHL odchytal 17 sezon, 949
utkáni, šestinásobný držitel Stanley Cupu (1953,56-60), sedminásobný držitel Vezinovy trofeje (195660,62,69) a Hartovy trofeje (1962). J.Plante byl prvním brankařem, který v NHL začal pravidelně chytat
s maskou.
Wayne .Gretzky (vlevo nahoře), narozen 26.1edna 1961, ve dvaceti letech se stet největším
talentem kanadského hokeje, poprvé nejrnladšim králem bodováni y historii NHL. Jako první překonal
hranici 2000 bodů. Stal se „největším z největších. Hrál za Edmonton Oilers (9 sezon 1979-88), Los
Angeles Kings (1988-96), St. Louis Blues ((1996) a New York Rangers (1996-98). Jeho čisto dresu -99bylo i rokem ukončení jeho aktivní kariéry a toto člslo už nikdy nepoužije žádný hráč. 10x držitelem An Ross
Trophy, nejpopulárnější seutěže NHL (branky a asistence).
Stanislav Kamenický
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www.collectors.olvmDic.org

to je adresa webovských
stránek na intemetu, které zřídilo v březnu letošního roku F.I.P.O. pro jednotlivé národní asociace a jejich členy.
Zkuste se na ně podívat, mate-1i tu možnost. Své zde najdou i sběratelé odznaků, minci a dalších mernorabilif.
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Důležité upozorněni všem objednavatelům našich dopisnic:
S okamžitou platností rušíme službu na dodáváni doporučených dopisnic, a to z důvodu
zavedení nových'poštovních -R-nálepek, které jsou pro používání na dopisnicích naprosto nevhodné.!
Dodávky čistých a ražených dopisnic s přitisky OS, zůstávají i nadále v platnosti a lze si je
objednávat u našeho pokladníka.
Nyní jsme tuto dodavatelskou službu příležitostně rozšířili i o některé dopisnice, které
nevydává Olympsport.

V tomto čisle jste právě dočetli poslední příspěvky, které měla redakce ve svém archivu k
dispozici. Aby mohl zpravodaj vychizet i nadále, žádáme Vás o okamžité zasláni a po té i
průběžné zasliní svých příspěvků (i drobné zprávičky), na adresu redaktora, jinak 9!
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