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propagaČnírn iogem. V novém 2,1.§'toleti, kleré zača' použiva1 náš o|ympsporl ve svém
.Prvnlm
výplatním strojku, je pňpomenútí,že do další zimní olympiády v §alt Lake Cily zbývá již jen necelý rok.
Pivot] olyrnpijskou medaili,_získattou našimi hokejisty ňa i4,mislrovstvi světa á V. Zimních olympi.iských
hrách Ve SvalÓrn l\4oňci (Švýcarsko) v roce ,1948 Óyla nredaile stříbrná
fen hoĚím poměrem brenek
§,Kánsdou, s_kterou boj o zlato skonĎil vŮbec poprvé nerozhodně 0:0 a naše mužsvo tai prvně odešlo ze
zimnÍ olympiády neporaŽeno), od té doby jsme rredeiii ste]nébo koVU získalije§ě někoiik;át, ale z|ato
Se
nám Podaňlo získai až ns nezapon]enuielném
96|91i' 1,1aponskěm Ňaganu ,i9s8. Na lcgu lsou
"Tumaji
poň|éty našich,lehdejšíchhokejistů, kteř spolu tvoňli
neroziuóný první útok,

Vá"l9uRoziňák(1922)začal
_...,
V..1"t 1950 byl ve

hrá1

hokejvSKPodo!í apotévLTc(1947-50)aVespaně(1956-

VykonslruOvaneTi plocesJ odSouzen x id tetŮm (P,opu§těn 1955), celkem odeh.ál
zlnasů z9 CSR a da] 39 gólŮ, Trenérem sparty B (1964-67) s od roku 1968 žije Ve
:4,r::nl.Ku
§ýycarSku,
Mjslíem světa 1947 a 19a9 slř|Drný Ze ZoH 1948,
Vladimír Zábrodský {í923}. Jeden z neliepšich poválečných evropských hokejistů, ktený zaóínal
, _^
v LTC a zŮstal tani sŽ do roku 'í 95O. Pak ve Spartě (1 950-60) a Bohemians (1 963_65), v |ize
ze í 6 sezon
sehrál 237 zápasŮ a da| 306 branek. Za re?rezenlaci 93 ulkání a dal 1 58 gólů, Uóastni{ se ješlě MS 1954 a
55 a také Zoli 1956. od roku 1 965 žije ve ŠvédskuMistr svěla 1917 a 4ě a stříbrný ze zÓFi t s+e.
§tanislav Konopásek {192l} od žáků křídelní útočnikLTC Praha. pak niál za Talru sm;chov a
_
spaftu ('l95§-62)a konČ'l V l ČLTK (1962-63), §ejně Jako Roziňák vroce 1950 odsouzen ke 12 letům a
V roc€ 1955 propušlěn, Za reppg79r}16.1 sehrál 50 zápasů a vstřeiii 69 branek. Po ukončeníaktivní činno§i
úspěšnýmtrenérem, Mistr světa 194'l a 49, mistr Evrbpy 1s47 , 48 a 49, §tříbíný ze Zoi-{ 1948,
91l

llg}, a 4ó

lNFoRMtAcE K SETKANí OLYMPSPoRTu V HoLlcicH 12.KVĚTNA 2001
{v

minuiém člsle byi V pRhlášce na akci uvťcen óm)lem termin a9 5,)

jak VŠeK Zati,.n dCŠlé
Bv] to j;Síě chvályhociný Záměr iispořádat tentokíát dvoudenní setkání.
přih|ášky a te;eíoná§, dokazuji. zá]em JÉo oba dny pramalý a do nedéle tády chtějí zůstat jen čtyň osoby,
Artcrnáp,adutojistěmysiel dobře,alenevzai asívpotazsioženínašíasociace Přecejenolnjemgzi náíni
více "dříve narozených" a s tim souvisí i jejich zdravotní obtíže.které každému nedovoii přenocovat v
kempu a zúčastnitse "hrátek'' v přirodě, Jístě Vycházel iz akcíceské olyrnprjská akademie, ideré v Holicích
pořádáme a ktenich se i jeko zástupce olympspoŘU zúčasliuji. Tam však tc;e o néčemjiném.
program je tedy pňpraven jen na sobotu 12.května 2001. Klubové prosiory v Kultumim domě
otevřeny od 8 hodin, Vlastní
městá Holič budoL; pro nás
fi6{in Tin1 je EŤ"oře;: časoýy
schúze by začala od'10,30
koniakty, \^ýměru materiá]ů a co
prcstor plo veškerécsobní
najdete porlě,ně Snadno
komu libo, kLrlturní dům
veoou k r,ěnu rríorry,ačni
Nachází se v iJolubově ulict
tabule

a

Kc i mužee, což je

,,_il_

. óhL

^i

.,

j-Lnrlál

n

nádraži ie to 10 minúi, od
chůze, Kco pcjecie pcr své

átjtobusového iráclaži 5 nriirut
oše, zahne u sochy Dr.Emila

Vysokéhůiúýta Vpravo, V

poleone b} byla p*eol.:vk: ni

Hoil]ba

z

iiradce kíá|ové vlevo,

hiavní siinice od

oběd (možlo využíi
občersfuení by mělc

od

restauraci piímo v budově),1inak

fLrngovat prŮběžně. Každý pocile
jsou pňjateiné, V€ 13 hodin bv
Památníku Dr.Emii6 HoIUba, N.4uzeum je hned vgdie KD a

své clrut a peněženky. cany
byla spoiečná prohiidka Aírického muzea prohlídka truá pňbližně půl hocilny. Po prchlídóe rnuzea je pňpraven vťeofilm o historii oiympijsi{ich heí,
kiery irvá př]bližně 50 mlnut. Prorájem kluboven není časově ú'.|ezen,iakze mŮžeme poseděŤjak clruho
budeme chtit. Pro iníormaci uvádím, že pošta _je neda}eko KD, zhruba 100 meiiŮ u pomnÍku Dr.ťmila
Hciuba.
Pic každého účastníkanašeho se&ání nán,l něco pňpi,avené a nikdo neodlede s prázdnou, Další
čásť piocranu má pňpi,avené vedeni našíasociace. Pokud se rozmnoži řady těc\,, kteří Se rozhodnoUl tady
zůstat d0 neděle, pňpravjm program i ne tento den. Jak jsern však přecjes|al, Zatím to \,rypacá jen na tu

":-

-ř,)-"

Mgr Pavel HladiK. nám-T G,Masaryka 9,534 0'1 Holice v Cechách,
ieleíon dDmů 0456-52313i, telefon rje zanrěstnání 0456-821049, íax 045€-8210á8.
e-mail: hladik@nru,holice-cZ

Ve druhém čtvr-tleti roku 2001
našim členůmk významným žiVotním.iubiieírn

gratulujem€

70 tinám
55 tifiám
45 iináin
4C tinám
75 tinárn

Iz dubna
,i5

dubna
15 dubna
?2 dubna
26 dubna

k
k
k
k
k

1 5, června
26. června

k 25 tinárn
k 65 tinám

Andětínu Adolfovi z Ústí n.Orlici
Břetisiavu Modrovi z Prahy 5
Václavu Seberovi z Kariových Var
Milanu Černíkovi z Prahy 4
Jaroslavu Novotnému z Brna
Pavlu Prknovi z Jindřichova Hradc€
Pavlu Kupkovi z Dolního Benešova

Gratulace za velkou louži
Dne 19 i]řezna 2001 se dOži} živolního j,Jbil§a Velký přítel olymp§portu

a

československé íilatglie VŮbec, pan Jos§ph M, Lacko Z USA. Je neším
d|ouho]e!ý,m Č|enem, dopisovalelem a hiaVně dodavatelem nejncvějších
spoúovníchnovinek, celin a razítek ze Spojenýc|r států, Náš "JoE" byl nejen
VynikaIicím íiiá,lelisloU (oH, ledni hokej, fótbal, kcsmcs, sokot), aie i Výbomým

á jeŠiělepšírn fotballvým rozhodóím. Možncst se o torn přesYědČit měli i
íolbalisté Duk|y Praha, když hráli v Nevť Yoíku o Ane]-ický pohár,
Tenlo milý, sk!,ornný a upřímný člověk. má ínezi náíni filateiisty, ať
v Čechách nebo na S]ovenskt]. Velkou řadil přátel 3 tak za lás za Všechny,
jménem otyrnpsportu. ri! popřejme d0 d€iších dvaceli le1 Všechn9 nejlepši, dobré
standa Kamenický
zdraví a je§ě hodně radosti z jeho milc,Vané íilalel]e,

íotba!islou

ZPPÚVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU
:_=.lsxÁ pRÉNle eoot

]:-:,é. Keří nraji zaplacené přispěVky pro |0k2001, dcstáVajíspojeĎně stímt3 čístemzpravodaje íiiaiejislický
:, :-,-, obsahovaí bude Ve §kutečnóm poštovním provozu nikdy nepoužilý otisk plgpagačniho štočkus
-.,,::" iOdnotou. Teolo štočekbyl pŮvodně připraven pro střelecké lt"4EjuniorŮ v Plzni. Pořadatel 5e pozděj]
:.:-:,c-inynevj"h,s.vyooraze_nlmjanaKrirkyjsmesese'tkaii

neotiskukzahájeni OHvSydney.

i,,, :,.\, \, cLE \sKE ZAKLADNE
:\a přeiornu roku pň placeni členských příspěvkŮ došla k dosti í]odSlatným zrnénám Ve členskézákladně
] S -.:r'lirn z. h]av:tic\ důr,odůzřejmě je zvýšení čienských piispěvků ra 20C.- Kč pro česká a sloven§ké členy,
"--é sclváiilc podzimni zasedání V Pi,aze- Bohužel siluaci jsme mohlj řešii jedním ye dvou možných způsobů.
i_:l: ;:íspěvky ponechat a snížitmnožstvi poskylovaných tiskovin nebo pň zachování stávajícího lTlnožsiví,
:':::,{_V zvýšit, Vainá hi-Oínaoa rozhod'a tak, jak rozilodia. leo'y p|o Zvyšeni č]enských přispčvků. osobně jsem
:'=:,:ičgn. že 10 byio spráVné rczhodllutí, protože sbělateló se bez iníornaci neobejdou a infomace, které
^ :eiil: P:rhcl:,č\áoh.r ipra\o;ajich pos,,inuje:le.,l5rť pccsiatné, za;Írnrvé c slad i V cjsla:;čtúr
-- -:s:,,.í, Členy, které evlcjujem€]ai(o DřispěVkY neZapiatlvší, lze rozcjělit do dVOú Skupin,
l! kteří oznárniii, že členslvív OS končíjsou : Franíišek Andě!, autol kírihovnióky Pošta v Olympii,

::,2-e,KteřáVZ|]UOilaVelkýzá,jemnej€nunašichsběratelŮ.aleiVZahraničí,Michai
Far§ký,bývalýmládežník
: .:::š:ý VYstavovate{ na řadě tu i cizozemských \lislav, MuDí.Bedřich Helín. předseda komise jurymanů §ČF,
,. = P,Kupka, P.Petřiček a S,§ýkora. l,,]a vla*ní žácjost ukonĎil své ólensiví v Oiynpsporiu pro stáří a zdravoiní
_-_: -:akládajíci ólen.panVladirnirKolich.Vždyckyjetěžké.kdyžkončí
svoji činnostněkienjdlouholetýčlen.V
..:] :ř;padě Se,jednalc
:_
i o aulora dvou ciijů knihovničky Tenis, taťe nezbivá než Vladimírovi poděkO\,ai i Za
,-.. j: :]io členy oS ijdělal, Ze siejnýCh cŮVodů ukončii sVé členstvíl pan Jaroslav Glončák Z Vallic, VšgIŤ, kteií
:: ]f.. jli sl,éčjen§víUkonóit.přs,jemevšedobrá,pevnózdraví adůvěruvto,žeani niJní n€Ťll€te]ii nezaneviou,

f,fuhou sklpinu ivoří ti, kleři doposud neuhradili členský přispěvek plo rok 200"f. l zde mŮže bý1 důvodenl
ukonči1 ólenství, nechce se mi však věňl, že by nenalezii odvahu to vecení oS oznámjt. spíše§e 1edY
::--lvám, že ]de o neúmyslné oponlenuli základní člensképovinnosti, totiž provedení pialby členských
:' :::i,kJ 1, piedepsanén termínu, Náprava je Velmi jednoduchá, úhradu je možn9 sláie provéSt, Jedná s3 o Mo
': , 6.Boč€k. A.Bystrov, J.Fiala. J.chrték, D,Jánošik. L.Koči. J,Krátký. V,Plza. J.soukuo, B.Tvarůžek, V
Seilera. J,§tarý, M.Zrůst, Pokud jsle zlrgt;li vkJadosý list pro úhradu příspěvkŮ, pokiadník vám jistě na qžádání
,'/y.'\ezdpornerliF pa Zpel')L pU;LL, áe §|uvel15ÁyUjl (;|cllu la1,1,1 píUvEull ulllduu U}cll§\yul, pll§IrĚvíu pí0
:. 21:', ,- V,jaí,]liovič, j.|rlaniaček, P,Ondráška, P,Osuský, É.Smažák,F,Sopko,

-,:-.:,l:'jlí

i','='iY ADRE§

jsm€ zaznamenaii .Lr těchto členů
Do]ní 149, 512 r'.g Rokylnice nad Jízerou
-,-,:-]1.JEK, javorová 608, 252 43 Pr,ůhonice

, :CilCU

.l

(Cc]

:

.

Uxcva

,.-j,.iaLENoVÉ2,772
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oíomouc

:.]iii
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,14200 , PRAřiA 4

.,]]!i,....... , .........,.,,o21,..;1.9.Y._o3Y_ol§!i._9í.,, ,..,.,,. ,.._:_]1?o__0,._,,i,Mť!.l

ŤS

!.??,.-:.Jliéi\9yi,.j,?99,,..

.

;t9ž? :N!i,?€!l

yeírs, § [ S Y I íl" tentokrót ve filate|ii

Ve spolupráci s vedenim fotbalovéhú klubu §PARTA PRÁHA. pňpravil néšredaktor soupis
týkajícíCn se našici dvoU nejpopu]ámějších fotbaloVých oddiiů v našíhistoril,
VycháZei jako piíloha novin - p.oglamu na zápas - SPARTA, Do ToHo l První pokračcváni
.1a Si.an) vyšlo pň 250,cierby obou -S- 16,března t,r., potom 8,dubn3 (s-sYNoT) a nakonec 22,dubna

3':9 isiických mate|iá|Ů,
']ie_"led

's-30he.nians). Vyšlo tedy oelkenl 48 stran, kte[é je možno si zařadit. jako semostatnou brožůrku, do

:aši ecic€ Knihovniček,
Zájemci o tento přenled FI\' §i

o něj rnohou napsal našemu redaKorovi, klery ie po
-kclěeném posledním pokracování, bude zájemcŮm t.ozesilet (spolu § uvedenými novinami), aie
:]cijze lěm, kleří si poštou obálku A4 § nádepsanou adresoú a nalepeným pošlovnýín Ve Výši 16,- Kč
< žádOsti navíc pňlóžíi čistéznáfiky (V nízkých hodnotáCh 1
- 5,. Kč) v Celkové hodnotě 20,- Kó,

,

Přehled poštovnich aňefaktů OS v roce 2000
PóřadoVé

číslo

1l^^

^c

akce

datum

a

a

C§ - 2i00
aq

i/rln

b,4

cs -

4/0c

'i7 .5,

cS -

5/c0

6.6,

os -

6/0C

(1eto akce

ralitko ( misio,druh a naměll

název akce (přítisk- kate9orie}

- ZnehoinOcovaci

ilnohc úspěc|Li {C) Český 3rcd, ovs. '19cc-2000

cd Melbci]rne do

!,ohu

Syóney

2ů00 (c)

OLYlvlPSPCRT

(c)

Team

i,listň !|l Petrohrac

Časxý Brod, oVS. Lo§3 FiPOPraha 3i, OVS, LOgc ČoT,

Ms lední nckej(CJ Praha

ociet fotbal.reprezentac€

oc Beigle

(C)

6, ZR, Hckej]sté,finále

P!"áha

Ě oVS, ME

1l

oS _

15,9.

7/00

Mnohc ť;spěchŮ přeje oLY'MPSPORT

ovs,

Čss

1,ogo

ovs. Znak

od]et českéreprez.entace dó sydne}- (E) Frahá 6,
(iisk POSTFILÁ. - PP)

o

2000

(pepi Bi.an)

PlZ3ň 1,
fuli§rovs,tví Evropy junioŇ Ve stiglbě (B)
byia uskulečnána s Českým ďřeteckým svazem tisk PosTFlLA - PP)

bez čísla

i^azitkc

0lympspcr1 přeje

czech olyrnpic

.

ZR

Čo\,'

(i_]il9eri0vá)

(C) P|áha 6 ZR, Zahájení oH
1(Ílrka)

Os-8/00
cS C,S

9/c0

- 10/00

411.

Stae}ecXá oiympl.jsxá ii§tonč (C)

,1

25 lei Českéhoklubu clympionr),.ů (C)

.i2.

Emil Zálcpek

6,'12.

(cirrylem uveoeno

{úínrti}

-Pr"aha 6.

ovs

Sydúey zDcú
(l,,4álek+Tenk)

Pr?na 6, ZR, fu,lecaile sydney

Fíaha 31, OVS

(c)

ircrtré1 É.Z,

9.]00)

Daiši Fl"{, na klených se OLYMPSPORT spolupodí|ei (s íy P|išek a Šroubek)

.,7.5. žl€ié

10,6,
2-1

fir"ál8 ly'< \, hgl1?il

í\,leJF

ME V ko9aně 2c0c (Zahálen}
ME v kopané.- finále

{q)

(B)
{B)

práh,

?rala

2j

1

5

2

ZR,

Mis1lovství ČR v orienlaóním
(dVa druhy přitisku)

(pfítisky{s€§véŤ-+r-{č)

běhu (B)

Čean4bí|é_j+ainv5tY+_ 1nnn l§t
{

^1

0]

cs-s}
LrC

Ye\a9y6išěni

F S,>,írevo od ku, ,, a
vŤÚo oa kLllaielo ,,)
Zlin 1, ovs. 50 let oB

. 4,!Tstr.ó!§}4§vě€-+4ebiffi

řilen
11 1

1,

(í-,S!9.s#ý)

|dvě

9.

(Ui7 oS,,4)

{Pešek-Káďa)

i8,8. A

3c

7Ř,

praňa,t.^,ZR, (ViZ

razhrc-gmdeiiv-+ece 203
iH^

fuái§rovství v Cyklokrcsú

1

R. Logo

MS

š2.hl, {B)

)

(c)

Praha C5. ZR,znak UJČŠ
Tá§or í. ZR pcrt.ety

(Sirůnek. Fišera)

Všechny uyedené áíeís\tylZ€ si objednal V naší nabidkové 5}iržbě u poxladníka

Dr.

jiří §taEeisla§
př*dseda

Grrt&

- larko§tkx

čs. otfnrpijského +1boru

a hradni ceremoniář

Jiří Guth se

Po Zvolení T.G.
Masaryka prezideniem Česko-

narodil

,!'?d 14o iety. 23,1edfia 1861,
, :eřmanově Měslci n4

,i.ese chrudin].

slovenské republiky §e stal
jeho prýnim cere§roniářem a
V této funkci iřeba dva roky

qaý

V rodině

".;ižeciho správce, kleni Však

rl3dčásně zemře] a matka
rĚla co dě]at, aby syrým

vypaccváv,al pravidlá
uděiování Rádu

klery b1

1yř9m synům dopřála
.

nosltelem něl(oiika aáoů a

a

vyznamenání,
V roce 919 piljal jako

';,ziku, ale nejdříVe pňjal n"]ísto

ýychovateie

V

,1

šjecnijcké ro-

své druhé jnráno

:;rě r,Náchodě, poté vyučo,3 k.átce na gymnáziu v Žitné
_,|;| V Praze a odtud by1

nislaV Jarkovský.

zcje se slal známou

,SoĎností pro svŮj elegantní
:evnějšek a kultivované
Z,]a{!st

::lložii

světa.
1eké

frennorrzskú

scoiek. Přeslože

!

a

V Klalovech

pobývai

rně§tě karaí-iátŮ jen pouňé tři

:ity

(-.893-1896), nacerpal

zje ínn6žsivílátky pro

a

i,:9!-ámí prác€

Své

Klatovy ho

3aJ]aly natolik, že na pobyt
zoe Vzpomínal až do srnúi.

pubiikoval

v

Šurrlavanue

Cstainích regionáiních časoo]Secil, kni[y vyŠly aŽ později,

\-l

|oce 1912

napřiklad

Z páměti klatovských starých

a nových, což jscu
ž)§letrizované štaréměsiská
zápisy. BeL

povšimnuti
renechei bohatý hudební život
.re městě,ale pcukazoval i na

Snahu o

úpiatkářství a

zejména maloměstský ZpŮ§ob
ž]voia, o kterém zailechal
nejbohatšíljielární sVécectVí.

če§ké

jartovský. podle §Vého d0savadního p§eudonymu sta-

!.eicžen do Katov.

,:icváni, švih, vtipnost

tehdypŮjcován

jen cizincŮm. Sárn byi rovněž

rsckoškoiského vzděiání, ijiří

,,j-§iUdoval matematiku

pro

bíléhoíva.

Když roku

1894

vypsa|o minisler§tvo školstYí
§tipendium pro učitele nově
vyučovaného iělocviku, chopil

Js P,l]§íllv§tl

d UuL§5luvol uu
spřáteti|

Francie, kde se

pierrern de coubertinem,
jniciátorem p,,vních novocotých olympijských her
V Athénách, §al se zakJá-

Dr.Jiří Síanislav Guth
Jaikovský si nejvíc€ vážil své
iňerámí práce á měl by ji§ě
rado§t,

že i

cjodnes

je znám

především jako

lllo
-:

ii-...;i,:L^,,
]lJ( vlullL^UU

^ _^:^_.
lrUZ§lll
d

fusem

dajícím ólenem

Jarkovský, první

jako

jediný přísiušník
ale vždy hrdý

Rakouska,

:^t-

, lo^

význam toholo muže před

§

M€Žinárodniňo olymp'lskéhc Výboru a V roce 1896 se téchto heí,

autor

společenskéh0 katechismu,
v němž mimo jjné uĎi| ják se
chaaakterizova{ v
televizním pořádu jeden malý
KialoVan.

PhDr Jiří

Guth
doktor

filožofie na českévětvi karloFerdinandovy univežity
Zemřel 8. ledna 1943 v Praze.

Čech, zúčastnij.Do Kjatov se
už pak nevrátil a při]al míSto
proíe§ora gymnázia v Truhlářské U'ici v Praze,

V roce 1900 založil
Český olympijský výbor, ,jerlož
po
byl
třicet lel předsedcu, a

od roku

J

9-15 předsgdal

{Převzato z reg]onáiního tiskil

-KLAToVsKo_),

i

Klubu óeských turistŮ.

ijR STAr!,JlŘi e urH-1IRKCVSKÝ

Ei(lřffiičGŇ
,MoV- !,o,C,

FOUNDÍNG MEMSER
23,ó.1894-23,ó,l994
POZDRAV N\.tÚ pŘnrtn _-PnRts

(5)

autorka L.Brousková

Mladé olyrnpijské

ll.

V minulých čisiech žpravoda]e ,isem zacáí navou sóňi struóných mateaá|Ů k ncvý1 olympijským
sportům. .ide o oMobí 1992 - zac?. U zimnich spóriů se jedná o AKROBATICKE LYZOVAN! (premiéra na
ZoH 1992), RYCHLoBRUsLENi - Klálká dráha (1992) CURLING (1998), §NOWBOARDlNG (199§), LEDNl
HOKEJ ženy (199s) a Bo3Y - ženy (2002). Na ZoH 1992 se jeia ukázková disciplina
rychlostnÍ
lyžcvání. U ]etnich spcdů byl Již předsiav9n TRlATLoN {premréra na Loi,J 20COi a dále to bude

-

-

ňnnr,ltNrox(1992),BASEBALL-mužjťl9s2),JUDO*ženy(i992),jAcHTlNG-ženy(1992)

HCRS{Á

KOLA (199s), KOPANÁ - že-ny.(1996), SOFTBoLL-ženy i1995), Plé,žo\,ryVOLEJBAL (1996), VoDr{i
PÓLo - ženy (2oo0), MODERNÍ pĚttsoJ -;eny (2000), TAEKWONDO (20c0), VZPÍRÁNi * ženy (2000) a
srioKY NA TRAMPoLlNE (2000),

Články budou Vycházel postupně. jak Se podaří Ziskat fila,lelistické metedály. UVílám Vaše námětv
doalňky 3 rovnčžpřlpadně i msteriálY, které odkouPim,

a

Lédi.ia}, .}anouš.k

,AKRoBATlcKÉ t_yŽovÁt tí
Ak!.Obatickó lyžování= lyžováníve Volnérn siyiu, Jedná se o mledé sportovni odvětvÍ, klerá ziskalo
V poslednictr }et€Cn populaňiv ze,jména u rn!ádeže podobnějako snowboarding, "le soirčáslÍmezinárodníha

svazu lyžcvání- Fis (Fédération lniematio;laie de ski),

Ne ZoH se póprvé objevuje v roce 1992 (en jízda v boulích), CC ZO'J 1994 se soutěŽÍ
i aŇ;:;diiL\yU'i

jii'-,uli

ivlL]i ué13 Uii,,itjii}

.^L^]^ ^^^r^,,^{x^ ^t.,x+.,a ó-l;i
iui',;lU iiJuiiv!lliii

i H^l^+ :;9
-n t},ji^h
:j!l!:|,

i

Trať pro jizdu v boulích ]e Vedena na speciálně upravené sjezdovce, ZáVodníci během jízdy mali
píokáZa1 scliopnost reagovat na nelo,/nosti (.boul8'), co nejrychleji trať absolvcvai a zároveň ýihnoul na
označených mi§ecn dvá vyšši skoxy, jejichž provecieni 1e oodoválro- Rozhocičí ;-rciěiulí i.lotjy iak za rycirlosi
^_-.,,^i^ňi

"r-^*i,

*^^/,.,-:,

^rrr,r,

ó

iraA,,

^._r,ós

iiraw

ló'

>s nrn.rodar,í

\/;čLll

aort;*n rrancie:, st. vir*r",

.

^.i.,ino!;ílt

ck^kf!

st V,rJn"-Grerud,ry ýše Zol-i

ísgz)

Pň akrobatických skacícl,i předvácěji závodníci během vysokých skokŮ Vzd!šnou akrobacii, tedy
skoky v nelruznéjšímprovedení s mnoha óblaty, vr,Jty a přemety, Na rnezinárodních soutěžích 1e vŽdy
pňpraveno šest můýkůposta,lených vedie sebe. Rozhodóí hodnoti odr6z (ieho provedeni, výŠkua délku
skoku), pr0vedení letové íáze (akrcbaoii) á ooskok.

Známky zobrazujícíakrobatické skoky: Rusko. vietfiam (obě
1g94}

a sierra Leone (zoH

zoH

ffiffiIffi]
i'
i
,,.;

1992), Bulharsko, Tanzáí-'ie (obě ZOH

19s8).

i i_l:

].:.'1,1
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Při Zo|-l VAlbenville (1992) zialo Vybojoval E,
Z Francie (e zobrazen na soutisku si, Vincenc
e sc!lis{u sliedoárncké rep.). Tento závodník získal
3,:s3iron

:,:,^,z.a dalš'c|r ZoH (,1994). Vscutěži žen pr.vní nrísto
::Sa:lla D, Weinbrechtcvá (USA), klerá mimo jine je i

:::l]aScbnoU mistryx] světa : Ze
.-:s{f Si.Venska ýai.iovali Pavg' Len,la
]-e,č;akcvá,

závocjníkŮ

a

zuzana
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Program

ZoiJ VLiliehamrneru (1994)

byi

rozšiřen vyhrái o akrobatické skoky, v.jízdě na
|-1l,|'r.i

h.,I

r.n;|J/.ií

a

=,,,_.,,,,,i

!'---;,,
-= l \o, laul

!^;!.l^L
(Pl nl)\

jnéna na známce ze souiisku Středcsírické rep,),
stejnou disciplinu žen vynrála NoŘa S_L.

ze ZoH i992), klerá

j9

VNagaftu (ZOH 1998) vjízdě na boulích zvítězil Á.menčan J_ řýlose]ey. Ženám kralovala

T,

Hattestadová (b!"onzová

] :-::ena ná Soulisku Libérie, Třeti E. Koževniková ž Ruska by]a na ZOH 1992 na 2 mi§lě, V soulěži ve
., ]:,:i 3y] 1. A. §chónbácner ze Švýcarska, v kategcrii žen ziska]a prvenství !., Čer.lesová (Uzbeki§tán),
',.s .á';coníci nezískali postupova mísla, Na znár,ce Ázeňďldžánu je stříbrný
Ve skoku Xanaďan P,

iqý

:..@-

:-.",#

S;:l aová
{.-1

z Japonska, Akrobalické Skoky Vyhrál Ame]:ičan E. Berqoust, Výbomě si Ved] náš Aleš Valenta.
33sadil 4, mÍslo. V kalegolij žen byla nejlepšít!, sloneová (USA). Znárnka 8ě]orusko {ZoH ,199B).
_L.J.-

LEDNÍ HOKEJ

-

ŽENY

-3cni hckei mé své pocátky v Kanadě v óbdobí 1860 až 1870 a do Evropy se iostai !,90, ]elec|r ,19
s:triei' DoproElarrl_uoHbyl zařazenvrocei92C(vr,ámc LOHVAntvgrcá.h) anechyběl při žác|ých
::s:d konaných ZOH,

Žery v iednin hckeli měly p|emi€i,U n3 Zaň \ Naganu 1938. Pravicia §B nijak neliši Oc sóUtěže
V trlna.Jt 5 celkú byic poiadí n-redaltjsli 1 UsA. 2, Kaiada 3 Finsío,

-,:-

Z^,ark\, zaii

n nevydány

{7)

cURLlNG.
Tento máclouhodobouhisiorii aneZOHby| ukázkovýnspofiemjlžvroce1924VChamonlx.Zde

se představija tii družstva a nejlepší byia V, Británie. Dc rod]ny o|ympijských sportŮ se VŠak dostal aŽ V roce
1998 vNaganu. když jako ukázkový spod se znovu na ZOH objevii vroce']992 vAlbeňville, Hiáio se
turnalovým způsobem za úcasti B d.,]žs,lev mužů (1, Švýcarsko,2, Norsko, 3 U§A) a sleiného poctu
cružstev žen {1, NěŤ]ecKo, 2. Norskc, 3. Kanada),
První zminky o lom1o spoltu se datuji V 16, 9toletí Ve skoiskU a i,-1olandsk,.], *a poČátk,J 19. §oletíje
populámí v Kanadě á U§A a poslupně §e iozšíňldo západní a sevemí Ěvropy.
Diíve se využivalo přírodnich ledových pioch, nyní se hraje převážně na hoi(e_}fvých §ladionech.
prjncip hry spočivá v soupeření dvou čtyičlennýchdfužslev, kdy se hiáói snažíumístjt více svých kamenů
b!ížestředu k,-uhovóho terče (dŮm). klery je namaloyán na iedové ploše,
Dráha rná rOzrněr obdé!níku 4,28 x 42.a7 metni a jsou na ní zrcad|oVě Umislěny dVa terÓ€ idon]y)"
Terč má iři kfuhy (zpravidla modrá a červenélxrvy). prŮměr největšílrc ]e 3 66 m, Káínen ]e Vyroben
l pI!íOuiIillo meieilai!j

(Zúial ň9úU Z uil]elc illilUi)i, lJld uUUllll](vvy

kq. cbvod 91,44 cin a ninirnální Výška j 1..i3 čm.

lvdl d J9íl9 tild^lí!ldlllt lllltUtllU§l]Ý

iv|99

Utkání se skládá z"í0 či 12 k0i. Každý hiáč má V jednom kol€ (eBdU) kdispozici dva kameny
(družstvo osm). Ve snaže pňblížit svŮ.1 kámen co nejbliže stiedu írče]emožné iVytlaóř jiŽ urnistěnó kameny
soLrpeře nebo přrtlačit něktený zkamenŮ Vlasniho družstva bliže středu, Počíta]íse jen kameny, kter€ se
alespoň dotý,kají Vnějšího kruhu 1erie a zároveň jsoil bliž středu terč€ než prvrií ze soupeřových kanrenŮ, Pň
pchybu kamene se spoluhráči snažl cvllvnd siněr a rychio§t kamene za pomoci kaíáóŮ tednsk se tin-J
odslraňují drcbné nečisloty na ledě e třením se,ohříVá'povrch ledu. což ZlepšUje siduz kamene),

ZcH

,1998

v |iaganu Startovalo po 8 druž$ýech V kategodi mužŮ a Žen, Mezi muŽi
- tj:s{J L Zů; ,. ranaú6 l u6i]slů a J. oveosÁo,
^3.,aua,
Z filateli$iůkého maleňálu před§lavuii známkY;
,1992),
Japon§ko (ZoH l998), st. PieB,e a Miqueion (lgs8) a
Kanada síazílkent ZoH 1988, Francie (ZoH

Pň premiéie na

D}iů po-;ů, .

i,
l
bÝ}Láisiú.
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Co mi dal Olympsport ?
Zná!-nky isem sbírai Již,]ako malý ktuk. S k|uky na sidiišti jsme si vyměňováli známky jako VětŠlna
;ehdeiších vrstevníků.Tehdy nerozhodova]a cena znáí]lek. ale pouze jejich hezké obrážky a exotické
.,-._ ly Známky jsme měnili např. v kuzu 5známek běžných zemi (RVHP) za '1 exoiickou apod. Jak jsme
s,.- tak jsme postupně ukládali alba do skřínía věnovali se záležitoslem ,vice odpovirlajícím' věku

-, :|
:.:1

a

cii]

etých,

Když mi bylo asi 20 iet a studoval jsem v Brně, 1ak Jsem se došal doma znovu

k někollk lel
-:.1ÉVřeným zásobníkům známek. Pronlédl jsme si je a ziistil, že,je V nich nejvíce známek se sportoýním
-:-ěiem, Někleré serie bylv docela poĎetné a tak nějak po!,nalu mi začalo VÉat hlavou, z(ja si nezjislit jestii
.S:u série celé a jákou asi ma]í cenu. Tak jsem §i V unive§itní knihovně pŮjčil katalogy Polska, s§sR apod.
=;i lsem zjistil, že existují i katalogy cslá Evropy. pak už byl jen krok k tomu, abych si půjčilnějaký novější
i.:a € V klubu filalelistů. Jelikož jsem domů dojížcjěijednouza2 až 3,|ýdny, tak]§em se Vydai jednu neděli
l -coe 1976 poprvé na výměnnou bulzu_ Tam jsem měl oói navrch Ztoho mnoŽství známek, např. ze
?- 2:l9k Kanady k oH (do té doby .lsem žádnou kanadskou známku neměD, No zkrátka jsem "lomu' znovu
:"-.aai a pár známek si koupil. Vcssopise Fitatelie jsem odpověděl na někoiik inzerátŮ a koupil od
^ , -r;,clrú.h cnAntalfr n^cl1,^nĚ rlplká mnniclví nlvmniiqkúc}t 7n^mek lnrevážně Fvronv] Peíj'v ná ln
, š.]lJ:y mo]€
sludentské úspory a lešiě jsem si musel pŮjčit.
Nevzpomínám si už přesně, kdy jsem se s Olympsponem §etkal poprvé, MoŽná to byla iníormace od
:-:- sběÉielů(eden z nich končil) anebo jsem §e o něm dozvěděl z Filateli€, Faktem vŠak1e, Že 1sem se
:--, ásii a začal do§távat zpravodaje, Teprve odiud jsem se dozvěděl o razítcích, celistvo$ech a dalŠich
_:3(iadech" filatelie. kteíémi 0ako samoukovi) doposud úp}ně únikaly a o Kerýchjsem nemělvŮbectuŠeni,
',/:. :iiateiístický pohled §e Z pouhých Známek .ozšiňl i na jiný íilátelisii0ký mateňál.
Popiavdě ieĎano, pouze V čís}ecn o}ympsportu a jehú knihovniĎkách jsem mohl získat infonŤace o

..z.árnkcvém materiálu §e sportovní tématikou, Táktéžiníormace

o

nových známkách (h|avné
j§em získáYal nejdňVe ze zpravodajů olympspoňu.
T..ij.ř
t^htl* h:,!^ .nnAi^v.l <+ ilennvé í)lvnn_§noriL! |rtJli t/v7Ýr.lán!. a5v Dl?!:or-ne!i n? §r.'éín
=
3rr--,nátu. l .iá jsem se Zapcjil a zúčastnilse několika výstav s exponálem ,,Atletické soi]lěŽe olyanpijských
Dokonce jsem získal i velkou stříbmou medaili. pn hodnocení j§em si uvědomil, že jecnou ze slabln
- :,! eXDonáiu je nedosiaiek,kvaiiiniiru" siá,šíiU í,-laiĚiiáiú i\iůiý tyi Vldei,t exponáiech úspé§nějŠÍoi.Dosi
..,aci!c. že sice ,,,ír,n o tom. co bY ?xponát potřeboval, ais na naši.h lurzác| ani om.vlem nebyl lenlo
-:,eiil viděl,
Koncem 80 let, kdy j§em sám živil ženu § 2 dětmi mi na íilatelii nezbivaly peníze a tak mýmijedinými
|lja]i v tomto směru byl přísp€V€k na olymp§port, píotože jsern nechlěl áratit kontakt s dénlm V tomto pro
:lle za,iímavém koníčku, Asi před 6lety jsem se vrátil ke svámu koníčku.Mým největŠÍmproblémem je a}e
;es Ktený mi brání Znovu ,zgruntu' piedélat exponát. Dnes již mám i nateriál, kleď lze oznadl Za ,l'zácný" a
]:k mám pocit, že by měl být můj nový exponát kvalitnější nežten minulý, Jen nevím, kdy to bude,
^.

-c€Vropských)

.:.'
-

..!

Abych to shmul dle úvodni o1ázky, Zpravodaje Oiympsportu mi d3'y mnoho, VétŠinusvých
3|eli§íckosportovních vědomosti- jsem získal odtud, Také osobní selkání s něklenimi kolegy

Y o;yn,}pspoftu mne obonatilo no\^ými pohledy na tuto problematiku. ZaČaljsem mj. rozliŠove1 drahé a cenné,
3. .qne nejvíce !.nří na Váahu k olympsportu je to. že jsem mnoho získal a skoro nic nedal . Proto mivadily
reoplávněné stesky některých ,pasivních' členůna obsah olympsportu nebo na některé služby, které pro
s,;é čieny zaji§oval, Každý nemá (nepracuje na nich z nizných dŮvodŮ) fy ZdrcJe zajíma\rých informaci a
r::ri iudíž,častým" pňspíVatelem. Proio se obzvlášiě.tJktánim" Všem těm JahounŮm", kteň věnovali svŮj
v,:ilý čas á po celou lu dobu s9 slarali o kvalitní cbsah zpravodaje a jeho knihovniček.

S pozdravem lng. Petr

109 le! M3ltské fqtbalové asociace
V dubnu Vydaia mal,tská poša čtyři sporlovní známky, z toho
3Y]y dVě fotbalové. První byla k ME 203 V kopané a druhá ke stému

Y);,cči íotba]ovéasociace. Maita, ještě iako britská kolonie, Založila
svcjí asociaci už v roce 1900. Ligová soutěž. dnes potoproíesionálni,
,,ZliKja o deset let později v roce 1910 a Maltský po|rár v roce 1935,

Všectny iigové zápasy §e hrají na,iediném travnatém stadionU Tá
aaii V La Valletě. zde hraje své zápasy i maltská rBprezentace, na
nerou mají iiŽ detší dobu špatnéVzpomínky naši reprezentanli.
\ypcsledy zde ČR neuspěla 11.října 2000 v kvalifikaci pro MS 2004
ic:O), Málta je členem FIFA od roku 1959 a UEFA od r,1960.
( le;známějším maltským klubům patři Valleta Fc, Hibemians a
Ficriana. Máttský fotbsl svou úrovní paiří
úspěchy sláte čeká.

k těm

slabším a na své vétši

qr

(9)

čsrnobílékrálovství
an§b
tisíc let šachu v Čechách
oc října 2000 do iedná 2001 pr"obihala
v Tyršově muzau těiesné výchovy a spúňu

Do cech pronikl šach na přelomu orvního
a dnrhél_-0 i;sícilelí patrně z ltálie, přes c;ť(evni
1;\aZl laic -:a na s\ fnkL šiedcVcrL v Če:iácr
šacbu l;e na|ézt v€
zdcniácněla. Zminxy
sl:seOh FCt
Chelč,.\éh], -án6 Am35e

o uvedeném výroĎí šachu u nás a
ookUrre,11ovala vývo1 š6cilu v Čechácn,
Výslava

o

V;z;avaČl leic

prosiředniclvírn sbirkováho matei"iá;U. dobových
kleré
prezentovaly významné aomenty Z dějln iéio hry
od je.iích poútkŮ dc současncsii, vcetně úspěchŮ
českých šachistů na významných mezinárodních
tumaiíclr, Souřstí vý§tavy byiy i šachové1rofeje,
oc8něni, šachY a dalši pemálky na kanéru Karla

Ka]etán Tyi a nnozi jini.

V roce ,?884 byly schváleny sanovy
plvníhc význainnáho českéhošaonovéhůklublt

šaclrislůa sicvníóek neldůležitě;šíchšachc4ich

čleócVéVšech šechových odborŮ a kroužkŮ
Vpráze, Vieiech,1884 - í835 VycháZel první
če§ký casopis ,Šach mat', Prvni mezinálodní
tijmaj na óeskén úZemí s9 konal 20,srplra -

PRAHA cls dne 16,1edna 2001 použito stro]ové

a

Kcřenského, Jana BiahoslaVa
3úsa.

i

foiograíiía erchivnich doKumentŮ.

Mistr6 Jana

V devslená.lém s1oletí zapustil šachcvý
v pražských kavárnách,

ž]vot své kořony

nl sÉstal: JascÍ.,j!4Emann
íiantišekPajackÝ. Laoisiav Čelakovský. Josef

Ll.^ňÁil-,,

pojmů.

,Ceského spolru šalhovniho", .r němž 5e sloiJčilj

V

íoce 1921 se ús;edn' ,ednota
česKosloyenských šachistŮ (1 905) $ala

Jivú,j,dld

.

i

iij'iL

ZuU!

j,i

j+

)úvl,Url.

U i:;,lIl;uL

sts!"to,.,a|o ce!ke!-n 12§ týmů s Česká regubjii,3
5e Umístila na 39.místě, c§ž je historicky nejhorší
Umístění na šachových oiympiádách. Sicrverrsko

V rcce 19§2 byta do té doby sarlostalná

byic 2S.
Ženy - 1 Čína32 b. 2,Gruzie 31 b, 3.RlJskc 28,5

L]slledni .iedncta Ď9skoSiovenských šachistŮ
začjeněna do oreanlzační §iruhúry státního
1

roce našeho tjsíciietého výroói

tuleckérn isanbuh s těmiio \^ýsledky i
Muži .. i,Rusko 38 b. 2,Německo 37 b, 3,Ukrajina
3b,a D 4 il,adá§ho 35,5 D. 5lž.ee; J4 5 o. alcj,

ra,|r,c, Vl;l olympUských

výboru p:o iěie§noij Výchovu a spon. od

}ogem

V

zakládajicírn óíenem Mezinárodní federace šachu
trlnÉ \l 1^ňiÁ; rnnp rrvhráin ěp§kisinvén§kó
d!-r.lžstvo necficiální šachovoLl oiynrpiáclu arrraté;-u
,r'

U příležitost; tlvedene ákc€ bylo na poště

uveieoéř}o uýroěí, Na CDi/ byí přítisk 5 poílrétem
K,Hrcmádky a Výčlem leho šachových úspěehŮ.

'v

l Pai,ž| 3skUlečneaoU

ióc!li^h
W9^rv,l

znehodnocovací razítko s propagaóním

Z1,září 19a7 v Kárlcvých Vaiech,

n9r,

t1,gaollv,lry
Y]-!,d.,l!lr9ll
-^i^il^Ér.,,,.',-,_nň^.r,.h

b, 4 JKra-,4a 27 b, 5 .lug]sláv|É 26 r) ČR iy,a 22
á Slcvensko 28
K této oiympiádě vycaii pořadaleié

roku

956 Cesi(osloVenskéhc svazu !ěiesné výchcvy,
ČeskOs]ovensko zor!anizovaio řadu akcí

něko]ik fljateiisiickýgh rnaleriáiŮ * známku,
ceJ!novou dopisnici Spiíležiiostným přitiskem.
FDC a pamětni ručni razjíko,
_r č

i,lezináro.jni íeder:ace šachu a v těžké
mezinár0dní konkurenci sí udržeic dobré

postavení. Po roce ig89 šachový svaz obnovíi
svoL] samostatnóSt

( 10

)

Do§Y^ 5^ŤRÁNc ol-!MPlYÁoi
2€_1o_ro00-ís-AtJsJL

KANol§TlKA
FRANCIE

Fl,,i Z

- Zlatou medaili v kategorii C2 na 1q krn čassm zí§kalí GeorgesTullier a Jean Laudet

Z

Yv.963

1953

FRANC|E

REUNIoN

FREDRlKssoN Gert (sweden} - VítěZ v kajaku K1 na

Cásem 47:34,í.

F itatelís|iaký mateň él vE

Mj"981(978l83)
Mi.368(366/9) stejn á. jal$

Yv.314

1s54

1 km časem 4:07,9 a

dŽitel stňbrné medaiie v

prédcb ozl

Kl na

'10 km

Xvl. o H.

VESLOVÁNÍ
- Naši zlatítřebonští ve§laň v se§avě Miroslav Mejta, Jiří Havlis, Jan Jindra, sianislav Lusk a
<omídelník Miroslav Koranda na čtyřce "s' Získali zlaté medaile časem 7:33,4ifui c
1gď2, 1gg7 oH HELS|NK1 45 LET / SETKÁNí olyMpspoRT l NÁRoDNi
cDvp7

czEcHosLoVAKlA

oV§

rtr_erer_rsncxe irÍsrRvn BENEŠoV,97

282 01

/ JINDRA - LUSK _ MEJTA HAVLls _ KOMNDAl 1.ČTYŘKA l § KoRM|DELNÍKEM /
FlLATELlSTlcKÁ vÍsrnvR BENEšoV,97 / oLYMP§PoRT,
P.o,Box 1 3, / 282 23 ČE§KÝ BRoD

ČEsKý BRoD 21.6,97 / 1gs2"HELslNKllss7

Filateli§icw mateiél vk IL

d8

HH§ié ěs.oanplsnu.

- Zlato na dvojce s kormidelníkem Wbojovali Raynond s3lles a Ga§ton Mercier s kormidelníkem
Bemardem Málivoirem časem 8:28,6.
Mi.982(978/83)
Yv.964
Fl\,,]
1953
FMNclE

FRANGIE

Z
z

známkau lze doIozít í étyň.! bez komjdelnlka, Rde Francoai získali

NICARAGUA 1976

Yv.1055

§líbl'.

Mi.1952(1948/57)

FoTBAL
BozslK Josef (Ungarn) - Člen z|atého maďaí§kého

FM

Z
Z

NICARAGUA

NiCARAGUA

1970
1972

druž§tva v kopané.

Yv.A683
Yv.A741

Předchozl Známka s přellskem k QH 1972 v Mnichěýé.

CaBOR Zoltán (Ungam) - Člen zlatého maďar§kého družstva v kopané.
iM Z
Yv.1796
KLDR
19E5
GROSSITS Gyula {Ungarn)

FNi Z

Mi",t566(1556/61
Mi.1663(1660/64)

MoNGoLtA

- Člen zlatého maďa§kého družstve v kopané.

1966

Yv.371

Podle lota ze zépasu Maďa§ko - Anglia v roce 1955.

PUSKAS Ferenc {Ungarn) - Člen elatého maďarského družstva v kopané.
( 11

)

Mi.2648{2648/§1)

Mi.422í42$24}

'

FL{

PR

z

UNGARN BUDAPEST
FERÉNc
NtcARAGuA 1970
coNGo

z

1

eoNGo

z

Z
Z
Z
Z
Z

1996 09,23. l AZ

1

CENTRAAFRICA|NE,1976

CENTRAAFR|CAiNE

1978
Píedch§zl znanke s pleijskem k Ms

i-IARJAH
FAKKAr{

KHoR

v

kapané,

1s68
1969

5

'u

,

PU§KÁS

56/67)

fuli.6,14(61 4/1 8}
i rl ÉearAAr/A,\\
Lv!l.U94|vwd VÝ/

lY/ó

GAl/lBtA

/ 70 / éVes i

Mi.1557(l

Yv.4E6

Píedcboz! známka s pietisxen k lýls ý kapaf,é,
,1993

§

ÉVSáD GÓLKIRÁLYA

YV.-q01

978

:HÁil,ii.ii

Yv
Yv"BF2O
Yv.BF27

i\,{i.

M1.BF20

Mi.";řži

Mi,505(503/cB)
lr'.|.?14(21Z17)

YV.
YV,

Předehazt anéFke 5 píerjsken prc Xhal Fakkan-

G,Lorant M Lantos
UNGARN _ Maďarští fotbalisté VybojúVali zlaié medaile V sestavě €.Glossits, J.Buzánsky,
j Bozsik, j.Zakadas, N.HidekL.ti, Š.xócsis, P.Paloiás, F.Puskas, z.czibor, S,Geller, j.BĎrszei, 'j,Da]noki, i,KOvaCs,
F,§Zojka, L.Budai li, L,Csordas.
PA.R.A,GUAY

F\.1 Z
Z

i oAo

GU|NEA EQUAToRIALE 1972

yv.na zlaťé taiíí

Mi,1 959(1

951l59)

týli.117(i16125)

cYKLlsTlKA
ANQUET,L Jacque§ (Francie}

_

Pouze btcnzr)vou medaiii na silnici
Rouerem,

cyKlisliky společoě 5 Alíredem Tonellim á c|9Ude

rij

AJiýAN
Z
MANAMA
Z
MoNAco
Z
Z
FRANCiE
PR FRANC|E
PR FRANCiE
PR FRANCIE
PR FRANCIE
íJR FRANG|E

'1968
1968
1

oA2

1972

i98o
i?BB

,1989

1991
1992

V

druŽsiveci ZÍSkal tento pczdějŠ' krá| světcvÓ

Mi,359+BF83
jvli. l óYŤ or Z9
Mi.737(736i9)
Mi.'l 804
clennont Ferand, 73,roónik Tour de France
24.6. Paříz
28,5, Boos
25.5. La Neuv]lle
26.9. Polnoy
Yv.93+A45

Yv.i7 +F22
Yv,634

\v.1724

I

r>rlí-!':"

Ť.Ý.t

$$i+:
i+ÁŇcÉ

ffĚL:5I!:

li§J

Ť

(12)

Wi!!ilABAi BtP!BLlc".r*

SACCHl Enzo (ltalia)

FlV1 Z

- Časem rovných 12,0 §ec vybojova] tento cyklista z'atou medáili ve sprintu.

YEMEN

1g7i

YV.258+A150

Mi.l4s3+14's9

ZÁPAs
GRONBERG Axel (Sweden} - Ve středníváze zápasu řecka-římského (dc 78
Fii

aieíistický mat ei á| v|z.YlV a H.

PoLYAK tmre (Ungam} - Ve Slejné soutěži,
F'iatelistick! na!eié! viz Xdt1] oH.

ke) rybojoval zlst6u medaili,

a]e v pérovéváze ido 62 kg) \rybbojovai stříbrc.

tiloDERNíPĚTlBoJ
HALL Lars (sweden}

-

DÉitelzlaté rnedai]e v soutěžj jednotlivců a člen stříbméhodružslva své země spoJečně s

ío§ienem Linquislem a claessem Enaellem.
tr|ll Z
í o(7
DoMlNlCANA
7

n^írtxll^

a
Z

UuMlNlUANA
GUY},NA

^

lr.

1a\1

1
1

957
936

YV.457+BF7
! V,+ol+Ďřo

YV.BF8A

Mi,585+BF7
lvli,5vJ-|ól- -, U

Mi.BF9
Mi,

Á,"",.h
.'" . .,*i

JtrZUi:L

l

vl

D-CRÍOLA Pierře Joaqueres (Francie)

FL'1 Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

jednollivců

Zlalo v soutěži
ve Velké ceně národr'; ve skoku.
,1953
Yv,965
Mi-983(97S/83)
1953
YV,318
Mi.369(366l9) ) sleiná, jat,cpředchazl
GUINEA EQUA,roR|ALE 1972
YV.25+A-10
Mi.127(126B:2)
GUINEA EaUATORIALE 1972
Yv.BF
Mi.BF29
MAHRA
1968
YV.16+A14
Mi.129, 16i
PANAMA
Yo3
lJli,787085/95)
'1988
PARAGUAY
Yv.2347a
fur]i,Kb420c
-

FRANCIE
REUNION

I

SAINT CYR Henri Jrrlius (§VÝeden) - Vítěz Velké ceny v drezuře jednotlivců se podítel společně
Ádolfem tsoltemstemem a Gehnalíem pe§sonem ina §ejné mědaili v sotjtěží dn]žstev.

Z

GUYANA

1991

Yý.2577
NLU N

jC]l

_?? , -.

,:,_:,S.:..,_',..,

\11.|i \]íj ,1 i-d"\ ťá,§lI]!!-\il-( f l.j TtFi
{,.í: íl,i a),l ú(,:,\F., Lí;. \l,)Pl.t

(13

)

Mi,3553{354S/57)

s Guslavem

sTElNKRAUs William (UsA) - Člen bronzového družstva UsA Ve Velké ceně národŮ v soutěŽi druŽslev spoleČně
s Arturem Mccashinem a Johnem Russel!em.
FiletetistíCw maleňál vE X!X.QH,

TH|EDÉMANN Fritz (Germany) _ Společně s ldou von Nagel a Heinzem Polayem Wbojovali brcnz ve Velké ceně
v drezúře družslev, ve Vetké éeně národů ve skoku jednotiivcu si pfipsal stejnou medaili a navÍc VYbojoval i Páté
místo ve velké ceně národů ve skoku družstev.
1962 METEOR ... (slavný kiň Ťhiedefuanna}
FM OVS ELMSHORN

ovs

ELMSHoRN

í /22

1969 METEoR...

š

0l

í
N

, hI

|1

i0

,^ň

ffix

tjý/ďPFJi

?.. hh ó'l
ň,, t50
9ňd.rr5
'rliň9!{tq.i
0oo cx.

_f

1ďÁ_f*
JE-_:
'
taUJ-,ll
luua er vltr

I

ž,

i}

,

{

l{ t

Ě0 R, h\,0ťrý!,l):'nlt
-il t]o lo,ra i!ť§or
,.. lll 00! 0{
ló\
_ír
o.rca,.ll..
T

ťO:r1
§Kť§,
\22i
_JbJ5fu\

G?,ép,!|!9ň

.*Ho[SrElNER
.]|

Z

z

!!!|? o.t ]r.ň9.
r JŤ á !ít €r

t4/=l

l,il,_!

,"HOtllÉlHtt
i;..u,.*,

r,__

|.
,| t{rdr.tIltl
nl*
|. @rl
c1.1lt1.1t rlllilt lt
jeclnottivců a
§out§i
v
(§WEdén}
způsobitosti
v
scuiěž
všestranné
Jraato
Hane
Vo* BllXElr!§INEGKÉ

společrré s Nils stahíem a Karl Fr§lenem v vtéže soutěž družstev,

FM Z

GUINEA EaUAŤoRtALE

1972

Yv.

Mi.EF27

CHAMMART|N Henri (§chweiz} - Ke ďňbru v soutěž Velké §eny v dr€zúře. druŽstev spoleřně
Fisoherem a Gottfňedem Trechselem pndal i š€sté mí§io vtéžesoutěžijednoťivcŮ.

s

Gustavem

Fiífiddsýctý měbnál uiz talilLar/.

GYMNA§TIKA

-

Jedn8 z nejlePŠÍch
rozená vĚcHrovÁ, znow provdaná Hlarráčková {Czechoslovakia}
řéskoslovenský§ll giymnastek držite]ka čtyř olympíjskýďr medailí, trojnasobná misfiyně_§raa 1958 a 1962,
sedmkrát ausoiutni-riristryně íepubliky Y btěch 1-952"až 19s2, jedengtňceikíá misryně lla iedílť,tllvýGtl nářadích.
V závěru §vé sportovní annostívystupovala v UsA v Ed Suilkán §how a po §konČení závodní ěnno§l pracovala
jako trcnéíka,získala táo umístění
_.

BosÁKovÁ Eva,

,l.

2,
2,

:

kladin8

kladina
víceboj díužstevžen

oH 1960 ŘíM
oH í952 HEL§INKI
oH í956 MELBoURNE
oH 1956 MELBouRNE

3. víeeboj družstev žen
4. bradla
4. prostná

4. píostná

oH ís60 ŘÍM
oH 1956 MELBouRNE

5. viceboj družstev žen
7, víceboj jednotlivkyň

oH 1956 MELBoURNE
oH í960 ŘÍM
oH {952 HELslNKl

í 0. víc€boj jednotlivkyň

í4. viceboj.iednoťivkyň

FM z
cDV

oH {960 R|M
oH 1956 MELBoURNE

Poí,1123 lMi.1207 1.80 Kčs

č€má a cihlově ěeNená
cvičení na kladině
Cvičenína kladině
CDV 12317 ^B
8.1.1955
íJ plíer,itosli r.celošátnl spaiakiédy 1955 vydata ó*ío§lorerská pošra dÉ*io elinoYýcb doriýic- v Wnl z nícll,
patnáctihvýié,je na dorisnici é_7 wobfrzena Éva Bosáiová plí 6vičaní na tdadin:é. Dopisntc€ Vy§a 8. ledna 1955.ve dvú typedt, li§clch se
'yzdátenostt
spai/nlho okale známký od pruní aďesntlín4y, |J t.ťyw, Kerý je běznéjšíd je ti§én slnéjšlm plsmem, ie Íeto vzdálefrost 29 mm. u
plšnn
"' jehož
cóvp tl

il,ťlpu,

E.1.1955

123ť7

náPísu je slab§, pouze 25

íw,

a_-Kó ŠĚTKANíúčAsTNíKů/MÉLBouRNE1956/KLuBčEsKrcHl
oLYMPloNlKŮ

/ olga Fikotová l EVa Bosáková / Ladislav Fouček /
L.Fouček - V,Machek / o1to Hoňnek i Jiří§kobla / coRTlNA d'p.MPEzzo

(14)

,13001
IúELBOURNE , coRTlNA d,AMPEZzo l EVA /
PMHA 31
aosÁxovÁ / KLADINA - z,tvtlsto / i956 - tgge i srTxÁtvi účnsrruíxůčesni xlua olvittptci,itxŮ i čE§Ki olYlVlPiJSKÝ yíaoR i eENešovsrÁ

CVs

6, 1019c P.q.cHA,c

Fila:elsljitý naier)á Ýa l|i d|l Hisicr€

čs olynp}snl Phjiei.íi! r,ialeiai see lii.pali óf Hiriory Czech c]yrpism

íi Phl|aíej)/:

Čuxaxtru VikLor (SssR} - Výkcnem 115,7 bocŮ zvilězii ve dvaráctiboji jednollivcŮ. spoeČně s Šagiňaner,
^liúiaiOVen, Koi,olkc,/em_ 8ejjakovern. Berd'r,levem, Perelmanerr; 3 Leonkjnem zvitěziii i V téŽe soutéži druŽslev
la šii a v přeskoru přids] stiib|o na kruzích a Ďradlech a koneČně pá'ié .r.is1o na
hrazdě,

: elé nejalle vybcloval i v koni

FMZ

Ss§R

z

l cqf

GUYAillA

1

Yv,i 95C

fu]i.1

Vr/ ?l1?A

991

9e3(1 967,Ť2)

lli.3504(35041,r 2)

V osmiboji jednotiivkyň sice obsádila až šeslémístc. spoieČně s Ko:"ondiovou,
Petr,éiyiovcu, Wekingerovou, Tasscvou, €uiyáSovou, Zai3icvou, Bodocvou a Daruháziovou VŠakZÍskala siňbro V
.smibc]i cružstev právě před našimi děvčaty, která skončila iřeií, Keleticvá \rybojovala .jáie zialc V Pl'ostných,
:-o,,z ;,c §,ad:ech, bro:,z i ve spo.e]nar:,rrstclpe-í v o,?stny;n i-u..slev á kcnečně iiťí'ién,Sio na k:adilĚ,

KELET| Agnes (Ungarn} _

7ii: Z
Z
7
Z
Z

UNGARí,J
UNGARN
UNGARN

j952
953

\.i\_/,.1C49

199"i

Yv.2529

YV.i 099
YV.1 208

1

l oqA

GuYANÁ
DoMltlicA

1

ooA

Vrr

ffi

l\Ai.i25a(]24'li52,\
Mi,1322(132a|2s)
Mi.117B(147Z79';
Mi,3505(3504i 12)
Mi.

,

.:i§ffiť,
l] 1'1 :"š:],].,],]

KOLEJKA Miíoš (czechoslovakia)
V

_

]

Sporlovni gymnas1a, Kený jako Čien druŽstva muŽŮ vybojoval sedmé mÍ§io
Skj)ncj] na 62,mísě,
Cvičenína hrazdě
s.1,1955
cvlčení na hrazdě
8.1.1e55

scijlěži cružste\,, !l Helsini{ách, Ve Viceboji iednotlivců

=fu" CDV

cDV

123/6

123rc

A
a

Dopisr,co ]e so!,éslt j. seie k i.Cetosiátht spaia|iéčé1955 a VyýE 8. ]ed1a 1955 ve dyou aypÉi,t,slc,lch se
vzdáenosi! spoiríhc okaie zaónky od pruní ad|esfrl linky. U l.rypu, rieú jB béžnéjša je ťjštéoslinqšífr
plsmen, jÉlato ,adájěnosi 29 mF, u ii.t/p,. j€h7i píffic náp§U je sla§ši, pauze ?5 mn,
J 7ttiežitasti t Celostátol ;pa|lahlácy ,1955 wda|a čes/íos/ov€rské pcšta dvé seňe ceiifiavlch d!p§rř- ,V pilnl z njch,,
d^nech 2':
palrécťiiusoÝé,j. ,a dop9njci t 6 záLer ze c,Íiceni ,a irazaé, keú byi pcilzefr pt téJc|ichcÝné s]eYn}sá k ix.s!e_ldL',_Č§
.ve.

:-a'3'",ésl-a)oý5{é1,1síed;oru-vparacčést|'e!l]til--"ýé:ap]né:eo..(.y,tvébaiéle\edo"aLYMP,:9KYM"lTEZJM'-cJtč\,IíF
ié|cš i<olejfu

Eí Fejuryššífázi

salla rLzad pQhrl:é. L) \razio,ého sb]anu Víl Matlocha, ,/plévo Alaxance! Lyio ě zédy olaČený vPdaarÍ

1,J:s|r'é l,iiicsJa! Má)ek zaKr.tvá Pavla Beneiku.
í,niloš Nclejka se žúčastnijoH 1g72 Ý Hetsinháck a ze 183 účastalk{tse unísli! ne 52.m!sté ve víceboji jednoďivcŮ a byi 7.v soutěŽi
c.,1s:e!.vitllatloc'habytvl-iels|nkáahréhralníkem,Mit§lavíňátekbyt,!|1e]gnkácxtrefrércmdilžstveavLcnqýaé jakaaklivnÍÚČasta:k
s: Jrail ,5 ý€ víCeb\ji jednottivců a šosry V §oUíéž] družs lev, Atexande, LyIo, Yrcholový spoftavec a Pozděj; d]ouhcleý Pracovnlk v ťélo',ychové

-ém€li|árcdl|irnvni.Č/enFJG, pledseéatechaokékcmlsem!žt),n!nlčeshýelenFlG.

Fiiaielstlcbimateréi viŽll}.dti ilistoie asolympjsmu Phiaielirma'ena!sesItl-paňalHisi"ryCzechoiyílDisninPhilaťely!

dVanáďibojr d,-džStev až r-la páiém rlís,tě, čtvrtý v pic§nýcn, jediný medaiÍo'/ý zi§k
\ro.,z aa paeskcku společně s krajanem Tadao Ue§akern. Jeho ča§ leprve přijde.
Fjl a|eJ|s!ícl, ! n al e ó é: viz Xý' i cH,

oNo Takahashi {Japan} - V

pi"Ovdaná zÁnnosrruÁ {Czechos!ovakia} - Sporiovní gym§a§ka a dlóUhodobá rep]'ezenlan1ka
a olympiolička, Zúčsstni]a se oH V Heis'nkách a V Melbou!,ne, V csrniboji ]ednotiivkyň obsadijá Ý Helsinkách
47,nisio (Ze i34) a V Melbourn9 39.rnisto, Ne Ms 1954 v scutěžl družslev ziskala |rrcnz,
oH 1952 l-|ELstNKl
3. Vicaboj družstev

RElcHoVÁ A]ena,

i ítr

\

5, víceboj družstev
g, .por"e'nu Prostná druŽstey
i. siotučna prostná družsteg

OH 1956 MELBOURNE
oH 1952 HELS|NK!
OH 1956 MELBOURNE
cviÓení prostná
12318
,]2318
cvičeníprostná
v pNnl Z nic|),
lJ plíIežilost) i.Ceiostétnl spanaíiéťj-1955 ryóa]e českosíou,enské pošló dyé senÉce}na\,ycl_
^dopisnic_
,/e sjezdov,ú
pmsťných
zébil
ie : uikáni 2er cs,e , sssp v gyfrna,§tice
patnécfikúsavé,,le fre 1a1isfr;ci č.8 uyr|rurrr, Átent R"óhov: pij
158 póq|:obaéji vjz K,nihoýnitka os í7, čestc§ioyenské spotlo,r'n|
paiác; v roÉe 1950 ve kléréfr,"", o,ui".i7i-p.áqii, v pomeri t+a,:s:

celiny

1}.,

8.1,,1955
8.1.1955

A
B

!,-M cDV
cDV

je béžné,íš!

str.13.

],typu, lneú
8 dvau lypech, iištcích se Edéienosti sP:d:jho o,qe znánl, od pvn] d,_csn! ]]n\y,,lJ
Det"il!,o.d! Jot]aLtypiÝ:2
_i. lš:drs,,re]š/řp,'renJ.t"toaoa"nor,29nm_11ljpJ,e:ozptsmonaó,r","s,"as,poczť?3mpoptsL E4 í,asáRcÝe !;7 sI|.179
caré:-/ L
-ř;áiii"t,"ír;,maieiájvizlti
-'--dliHjslcllpčs.Dlyňpjsmu.phiiatahcmaťeia!seei!.patOft]islor!CzechOlYmPi;niinPbilalelY!

DoDjinice ýŤaa 8. ledra 1955

_ Podílel se na zisku bronzových medailí sVé země Ve dvanáctibcji družstev, v
miS-o na nrazoě.
civrlé
leclotlivc;ch
ItejlepŠÍ
'

sAVoLAlNEN Heikki (Finland}
r ilalct

sbcAj naleňa.

"i:

,

:

oH

Kromě Bv€dených bodovaných
SRNcovÁ B6žENA, piovdaná KREJcARcVÁ (czEcl-toSLoVAKiA}
jednotiivkyň
,ieisinkách, Až do svého

rra oii v
u*;.teni ziskala lato sportovni .qymnastka lake Z).mlslo v6 viceboji
působiia aklivně ve sportovním dění
a
olympioniků
j;;;;i.;ňňuou
česxycn
prácj
pro
cč'V
věncvaiá
se
skonu
V Lomnici nái] Popelkou.

1. víceboj družsiev

viceboj družstev
á, upoĚe'na proutna

l.

il*'

óóýp

z

4 -

OH 1948 LONDYN
oH 1952 HELS|NKI

oH 1952 HELslNKl

Kó přít§)?í;lTo3;i§ifi§^'J1';ťi,^iŤřJ=f"TyE§:i5JT#3::.'i
Marie Kovářcvá - Milena / lJlúllerová - M:lcslava lr4isáková - Božeúa l
Srncová - Věra Růžičková- olga Šilhánová i Zdena Veřrniřovská - Etiška
týiisáková

oÍ|li;tary Cz?ch olyrnpisft ia Phi]ately!
Fjlalelistjldý maíeiáI vjz lll, ďíi Hisldie čs.olynpisfru. Philateli| mateia see {!|.pa,t

STALDER Joseí (schweiz)

á sii;iJi-ů spo,eČně s EigstcÍ.rn. Tschabolder,
.^k^ňi]ň^á.6ň q.hi^,,rpnlhllhA.Ém , FiViánem v dvanáctiboii druŽ§tev. K tomu

_ Bronz Ve oYanácttboj] jeurIuiirruŮ

§tříbro na hrazdě, bronz na bradlech a páté misto na koni na šiř,
FiiéíÉIsticlýnaíěiélviz Xv a]1,
Zi)racavál1o s použjlini přt|olly zpravod2+ !',1

,t
,;
.,,.,'J,,.L 1]

|,-.../
J:

*_)i"'J ť= |,

;ž j:t

jr:;j:i

! : !i,

,,

i_i|,]

"

podie A}vařc T:UcChíhí)

,_,Ll: ":
-, Lb

,,,

:-,_,,-

F,o,s

;,

'}'),,^,'

íi],;.:' iJrii,,;;il-.]

.,,."-j \"_,'

i'1:

'-a:_=_l

\.=j]-

pořadeleli zimnich
Jeden ze stáiů ameňckého středozápadu, utah a jeho neivětší měsio salt Lake city .j,sgij
přen6s olympijskéhc ohně 7
ál,Ápl;itv.n her2oa2. preocnaieiřoianivlaslních ňel ouoá samozře,imě
olympijská myšlenka
ru'"tiórý*pi". přes moře bude oheň dopraven lelec1y a svoji pout pó usn zahájí tam, kdepociívejme
se na celou
je 4.prcsinec,
uyta na,jzemi tohoto kontinenti ňriro*rl nápostedy, tóilž v Álantě. Ďnem D
trasu: Atlanla_Greenvjile_Chariotte-cotumbia-óharlestone_Jacksonvjlle_Orlando-FortLauerdale-Miami
týiobiie-BilOXj _NeWorleens-BalOnRouge-HoUs,lon-sanAntonio_AUstin,Fortn/odh_LŘíeRoc_Memphis-

Nashville-BoWlin9Green_Louiiville-Ljxington_Cincinati

-charle§ton-Plt-isburg-Washinglon-yJiirnington-

-€yffa]9
New York _ Hai-tworih _ gorton - Kitrery _ s"u,tington - Lebanon - Lake Placid, Albany syracuse

cleveland_CoIumbus-Fort\i\layne-it-,i."go_ň{ilwaukee-Lancing-Fleet-Detr§it-lndianapolis-§.Louis_
- T. i99n
_
_
Kansas city _ Council Bluff- oňaha Wichiů _ oklahomá City Arnarillo Santa Fe Abuquerque
Pnoenix_ŠanDiego-Los.Angeles-saniatsaĎa]"a-Monteríey-sanFrancisco_Sacrarnenlo-squawValleyReno_Salem_poňland,olympia_Seattle_Alaska_Spokane-Boise_ldahoFálls_Bozeman-Billings_caspes

_

,

- Cheyenne - Denver - coiorado , Vai| - Grand Junction - Sall Lake 8,2,?aa2,
sláty Unie,
Pokud jste si ]eii prstem po mapě, určllě jsle z.iistiti, že navšlíveny budou skoío ,všechny
jaká přiležilostná razí,ika
zejmóna nelyta pominula misla, i<de se jii olympr;sťéhry konaly. Zatím Lrohužel nevíme,
parcel Post a ÚS Postal Serýice ZřPimě
k přenosu ohně budou a zoa vůLeinuoÍ, i"Íá.'Úal"ená sekyá mez} US
cjoposud nebylá Zakopána, lakže nic Se neví ani o známkách.
sPoňoviŠť,.na
V leiošnímroce se ve *tsina.port,i měIi budoucí účastnícihel možnosi seznámit světŠinou
by]a nějaká razjtka,
kleo,ch se hry budou konat Nemáme ,rtí* into*rce, zda k těmto předolymp|ský:! závodům
a něj3ké jníormace dodá.'Každopádně na dalši straně máie k

snaó se náš ópeciálni zpravodaj v UsA nechá slyšet
na to, že v
Ólspczic, přeh cc všech předoiyrnpijských soutéží.snab není třeba překládat, 1gnorn upozoměni
pciiecr-in s]oupc, nadepianém VENUE, najdete náZýy sporlovišť, kde se soutěže budou konat, MŮžele si Zvykat,
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pňEDoLrrRtrIJ§I{É §oUŤĚžB v Roc§ 2ool
DI§cipLi!{E
;i3U],e

lvÉNí

§kaalng Four continentg

LJge

Clr_a!Op!o[snip§
}^ťglld C_qp

Dcwi l;il i s Jper !\]a_Ltir,Ase!]qar}§qp

eioh
Ske|etcl
Bobs

World

cq!

Wptld Cqp

Bobsieigi.

W9r]d s_u!
Dcwirhill / Super Wo!,d_cup

3ia|hloi.

slE||d Eup

V/c]-nea
lúen &
13 Feb C1

i 1 Feb

c,i l1;h

Men

'c

1? Feb

01

Wonen

1s Feb
17 Feb

Womer

Men

&

Snoýr'§oarcing !ry_9ll{§up

Éaia]Vmpjc p.a6!yrnp!cN4rygllcWorld

l,]ord]c

Cup
sp§ec Skaiing lýp,tld Sinole Distalee
c_La,&pjo!§_irrp§

y,i9al9.J,!ni!,!

champiqllshlps

)o,wnhiii / Super Norlb Á,.!e_t|aqlc_qp

Feb

t\/om3n

\,4en
l\4en
Me:

&

01
01

16 Feb 01
17 Fe5

Cl

Utah oiympic Fark
Ulah Oiyílpic Paík

01

c3 Mar c1

So]Cier Hol1ow

Mar

0í

c4 Mar

snowbesin

0.1

25

řeb

01

91

8 01 Mar c1 C4 Mal 01
Wo''nen
Mer &
C7 Mar 0i ti Mar 01
Vťomen
Mer;
Wornen

&

C9 tlar

C,1

[/A.

F

-a

na

iÁ..

Women

\^,Iomen

Sncwbasin

28 Feb

25 Feb c1

-,7 Mar

U

jI si,cilovisi'

11 Mar
''

\'-'

18 [{ar

Utah Oly.np]. Park

SnoV/basii

Palk City Mountain

Resori
§oldiet tlollow

01

Utah ojympic OVal

t1

-hr,

01

§nowbesin

i+ _i|..:,jie,il-i ijisi n§íjive]mé 3e ná nč nóíj!"obnĚii Ro?|ič|it ;e te ixožlé co
\ei]lžt§í §aóet se iich nachází V samém Sait Lake citv, Nale7_ilelJ]e Zdq
Utah olyrrlpic oval - jednoduchó, zde maji svůj domov rychlobruslaři
E centór - nejvice buieme pcch0piteině oc€káVal o.j hokejistŮ, lchie je jejich místo
Salt Lake lce Center _ lady budou soupeřit krasoi]ruslan i závocjníci v sliOd trásku
olympic Medals Plaza - míSto. kde budou 5iavno§títě piedávánv oiynpijské medaiie
11ain Media center, tiskové s1ředisko pro Veškerá medja

-.:

/

olynpic Park

c1
91

Wonren
Women
lMei

ci

Sieiner oe]ter

24 Fgb

24 Feb

llel &

Paralympic
AlPine

al]ri]ng

GENDER !}i§ioor. §!E!TFNo vruur
,1i
Feb C1 saii Lal(e ice centei
Me: &
C7 Feb ?1

'_o

,iři

clAót--

A^;ó_

oh!.sli.

Rice Eccles olympic stadium - hlavní olympijský stadion na kteÉŤse uskuteĎní Slávnostní zahá.jení a

zákončení rjeť.

Olympic Village

- dočasný,Jonrov všech olympioniků - olympijská vesnice
qd měSta ie oblast. naz,íVaná Paík citv. Zde nalezneme
Utah olympic Park - tady budou potv-Zóvat sVé neděje sáňkaň, 'Dobisté, skeletonci a skokani Všech Soutěží
Paík cit,í M€,untain Resort - rnistc pro závodníky na snowboardech, U rampa a oba obří sla}onry
Deer Valley - Zde sj dali dostar.leníčko úča§lníci akrobaiického lyžovánía soutěžíVe slalomu speciá]
§oldier Hollow - odtud budeme s|edovat závody běžecké,biathlon a běhy pro severskou kombinaci
The Peaks |ce Alena - druhé hokejové kotbiště
=cslední část s€ nachází v okoli města Ooden ná se[c! od§3!!q!9.
The ice Sheet At ogden _ Vite, co je to cuí]ing? Ten se bude konat Zde
Snowbasin §ki Area - nrísto konání Všech s.jezdo\^ých soutěží a super G slalomŮ

-]]now,Chodně

Ski
Soldier Hollow

( 17

)

//

Zala)cýa.í

Uskuleční V pátek 8.11.2002, sjavnoslní Zakončen1 proběhne v neděir 24.11.2002, itry tecy
her" je
sal_.;z:elmě již ořj9raveii poiíVejrne Se na nĚj a|espoň V hrutýOh r}secli,
cererr]o!-];ái S€

bJdcJ t!ai Sedin|áCl c|rů, 79 kom,Jletů oly;irpi;ských mecaili bude rozdéleno mezi účastníky.program
Mon
4 Feb

Fri

Sat

§un

1 Feb

? ieb

3 Feb

Thur

Yýed

i tre5

6 Feb

gfqQ

8__Le!

ski

Júmpin§

closs-counlft

J9mpirg

č!il.§
i!9ě
Dolnň]ll

]?

Fó

Jumpiig
cu.i]ng
ski

1_3§eb

JunF]ng
cui|]ng
skj

14Eeb

cJrling
c.os!3o!nh}

Fleestyle Moguls Coňbined Downhili Noldrc

i0_5_e! 19lqs

arTpinq
auijitg
]ce Écck.y
Biaihlo,.
Fléestyl€ Aená!'
sp€g Skadnš
F]_rúl€ skatjng

crcsscountry
ic€ Hockéy
Fl€9tl'i€
Ae.jgis
spec sla.Jrg
Bobs]eioh
Figu.e skaijng

2!f€§

skeiéíci
:UllLn!
sia]cm
tsjah ón
ice tocke.V
sre€d Skriing
sbon T€ck

Feb

culii.g

combiaed c|osš4nlnlry

!.ckay
ice .lockey
lce Hockey
Speeo §xab:!
Bláiri.n
speei s(atrg 5peed sKating aorbnei Dowihiil
sp€ed skalrg Lrgc
|_uš€
]ie Hskey
Fiiilc skalrs Fi.!n: sialng sh.a TB.;t
FjEOr€ ska§nE
l.e

sKi

Llgo

15

Fe"!

21
aurlin.
a,oss-':ou.n
3iant s]ájofi
|].rdic Combiňg3
l.c Hoaíey
;gula sitanng

ice l-itkéy
Figu,e skatjr9-

Fcb

22
|.]cidic ccnbired
]Udlí!
Gi3ei s]ó]o.n
i.e HLl.kev
spe* siiating
Bob§leigh
Fjgul€

§}É!ng

DaWnht]:

ic€ic.k?y
FÉlreskaing

LlOe
Noaolc Comlrined
snowboardlng
speec ska'óng

Feb
Clriin§

17 Feb
cross-colni}

Bi3thls

super-G

rociiey
specc sk;ling

ice Hociey
Éi_o!rc skěting

§'r.]

3,peec

1lFeb

19 Jeb

č!.tin9 celemonies Flee*yie lýlog!l5 ski Junpii§

§ka§ng

'16

tcc

lce l-iockey

shcii Track

?3__Fe!

?4_F_eb

OiosJ_Co|iť_v oloss-colniry
jc€ lroclie,V
slaior
]c€ Hstev
C|osing Ceremolies

speec §k;iing
Bossjeieh
i]tron

Tizck

SALT LAKE 2002 PARALYMPlc
nebo chcete-Íi. Paralymi]ijské hry s€

Uskuteční Zhrube Ďtmáď cni po zimní olyrnpiádě. Tělesně posijžgni sporlcvci
Severskýc|-] discipiinéch a Xoleaně V lgdnim hcl(eji, V aipském
illŽc,.,á,li ]so, n3 grcg13íi! 9bY:lKié di§cipliíri,, 1edy 3je7d sU.3r G, lbií slc]cm a 5i2lon,,i, zár.,or]níc! jsD! rozděje.ii
do i|i i.a{ťgorií, podie stl]]rně á druhu lělesnéhc postižení.
V severských čisc;plinách jsou na p]"ograňu běžecké d]scipiiny, scutěžil Se bude i V biathlcnu. opěl plaii

búdou -souiěŽii pouze

v aipskérn iyžovánl, V

cbdcbné rozdě]eni účastníkůpodle druhij a stupně iěiesnélo í]ostjžellí,l-iokejovó soutěže těle§ně pcstiženi
sponoyci nazý'/ají slec§ť hockey, snad bychorn če_sky mohli řiCi hokej na saních. Ve skuieóncsti se.jeciná 0 jakási
vcziaky i:ie bruslích, hráčů ie o jeCncho ménĚ než v ncrmálním bokeji,
Věř:rle, že v §all i-ake budou našj paraiympic] úspěšnirejméně §tejně, jakc pled dyrmi i"o(y \,, |,iagan|,].

Gr;stav Adclf Schur

-

70_

Na počátku tohoto roku byio
vněrneckóm odbomém íilateiistickém
Ďasopisu,DZB' oznánieno. že 23.února

20c1 bude na pošlě Berlin-Zentrum

nasazenc ručnípříležjtostné razi,!kc

,,70.v!,ročínarození Gusísv8 Adolfa
,,Tave" schura". Jelikož toto jménc je

neoddětitelně spo]eno

s cyKlislickýfi

žáVodeln míru, zasiel jsem k oi"azítkcvání
1imto razílkern několik mých poštovních
dokladů, Nedávno jsem všaR všechny né

aok}ady dostal

z Berjina zp91
neorazitEgvané , s pdvodním dopisem ,wjť
zJ.uckpezogen, (bylo stáženo )

ffi
ffi
ffiT

70. c€bgrtý48

G5t*.Adď.T5€"

Po obdženídalšlho čisla ,DZB'

§de.

}o0,;==L

RL\N ZEful,

,l2

c3
v časopise událo§l čáslečně
komentována, l kdyŽ něT recká pc§a dŮvod stažení již hotováho razkka {viz obrázek) oficiáhč nesděiila
neoÍjciálně .puslila do světa' VysVětlení, že k výročíživých osob se přiležitostná razítka nemají rydáVat.
Mezi sběral€li v Německu se vŠakšušká že p.aVým dŮvodem stažení razítka byla tentokrát .Poiitiks",
je totiž poslancem německého Bundestaau (parlarnentu} za pcstkcmunistickcu §tranu
nebóť ša.ri
"TáVe"
_PDS'IL,yY-alá.SEf") a nepočlla sl tarr zrovna um;měrě ,,
Skcda, rnohli ,Jsnle mít delŠÍZajinevý ooklad k nejslavnějširnu ama,lér§kénru cyk|ístickému ZáVodU
svěie Hery se |el9s usx,Uleční 1iž v 54 ročníku, na 1rati mezi Locži - Pizni -F V,-

byla

,i

,

Postupil:lí.

(18)

I

Stadiony

{6)

STADloN STAMFORD BRlDGE (CHELSEA FC]
V porovnání s tradiĎními kluby ,{rlglie , p3tří Che|sea reiat]vně mezi nladé kluby. Byla založefia
.í905, Stadion necbal VyL}udovat majitel zábevního parku GiJs Mear§ v soused§ví daíšíhoZnámého
lúndýl]skéiloklub8 Fc FUihaín,

V i"oc€

Šikovný podnikatel přišel na dobný nápad 1ak lacino po§avii nový sadicn, iÝedaieko se zača}o se
stavbou mgti"a Wimbiedon - centrum a stavitelé měti problém kam uložil tuny vl,těžené Zeminy. Byli rádi,
když jim G.Mear§ nabidl, že porržije vylěžený maleňál n€ náspy okoio hřišlě a porJaňio se mu tak vytvoř!1
pnrožene nieo|ste pTo 4J UUU olvaxu, Ďtamloíú ónuge 5l0uzll Y te,.o pu{]Ouc ijl Uu 1dkltu )Bullluesalyej;
|et. sVé jméno dósta! pod|e neda|ekéhc p691 $|3mícrrl pře§ Těmži {siamíord Bridge)- stadion se §al
§Veťikem dŮtežjtých zápasů hned po l,svétové válce. Vietech 1920, 1921 a 1922 se zde hrály finálové
zápasy p.nglického psháru (p,ston Villa - Hudde§fleid 1 :0, Tottenham - Wolves 1:{J, Hudde§fie|,j - Prestců
|.lorih End ,1 :0). V róce 1932 zdQ hostiia Anglie slavný wunderleam ,Rakousko, v čele s §indelarem a vyhťála
2:0 Mi§lrovský titul vybojovala Fc chelsee zai;m jednou, a 10 V .oce 1955,

z ceských mužStev zde hrál3 v roce 1994 V Poháru viiězŮ poháru Viktone Žržkov a pi-ohrála 2;4
(2:2). Pa Cjokonřné přestavbě je §adion zcela zmodemizován s kapácitou 44 tisíc §edících divákŮ. Ve sVé
nová podobě oatří mezi fotbalové skvosy V Anglii, Koncem devadesátýů!_r let zde pŮsobil jako hráč, trenér a
s.Kám€nický

manažérRuud Gulit z Nizozemska
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Mr. F. Harwood,

55 Gorcion Crescent,
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.i"Tcrro etro ,oi"si,ar"e ra poosta.na zu.;Sen-pcštcvné. Dovolu.ii si navrhnoul tě.'n, kteři se óasto vídají(sou
jecnoio měSia, či kilbu), aby §e dohocli na společnémzesílání zpravodajŮ na jednu adresu. Jedna táko\'áhie
cOhoda ušetří za rok §4._ Kč, pro,icže sazba 16._ Kízásilku obsáhne ] více zpravodajťr, Máte-li itjto mOŽl]JSt,
uvědomte o rom piímo slandu Kamenického, kiery z,qryv1glEiqi9lesi)i
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pěknó novoročnípřekvapeni pňpraviia kanadská pošta fancluškům a §běratelům iódního h0keje,
když 18,ledna 20C1 vydala dri]hou sérii hvězd N|-iL. Pamětfií aršíj( nás seznamuje s dalšími šesti velikány
kanadskénc iloke]e. Ve zkrétc€ ťVádíme jeji0h životní d3ta :

Jean Aíthur sÉt-ryEeu, 3J,8.1 931, střední úločník,vyznávajicí lechnické po]etí hry. Až do roku 1953 hrái
za amalé§ké kiuby 0r'iďoriavill€ Tigers, Quebec ciladels, QUebec Aces). V Montróal canadiens pak
rldehrál ,l8 sezon (195}71), '1 162 utkání, 579 gólů, 797 pňhrávék- Nejlepšíslřelec NHL 1956 {d7 gólŮ) e
j959 (45 góiů), Deseiirráscbný vitěz §iarriuy CLipu, dž|igi Rússóvy tíoí€je i956, iiá.iúvy i.oíeje i956,i964
,10X
a Smyiheovy trofeje 1965
v All sta§ týmu NHL. Vynikaji§í střelec a technik sVá doby, Ďíslo dlesu 4 s€
na jeho poóe§1 V Montréalu ,/íca nepoužíVá.

Telrence Goídan ,,Te!"ry" SAVCHUK. 28.,12.1928 - 31.5.1970. l{ezapomenute|ný brankař proíesionálni
tiFil. cb},,|al z3 ornaha Knights, lndianopoiis Capitols. Detroit Red Wings, B0ston Bíuins, Tolonto Map]€
Lťafs, L.A.Kings a N.Y,Range§, V NHL odchytal 20 sezon, 1077 zápasŮ, Pětinásobný vilěz stanley cupl].
džitel ca|derovy trofsje 1951, Vezinovy trofeje 1952,1953,1955. Pnjměr oMržených b|anek měl 2,52,
V píay off 2.64 na zápa§, Typický byi jeh8 skrčený styl při chytáni,

§HoRE,25.11 j9a2 - ?, obránce. Začínaljako amatér VEdmónionu,
híál Zá Boston Bruins (1926-40}, pcslední svoii Sezonu odehrál za N,Y.American§ vA}-lL,

Edvard Witliam ,,Eddi€"
profe§ionálně

\.'Řlll

,..:,..,h;i 1á <FŤňn trdř§|;l
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NHL, 4x dĚile| Fiarlorry troíeje. Patíickovy trofeje {í970). Prosiulý
muž', jakc jeden z prvních V
"Zjý
poUžíVal

NHi_,.

ochlannoU koženoU pnibu.

Deni§ chaile§ PoTvlN,29,i0,1953, o|rránc,e, VNHL hrál Za N.Y.lslander§ 12 sezón (1973-84), Na svém
konié má 1023 utkání,31l góiů a 796 pňlrrávek.1216tresiných m;nut. Čtyřná§óbnývítěz StanieyCupu,5x
V A|l star§ NHL. držilel Calderovy řofeje (1974). Nornsovy troíeje (1976.1978 a 1979), Reprezentcval
i.íanadu V chá;lenge Cupu (1§79) a na canáda Cupu 1_t976,196i). Legendámi obránc€ s inleligentní hrou a
cástoU ÚspěŠno,J Siřetbou.

Robert Marvin,,Bobby" HULL, 3,1,,1939, ievé kříclo, jedna z nejsiavnějšich poslav a iegencj kanadskéhc
hokeje. začínaiV chicago 8iack Hawks (1952-72), V 18 letech se stal prvním i|ářm V hjstorii NHL s roční
smlouVou nad stc tisíc dolanj, Po odchodu z chicaga hrál _iešjtě ve Wnnipeg Jets (1972-79) a V Hartford
Walels (,1979_80). V NHL působil celkem 16 sezón, 1182 zá?a9ů,672 góiŮ, 627 pfrhrávek. Stan|ey Cup
Zisi{a] v roce 1961, 10x hrál vAll Sia§ NHL. nejlepší střelec NHL 1960,62.64,66-69, Držitel Rossovytrofeje
1960,62,66, Hartovy tloieJe 1965,66, Byngow trofeje 1965 a Patrickovy trofeje 1969 ,ldeáIní typ hokejisty,
rychlý a dťrrazný §třelec stvrdou střeiou. Hull hrál y mužstvu WHA v Praze proti CSSR, člen mužslva
Kanady na §lavném canada cupu 1976, kde porozhodujícim zápase §ČssR prohlásjl:,Tohie zlatoje
cenně.jšínež pefiíze'.

syl APPS, 8. i ,1 si 5, středni útoóník. Klomě hokeje hrái výbomě i americký folbal a Lryl vynikajícískokan o
tyči. Na oH 1936 se umíslil na 6,mí§ě, Hokej hrál pouze za Toronto Maple LeaŤs (1936-43, 1945-48).
V NHLodehrál 423 zápasŮ a Vstřelil 201 gólŮ. Ne,ilepší střelec NHL 1938 (26 gólŮ). V roce 1937 a 1938
pomohl ýybojovat Stanley cup, V roce 1937 Zí§kal calderovu trofe], za nejspoňovnější Chování v ligové
Soutěži 1942 oMržel Lady Byng Tíophy. V roce 1961 byl uveden do sjně siávy,
,1

§tanlslaV Kamenioicý
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Prc siá|i jsem se .czhodí zlikvidoval ceioživotní sbirku soKol o5sahuje lnámky, ceiiny,
pohlecnice, obálky s PR, pámětní |is,ty apod, V pěti pélovýot alb€ch je celkem 55c položek,
chodnocených na 26 000,- Kč Ktomu navíc da|šlch,150 potožek nezaiazelých. celý komplel
nabizim ze 20 000,. Ka. ZálemcŮm Z8š,J seznam
úoékZila 56' 61 cervená ýoo3 66

,

-

Frodám kompietní známky Českosiovenska -" 1979 * 199c (a dva zásobníky) t§ebícnět€
cenil,
Ladislav Jancušeh. U Pergamentky 3, 170 00 Prahe 7, tel, aZ872?241
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Nézev

Autor

Košíková ve filatelíi l,

J,Petrá§ek

Basketball l.
O hokejov} primát
l^^ ú^^l.^,,l
luE l lvuNgjl l.

Lehká

O,Kudelka

MS v lyžování oěima filatelie
Skiing i_
lvlS v lyžování očima filatelie
Skiing l1,
MS v iyžování očima filatelie
Skiing lll,
u^a|l.^,,{..^
.\U9iř\Uli

'g

4t4r^l:i
,i;úiĚiii

Basketball l!.
Stolní tenis

i.

J.Svoboda - V.Mníček

ll.
lll,

J,Svoboda - V.Mráěek
J,Svoboda - V,Mraček

ll
li,

! n-.-4----_l,*.l
allo§c^

Table Tenni§
ii;
;_; ír;r;
,r.^,-_l^
íiiía;šr\, iti §i_AvU
i-Joxois-§'o vě
SokoI Movernent
O bokejcvý primát
lce rlockey li.
Tenis ve filatelii
Tennis l
Tenis ve filatelii

J,Habrovský

íiiaiE!'i,

ll.

J,Jusbýn

V.Xolich

ll.

V.Kolich

15,
16,

Skiing lV.

SpaÉacist Games
MS v lyžování očima filatelie

lV,

J.Svoboda - V.Mráček

CZ, Spoň Stationeries l.
Ceskoslovenské sportovní celiny ll.

(1925-1953)

J,Justýn * K,Kousal

{1953-1988)

J,Justýn

V.

Wor]d Footbaii

- K.Kousal

J.Svoboda

Hvězdy světové kopané

of

K.Mauer

J.Justýn - K,Kousal

Ceskoslovenské sportovní celiny l.
CZ. Sport Statjoneries ll.
MS v lyžování oóima filatelie
Skiing V,

-

F.Anděí - J.Justýn

Ceskoslovenské spartakiády

The Stars

J.íYexvasl'

l,

Tennis !l,
Poštá v Olympii
posi office olympia

1§"
20.
21 .
22.

J.Justýn

atletika

LeiEht Athietic

12,
13.
i4,

17,
18,

l.

V.§lechta

1930_1990

Majstrov§tvá světa vo futbale
The Football Worid Championship

Óeskoslovenslqi fotbat
czechoslovak Football
Olympijská poštovní razítka

-

*

S,Karneniclqi

E"Smažák
S.Kamenichý

G.Schneider

Olympic Postal Cancelíations

(23)

V,Mráček

- Barcelona '92
Barcelona'92
Světové šampionáty v kopané l930-1954
LOH 1992

24.

Tie Foctball,1930_1s54

- Liílelrammer'94

R.Jásek - J,Petrásek
J.Farsky
R.Jásek

25.

ZOH 1994

J.Petrásek * J.Justýn

27.

Olympijský kongres 1 925
oiynrpic Congress 1925
Fotbalová bohemoslovenika
Czech Football in Woňd Philately
Stoleté olympijské hry - At'anta 1996

Fotbalové kluby světa !.
Fooibaii Clubs oí The Wo.td i,
Závod miru 1948-1997 ( i, Československo)
The cycling R3c€ of Peace } {CZ}
Fotbalové kluby světs il.
Footbaíl Ciubs oí The Wcrld ||,
Závod míru 1948-1997 ( ll. Polsko, Německo, §SSR,

V.Šlechta - S,Kernenichý

Lil]ehammer '94

28.

29.
1o

,2,
33,

Atlanta 1996

Rumunsko}
The §yciing Race cf Peace ll, (D,PL,SSSiI,RO)
Rejstňk příspěvků ve zpravodajích OLYMP§FORT
1 9s8-1 98§
Sr-rmmary of Aňickles in Olympsport l"4agazines
1968 - 1999
Al.,-_:4j^
vlytllPlauí

s,Kamenický
J^Petrásek

i,Vápenka
V,Šíechta- S.Kamenický
!,Vápenka
l,Petr

- Z.Ryšavý

a^M..
ó.,l_^,.lš}, á^A^
-_^r:^^:^.".
íUvV u Pt
ulll lUaUu - oyuí
4UUv

.Sydney 2000

Uvedené tituiy, pod Uvedenými Ďísly, si |ze zapůjčitv naši knihovně u správce R.Jáska, (Podrninky
výpŮjčeir á ad€sa yiz v minulém čisle zpravodaje.)
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