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ZpRAVoDAJ è esxÉ AsoclAcE pRo OLyMplJsKoU A §ponTsjNlptmrgrtt
odbomá §ekce è eské námìtové spoleè nosti svazu è eských filatelistù
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POLl CEJNí H0

SPORTU

Pøedstavova1 osobnosl Z na¹ eho nové ho propágaè ní ho ¹ oè ku.by bylo no¹ eninr døivi do lesá, Na¹ í
VynikajÍ cí atleiku a oiympuskou Ví tìzku Z roku 1952 Danu ZátoPkovou zná opravdu ceiý své t, Jak se v¹ ak
doslala na propagaóní ¹ toè ek k 80. Výroè í policejní ho sportu u nás ?
Málokdo one§ Ví ,¾ eDana byla diouholetou ólenkou (od 50,tých le1) Rudé hvìzdy Praha, a to byf
ccdí i (stejnì Jako È ervené hvìzdy na Slovensku), patøí cí pod Minisle§tvo Vlrití a. Lelos slaví policejni sport
sVé 80,výroÈ í vzniku, kdy¾ v roce 1921 Vznikl Atletický í otbalový klub - A.F,K, strá¾ e bezpeè nosti praha.
l"la Pocátku 50"tých let pak byiy zøí zeny oddi!y Rudých (È ervených) hvìzd a v roce 1990 bylá zaio¾ ena Unie

|ìloyýchovných oryanizací Policie È eské republiky (UNtTop ìR}, Kerá je souè asným obfun§kým
sdru¾ ení mv¹ ech spotlovní ch oddilÙ policie.
Muzeum poiicie È Rv Prcze 2 pòpravilo k uvedené mu výroóí velkoiepou výslevu, která se usk§teè nj
od 25,øí jna 2001 (pouze lento den bude i pou¾ í ván vý¹ e zobrazený propagaóní ¹ oè ekVe strojní m
znehodnoo.Vacim razÍ í kuna po¹ tì Prena 2, Morevská ul,), a¾ do konc€ ú nora 2002. Ná¹ olympsporl
pòspìl i svou ,tro¹ kou do mlýna". kdy¾ pnprávil í le pìti panelech filatelistický maleriál na uvedené té ma,
k'ieré budou souÏástí Výstavy. Akc€ se zú óastnili è lenové L Janou¹ ek, Z.slOVáè ìk, J.Petrásek a i.Vápenka,
Vedeni olympspórtu i Muzea policie È R jim za 10 Upií mnì dìkLl,|e.

oLYMPSPoRTU V PRAZE

l!!

Druhé leto¹ ní setkání j§me §ituóVali opìt do na¹ eho h|avní ho mìsta, tedy do PRAHY! MÍ sto, na Kerem §e
seideme neni nové , bude lo na staré m Mì§tì v Bu¹ ni ulici è .17, v budovì støední prÙmyslové © koly
§tavební , Dostat se iam, je rovnì¾ jednoduché . Du¹ ní ulice je rovnobì¾ ná s Paøí ¾ skou a ta vede ze
staromìst§ké ho námìslí k Vllavì a k hstelu lnteí continental. §tav€
bní prÙmyslovku najdete, kd}.® pøed
holeleí n lnteí continental odboè í tepo pmudu Vltavy, popojdé te o jeden blok a jsle t3í n. Pojedete-li metrem,
j€
ffe do stanice staí omì§tská, vyjdìte d§ Kaprovy ulice € ptejte se opìt na zmí nìný hotel^ Pro§ory najdet€
ot§vøené od 8,00 hodin a pfipí 8vené pro ìlenskou buzu, vlastni sé tkání .aè ne v í O.§0. Zbývá jt¾ )en
jediné , toti¾ datum. Poznarnenejte si,
Vedení OS se s vámi ji¾ nyní tì¹ í na vidìnou!
¾ e den "D'
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ZMÌNY v á-eNsrÉ áxt-noruÌ

ukonè ení è len§ví v os:
na vla§tní ¾ ádost Pár MEJZLÍ K z Pohoøe|ic (dne 7.6,2001}.
Ze zdravotnich dÙvodù Dr.Bohumí r GLo§ z P€
hy (pøeje v¹ em ìlenÙm hodnì Zderu).
Noví è lenové :

Novou adresu oznamuje è len l\iilo¹ © AUER, ìp,468i Dolanv, PsÈ 783 í 6,
T3ké ltál§ká clyí npijská a§ociace mìnl adresu :

Novì ustavená byla i né rodní asociace v Rakousku s
Motir.§eí í tmlelveøein olwnDische sriele und §ooò. Lascvoasse.,l+í 6. í 703 lÁí ien
Rakouským PøátolÙm, které máme tak òkají c'za humny", pr+miv ieiictr eirrnosti nrnotro ,lspcctrgt

_

nové e_mailové adresy

UxA

JÁsEK
voKoUN
WRKNER

D§Ì

:

tiuxq(Oqrvbox,cz

radekiasek@sezlam.cZ
frantisek. vokoun(OscDlvn.

wirkner» óouick.cv
vaclav. divis@§rqasofi
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Z dogisu na¹ eho è lena, ú sPì¹ n€
ho vystavo» atele, Tondy Bvoøáka z Náchoda i
Nazdaí Jar|'o!
Minulý týden jsem abd¾ el QLYMP9PoRT è .110, ve Heré m dé vá¹ hádanku" k 5 fu. známce Øecka z roku
1,896.. PoRtÉ jsem správrÉ ïeè e§ datW| razltka (rcFoduk@ je dó§i neé itelná), jde o datum 2§.3.1896
øecké ho kabndáí e, §|i + 13 dfif = pvní den vydání aámky a té ¾ zahalovaci &n'§vnÍ ch otympilshýú her.
Prïo to cÝnavé ohodrocení , zejmé na u té cÉ .tistwgÍ i,kdy bW Clasa¾ eno ji§é je§ì vy§í ceny.
K Úryvku dopi§U není co dodat, v© e podstatné bylo øeè eno. skuteè nì §e jedná v obou pòpadbch, u známky i
u celi§tvosti o í .den Wdání a vyvolávací c€
ná tómu odpoví dá. Jaká blla tá koneé nj, ikuteè nì dosa¾ ená,
bohu®el uátí m nevim. Ka®dopádnì gratulujeme pòteli Dvoøákovi za.iehó postøeh, Øí ká se tomu í ilateí i§lické

Yìdomosti!

Y DO ZPMVODAJE A INZERÁTY

ZPRAVoDAJE

IVANU VAPENKoVI, ON JE REDAKToR
Il

OBJEDNÁVKY MATERlÁLÚ OS NOVlNKOVÌ St_U®eY e PØÍ SPÌVKOVOU AGENDU VYØlZUJE POKLADNÍ K
BÉ DA POLÁK!
áoostt o zesuNí LITERATURY Z KN|HoVNY os Mù ¾ ETEZA§í LAT nADKoVl jÁ§Kovl
è LEN§KoU AGENDU, NE§RoVNALo§Tl A PØÁNí oHLEoNÌ Z_AsILANÝcH ZPRAVC}DAJú VEDE
STANDA MMEN1cKÝ1
I

oè EKÁvÁTE-Ll NA svù J Dopts oDpovÌÏ, rreznpólvrrÒTE zNÁMKu NA zpÌTNÉ poRTot
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JlRKA HoNcù , dlouholetý è len z ví chlabi, zaslal doplnìk k è lánku v è í sle212000 (str.46}
Po pøeè ,í eníè !ánku "Meú národní ty¾ aøská komise 1910-1924'bych jej rád doplfiil

:

fotokap:ií pohlednic od

J.RÓssiera, zastaných øedí teli ¹ koly v Dótní ch © tapanicí chu Jitemní Ce, jednomu z kkono© slrých løaøských
nad¹ encù , Jahu B?charoví . Fohlednice odeslaná z4.è eMence 1908 z alympí j§kých her v Lonïýnì obsahuie
rcrt "Pøí prawá schù ze zimn\eh turistù 19-- 20.7.08, Londýn (Oly» np. Hry). Mezinárodní federace ly®aøÙ
zalo¾ ena. ppes scnú ze, - !.Kangres v ú mì 1909 v §ockholmé pò Nordických Hrách, SrdeÈ òì Tì a Hory
Zdraví Tvui Resler,"

pahlecnl.x

je

adeslaná 21.2_1914

7

Kòstiánie, Str4iové

razí t|o_p,"rys,ry!?|?,::» |I» .y,*y,

ivóÁoE lïu. xrome ú rar*d pohted obsahuje i podpí sy J.Roess/era_ofovskeno,Feglstruprne
"r*ii v podobì jmé na), ,"© © n"'táia"isina aeiaytá n9^ymtó xongresu lng.J.Pavtouska a kaneè nì i
zmìnu

'|^uhá

-i"Òayí sc,

J.DáhIa, Úeï v

,

táo funkci pú sobil v té tech 191a - 1914,

Z dopisu pøitele Rafanidi§e :
¾ ivotné mujubileu, v tejto je
k,eï som è í talzpravodaj. mepokojila ma è ás» .kde uvadzáte gratutácie è tenom.k
it";áu io © touens*a ste asi zabú dli. È i snáï my è Enovia

;;;;;;r";;' é Ì;:r-iei"iá"ìi,,niÒá-ii iii

¾ o siovenska sí ne nie rovnocenní è lenovia asociácí e?

Taioodezvánení jediná,stejné pòpominkydo¹ lyaleiodè ienù è eských,Keøí s§laké
ilenaleriiv
zpravodaje, Jednoduchý je i
piehledu jubilantù . zoù voonenileffioj"Jnl, Ø"óx"e'còtìla zpestøit obsah
Ne v¹ ichni ólenové
iracet.
jubilanty.
uonuz.t
ve]
,a
na|9.9lj
o"ta
oostup. Z poè itaóe Vytáhnout óoi.
nelze ani to, ¾ e pò pøenosu dat z
6áum narození v prinusce vypiniò á máme jei tuaiz ¾ aznam-e.nán a vvlouït poè í tace vypadli,Rozhodnì is,ne
výplsu
z
nìkl;øí
¾
e
;;il'o'xio*u,
do¹ lo kghò;pòn!á¹ ;ek do poè í taè e
ne, Pokud. bY.bYt. at ii® odkudkoliv,
se nechlìli doiknout nerono i"ní ò"iái..-"ni, oo pr"'ntedu a u¾ vù oec
páiáJJmoeù tiòam á Jiøimu Honcù
v¹ em takí o posti¾ eným ." .o"'á,nrJ*áró prii.Ii'n"t"n*,.i,øi» øi,.
k daÌim
,draví _a. mnoho Riateú sictycn ú spìchù .Aby nedo¹ lo
k jeho ¹ edesátinám (13.s.). pø"ò;
JP
raa,eli t.jio .j,iru;iz oo pøi¹ tí ho roku nebudeme
iÉ vt-""i*

ii;

r;é

zaøazovat

òónremtin,

Ve è fu*é mè tvrtletí roku 2001
gratulujeme na¹ im è lenù mk významným ¾ ivotní mjubileí m

2,1 listopadu

k 70 tinám
k 60 tinám

Jaroslavu $oukupovi z Podìbrad
Franti¹ ku Sopkovi ze Sabinova {§R}

2. prosince

k 25 tinám

Michalu Farské mu z Jí lemnice

19, iistopadu

(cl,

OLYI,IPIJSI\i RoK 2000
sic€ není , leè mnohé où le¾ itéUcálos1; pro olympijské hnú ti nestaly. Vzpomeime alespoò dVì, obì spojené s
kOnánim 1i2.Zasedáni MoV v MoSkVì, PrVní m ú kolem tohot0 Zasedáni byia VoIba pcøada|ele her XXIX,
olynpiády V roce 2008, Uskuleè ni]a s€ V pátek, 1 3 7-2001 , Z plejády kandidátÙ jich byio vybráno celkem pìt
pro vlas,lní VOibu. Prc provedení Volby Slaè ila dvì kola;
rxandidát

v

1,kólé

ve 2.kole

20
17
1

Na asijské m kontinentu se tak uskuleè ní olympijské hry ji¾ p0 tøetí . Po Tokiu 1964 a Seoulu 1988
dojde V roc€ 1908 na è inské hje\,í li !,n¹ s,|o. Pekin§, Ve §Vìtì 5e 1oto rozhodnutí sgtká.Já s do§! ro7ponJplnými
názary e asi leplve cás uká¾ e, bylo-ii toio rozhodnuti mOUdí é , è i nikoijv.
Kdy¾ na $ejné m mistì. tedy V Moskvì V roce 1980, bylJuan Antonio §amaranch zvoien pøedsedoLl MoV,
jislì nikdo nepøedpokláda1, jak dlouho Vé 5Vé í unkcl vydr¾ í .Za dobú jedenadVaceti iei své ho pÙsobení se mu
podaøit0 Vytvoajt z t\4oV prcsperujicí orgánizacl bez í inanè nichproblé mÙ á umo®nit slaí na oiympiiských
hrách tìm skú teè nì nejieD¹ í m sporlovcù m. Ji¾ n;kdo nebude mú ci dobujeho pÙsobení Ve í unkci opakovat,
prolo¾ e podle nové hc reg]ementu zisi(áVá nyni pøeiseda mandá! na osm le1 s ma¾ no§tí prodlou®eni o dat© Í
ctyò roky.

Pøi ukonè ení své ho pù socen! ziska! J,F. §arnaranch zlatý olympijský øád. byi jr-rrenován do®ivotní rri
c€
slným oøec§edou MoV a oiympijské rnuzeum V Lausanne ponese nyní Jeho jmé no,
K Voibé kandidovalo pìt Zájemcù , Kanaïan Richad Pound, Korejec Kim Un-Jong, AmeriÈ ank8 Anita
D€
FrantZ, Maïaí Pá| schmiti a koneè nì Belgican Jacques Rogge.
osmý,m pògdsedou MoV byl pomìrnì Velmi rychle zvolen práVì posiednì jmenovaný, beigický lé Kaø a
bý\alý mistr §Vìta v jachtingu, V té to flnk.i !e ji¾ ciruhým Belgicanem, nebo» na E.olympij§ké m kongi-esu V
Praze ø_)y! Zvólen rovnì¾ Belgjè an. hrabì Baillet-Latoure. kler_ý setrval V pøedsednické í unkci 17 let,
Podle slov pøedsedy È ov, v.lDr.t,lllana Jiráska, je Jacques Rogge Velml vhooným kandidátem, kte{Ý Vládne
i piáieijky ,,á(;J|l» ,, ù ù si(g,r',!] ú ,yí ní ,IjS\ai1-]Uhrii,, v i'ia¾ » :'/i
nìkoli(á jazy{y Jí li oobøe ieonai s iro6,
" ," ch, Nám nezbývé , ne¾ Vìøit, ®e bude pøátetsky naklonìn i
jj¾ nÌkoiikí át pøí torn§n na nizných jednání
o|ympijské í jlat9lil

Popsa|ó události ize í ]ial€
listicky dokurnentovat pìknou Ceiinou a rlrÈ nim pøí le®itostným .azí tkem
ruské po¹ ty ke 1J2,zasedání MoV. MoV v Lausann€ oou¾ í val výplatní otisk k Zasedání a pøí le®itostné
pekingu
i k vclbì nové ho pøedsedy Mov
razitko ke zvoieni

)?

,*

r¹

_*{]u*"* "*

-,"',,
,,**, .4r**l+,» -,
",.*

<

".*

tru**1» ,p,6 *-*e

lL

,§b*,p,g:$ §?t,

(52J

poè í rnè evE FlLATELll
Výpoè etni technika proniká stále Ví c€ do v¹ ech oborÙ n8¹ eho ¾ ivota a samozøejmì, ®a newnechala
ná¹ o'Ùr, tedy filatelii. dD s katatogy se objevují _ii¾ i na na¹ em trhu, webovské stránky Í ilatelistických
<,ubù . svazù a spoleè nosrí ,e-mailová po§a, aukce na intemetu ro¹ ou jako houby Po de© ti a jistì bY se dalo
1ají i j mnohé dal¹ í .
centrem na¹ eho zájmu v tomto povidání budou fileteti§ické exponáty, zhotovené právì pomoci
xPonátY,
..-ý?ccetní techniky. Na vý§avách v poslednich lé tech se objevují v poslední dobì stále ví c€ €
mocí výpoè etní techniky. V soué asné dobì jich je ji® té mìø padesát procent z
zrlotovované §ále è astìji-p€
jejicn celkové ho poè {u. J-e'mo¾ né , zc i vy jxe §e právì rozhodli, ¾ € ji¾ koneÓnì do toho_kousnete a pustí te
jej
_é oo woriry nové ho exponátu neoo té n svù j koneìnì pøepracujele, doplní te, vylep© Í le,Prostì, ®e
9Ìedìláte, Máte li tu mo¾ nost, doporuóuji vyu¾ it pò práci právì poè í taó. Takoirým ku pomoci by mì|y slou¾ it
:asieciují cí øácii<y.
co v,¹ echno k to» nu budc zapotøebi? poè í taèpochopitelnì v prvé øadì. staè í jakýkoliv.kte» pracuje
p.d vvindows a má k dispozici progiam Word. Dále budemé potøebovat tiskámu (§aÈ Í È emobí lái,mÙ®e být
irkouslová nebo laserová, mé nì vòodná je tiskárna jehliè ková. Tu nemusí te mí t nutnì doma, §laÈ Í pò§up k
NUtný je Í ochopitelnì i prscovní k, který v¹ 9 ovládá a pomù ¾ e alespoò v
ní u známé ho, V práci
'li apod,
sami toho scòo'pni, oopóruè uli né koho z Vám blí zkých fud rodiny, asi nejlé Pe Z
.a:atcicir. Nej§te
miáde¾ nické kategoòe. Dal¹ í zásadní rozhodování ov¹ em bude ji¾ na vás.
Formát a Óruh papí ru je první na pøetøesu. Doporuè uji pou¾ í vat formát A4 (21a x297 mm), se klerým
nelsou pmblé my pn tisxÚ. .ten inar fi§káí en je schopných tisknout ng formát vìt© Í .Je to rozmìr o nìco
mán¹ í ne¾ jsou inámé listy formátù poí is, è i §Ónauoer, ale vìt¹ inou do§aè uje. Papí r pou¾ í vejtekladí vkový,
nejlé pe Ïisí ì bí lý, kleú sé proctává fiìkdy ve Velikosti o málo Vìt¹ í . Známý knihaø nebotiskáma ve mìstì
Ý.ò ;§i òr rrrrprlannrr rlpliln<í iis:tì oøiznnir Donnnrè uii oáDí ru noøidil do§teté è né mno¾ slví s iistou rezervou,
tatkuiuite s tí m, ¾ e nìco se zØazí pfi zkoufuni a è asìm budete exponát dop|òovat, pøedìlávat nìKeí é li§ty

:rl

apcd,

\./ pepí m!.í ví vám nabldncu
Dat¹ í nákup 5e bude §,ket obalù , do Herich budgte hotové li*Y vklé dá"
trensparentní závé srré kaDs_y. zhotovené právé pøesnì pro foí mát A4. Vykí te !y. ]deré jsou skuteÈ nì
ilansparentní , teoy prù trtedné .Existují toti¾ také V matné m pmvedení , ty se nehodí ._Listy,ulo¾ enév té chto
obalech lze upevòovat do krou¾ kových desek, ve Kerých se listuje mnohem lé pe ne¾ v bì¾ nì pou¾ í vaných
deskách pé ro\rých.
Z dal¹ í drpoiøeb s€ zásobí me filatelisiickými lepenkami, pøí §lu¹ nými fotorÙ,l\y (doporuÈ uji nìmecké
Výrobky H€
rm8 Tiansparol nebo o.K.Photo selÏ, haiidkami nebo pnihlednou fóliÍ , lepidlem (doporuìuji
jak se rozhodneme
tLine ieiioto Kores) a pripaonì óemým podktadoWm papkem, V¹ e toti¾ závisÍ na tom,
*.øriá ilirtÚ*'pòòrhóuat a jakou'zvolit graòctou ú pravu. Vyøe¹ me tedy nejpNe problé m Poslednì
jmenovaný. v zasáoe exisují dvïáo¾ nosri po© tupu. Buff; dáváme pøedflost pøedkresleným rámeÈ kÙm, do
rterycn upevòuleme jednotlivé známky, ceí í nya celistvo§i nebo v¹ echny uved,ené artefakty podklá_dáme
ji®
ceme 1rraw;axaini, è emým papí rem neuo tistÌm;, Podkládát è emì a navic je© tékolem kí eslit fámeÈ kY
si]nì Òpomí ná smuteè ní paí te, zásadnì nedoporuè uji! Posufie sami :

s tí m ponìkud souvisí i zpù sob pòpevòování mateòálù k listù rn. V prvé m pií padì pøichází v Úvahu
pou¾ ití filalelistických lepenek |cela'nevhodným pro pòpevòování §vì¾ í ch známek § lepem) nebo
zasouvací ch tapei z pónteoné í olie, lepených'kyselinou octovou nebo bí lým, ìi_prù hledným latexem,
Celi§Vosti potom pòpevnuleme bí lými toto"Í zxy. Ve druhé m pøí padì mù ¾ eme pou¾ í t ! známek hawidky,

co¾ j€ sice pohodlné ,'nikoliv v¹ ák gráficxy nejtep© i, pøipadnì se uchýlit opìt k r|lateli§iciým lepenkám, È j fólii
pou¾ ivame í otorù ¾ kyè erné ,Právì toto Podkládání
s lelení m kyselinou octovou, pr u"puunouaní

"átlstvodti
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è ernì jze dosahova,l velm1 C]obøe poè itaè ovo! iechnoiogií , §o¾ odbourá\,á pou¾ í váni È erné hopepirL

a

pornìmì drahýoh hawi0ek, kleré naví c ne v¾ dyjsou k dispczici V po¾ adc\,ánýCh rozmÌrech.
Dal¹ i záva¾ né rozhccjnuti je tøebe uè init ohlednì pou¾ ivaných typri a veiikostí pisma.

u námìlových
xty námìlové (popisujici
exponátÙ Vìt¹ inou Vy§taè í me se dvìma typy § pí smem, Kenjm uvádí me i€
tÉ matické souvislosti meieriá:U na listì) 6 s plsmern. kieným popisujeme texly fiiate}islické (prÙSvitky.
ZoUDkování , zKU5mé tisky, náVrhy, typy, odli¹ nCsti apod,) Zde zále¾ i aa greí lcké m citìní autora exponálU,
osobnì bych si dovolji Llè injl náSleduj;ci dopci!è ení :Texty té matické dóporuÈ uji svislým pÍ Srnern o nìcc
vìt¹ im ne¾ texty filalelist|ckó. které býva.ji Vhodné Uvádìt pí smem ¹ ikmýnr (ku¾ í Vou), V ÚVodnim listì a
nìkdy i ná j3dnoilivých lisiech exponálu j]stì pou¾ i]eme pò popisu plánu eXponátu rÙzné Velikosti pí sma,
, iecy postupoval 5 rozmyslem,
nìkdy i pisrnc obycejné a tuè né , Mnohdy mé nì bfýá v tom1o pøí padì Ví c€
NáZVy jednottivých kápitol, è i po.Jkapitol z plánu exponátU by se mìly opaKovat i n3 listeoh. za pøe®ilé ji®
Dova¾ uji opakóVál na V¹ ech listech název exponátu.
Pøedpokládeime nyní ¾ e exponát rnáme piipraven, vime co bú de na jednotiivých ltstech a vìnujme
sg tomu. Jak postupovat pò poè itaóové mzplaco\,áni graí iky a texÙ na jednotlivých lisiech. Nastadu,leme
ooè ilaè ,otevøeme plogram Word. v pøí kazu "Souboí " zvo]í me nabidku "Nový". vybereme pøí kaz "Prázdný
9 ^ -..^laø^ ^i-^., J\"Uýlu
^^á
^^.,H^^, Pw!
a .vú lljllc
Úoxumtsili
, .llú vu arú iill]e i]aú iuÁú ouuarú a , vyú ú iú ii'c uivara jáòv...
"q,9Ý
k1eným buceme pracovat, tieba'Exponát", Dal¹ í mkrokem bú de naformátování stránky.

Znovu otevøeme pøí kaz "soubot'' a V nìm zvoií me nabí dku 'vzhled støanky", V ní nejprve
zkcntrolujerne v nabiijce na horní nt øádku ryeliko§t papí ru" nastavení forí nátu papiru na pú a orientaci ne
)li¹ lq_Viátime se oc nabí dky "okraje" a post!,}pnì Zadán,. homí ok|ai a9ravÝ á levý okrai shodnì ne 1.5
g]t_g!!ni oklq na 1.8 cm. i] høbetu nasl?ý!§]3 a od hrany obì zápatí na 1,25 cm. TÍ m máme V© epòpraveno
pro v}.,lvaiìnl jednótlrvýcn |rsù exponáiu. Chcerne li mii stránky prù bì¾ nì è isiované ,zvolí øne Pøí kaz'Vio®it" a
ýybele..ne nabidku "È isla stránek". Zde ngjprve ZVolime nabidku "Formát", Vybereme alabské Óislice a

Zacátek od è í Slái a v¹ e potvrdí me pøí kezeí n "oK", Tí m se vrátí me do nabidky È isla stÉ nek, zvoiime
umí stìní ,zøetmì vpravo dole a aozhodnem€ se, zda chceme è í §lovat ji¾ i titulní list opìt v¹ e potvrdí me
pajKaz€
nl vR a jÌ iU
Titulni li§t obsabuje název exponálu, ca§lé bývá i uvedeni jmé na, pøí padnì i bydli© tìautora, Ne® se
do nìho p|.Jstirne, je tøebe je§ì nastavit V nabí dce "styl" hodnctu ncmá|ni, V nabí dce "'Pismo- p!'ózetí rn
leme qc nioí ,u K
tøeD6 » la 2 v nabioce "Veukost plsma' noonoiu lU nooÙ, V naDloc€ Zarovnánt" Vyo€
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homí m rohu §tránky. Naiedìme na zaÏálek ku¾ orem, stlskneme levé tlaè itko iny© ] a Vodoí ovnì celý náuev
pøejedeme, Tlrx jej uvedeme do negativní poiohy (bí ié pí smo V è emé m po!i), uvolní me niy© a v nabidce
"Foømát" ZVolí me "Pismo". V nabidce si mù ¾ em€ \ybrat lYqa§n]g (font), iehs øeZ a Velikost. V© e se nárn
ihnBo Zobrazuje v ukázce. kterou mù ¾ eme upravù Vat dle libosii, Jsme li ji¾ spckcjeni. potvrdin]e V© e
pøikazem "oK". Tabuika zrniZí a Vrátlme se do listu, kde mÙ¾ eme konstalovát, jak spiòule zadáni na© E
pí edslavy, Jestli¾ e §pohojeni nejsme, postup zopakujeme, pí ovedeme nové ú pravy a v© e zkusí me znovu.
chceme !i název exponátu na stránù e Vyc€ntrovat, staè í v nabidce "zarovnání " Vybrat Volbu zarovnat na
sEE. Pò tom ov¹ em mrjsime mí ! kú §oí Umí stìný na textu, kler.ý chceme Zarcvnat, Máme ij k dispozici
.
barevnou i:skátnu, lze volil : barvu pism€
Pc qytvoøení názvu si jenom zopakujme, ¾ e tituiní li§ mù ¾ ekromì názvu obsáhovat i kresbu, graí iku,
nefilalelistické maleòály (pohlednice, Vinìty apcd,). proslì je zd€ dovoleno praktic*y v© e. Pro tyto legrace
potøebujeme iechat ve zbý"/ajicí è ástl stránky mí sto, c€
me pomocÍ k!áVesy
hó¾ dosáhneme tí m, ¾ e odskáÈ €
"Ente» ' kuRorem k doinimu okraji ýránky, kde mù ¾ eme umí stit jrné nc pøí padnì bydlj© iì Vystavovatele.
Po§tup bude obdobný jako pøi psaní náZVu exponátu. zvolí rne ]istì men¹ í pismo e zarovnání provedeme
zøejmì k p.avé rnu nebá k levé mu okraji, Mezeru mezj názvem exponátu a Jmé nem Vy§tavcvatele mÙ®erne
podle potøeby upravovat VeIrni jednodu¹ e. Umistime ku|zor do prcstoru, Kerý chcefie mìnit a kiávesou
"Ente» Vlo¾ í menový øádek naví c, zatí rnco k]ávesou "Detete" iádek odBbererne.
Na tituiní stránku lze, jak jl¾ byl0 øeóe*o, umistit v eleKtlonické pí rdobì obrázek, Ói _ai'aÍ ]l(U, Tim1o
krokem se zde podrobnì zabývat neblldeme, ponecháí ne jej tìm zbìhlej¹ í m v poóí taè ové '(echnice. Máme li
taktc stránku notovou, odskáè eme kláVesou "EntÉ » na pruní øádek dai¹ í stránky (tzv, ú vodní holistu). Jej'
náplnileplánexponátu,.Jedné seledyotexicvouzále¾ iiost Doporuè ujinejpJ-veVzákladniVolbìnapsatcelý
texl plánu, neboí i osnovy exponátu a teprv€ po,|é prové st vlasilní fcrmátování . Plán by mìl bý1 napsán
stejoým typem pí sma. }aké pou¾ ijeme prc té malické popisy na dal¹ í ch lislech, flejc¾ stìj© Íbývá volba ,Arial
CE nebo Times New Roman. ale vojil mù ¾ eiei iypy iiné , podle Vlastní ho Vkusu a chUti a podle toho, Jaké
í onty máme k dispozici v na¹ em poè í táè i.Pozor, nìk,leré í onty neumé jí è e§ká pí smenai Pro odsazení texr] u
jednollivýcn kapitol a podkapilot pou¾ í Váme kiávesu "Tab". Pøedjejim pou¾ ití mumistime kursortìsnì pøed
zaè álek texlu, ktery chceme posunoul. Mù ¾ emepou¾ í va1ú ZnOU velikost pí §ma, jeho tuè né provedenÍ apod.
Pi tìchto expeFin,lentech Vglmi ú spì¹ nìmù ¾ ernepou¾ í Vat kláVesu "Psaní zpìt", která vráti uÓinìný a
fiechtìný krok Zpìt Ten10 lis1 by mìl obsahoval u názvù jednotlivých kapitoi. è i podkápitol odpovidajiCÍ È Í sl8
siránek Je li ce|ý ú vodní }lst hotov. Zkollrolujemé . zda souh|esí óí sIo listu (2) a posloupime na první lis1. koe
ji¾ budoU filateiistické lexy a materiály
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Budeme potøebovat umfí it na lí § texty a pòpravil mí sto pfo upevnìní materiálù , iedy kreslit
Ji® máme zvolený typ pí sma, rozhodneme tedy ne,ipNe o jeho Veliko§i. Doporuè U.ii volit mezi
veiiko§í 8 a¾ 10 bodù , pro petit pí smo o jeden bod men¹ í .Text napí ¹ eme á dokonè í me opá jeho
formátovánÍ . Pro zarovnání volí me mezi zarovnání m "na støed" (øádky nebudou stejnì dí ouhé ,ale budou
centrovány do osy) nebo "do bloku" (øádky budou §ìjnì dlouhé ). Po dokonè 8ní tohoto bloku textu bývá
rárT]eóky.

Vhodné kláVesou "Enter" otevøí t né kolik dal¹ í ch øádkÙ e mÙ¾ eme pòstoupit k vkládání rámeè *ù pro ulo¾ ení
známek a celistvo§í .
Kurzoí umí stí mepøibti¾ nì do mi§a levé ho homí ho rohu budoucí ho rámé è ku a v nabí dce "Kre§lení "
vyberem€ "oMé lní k". Svislá è árka kuøoru se zmìní na køí ¾ ek, Keným nájedeme do mi§ta Zmí nìné ho
levé ho homí ho rohu budoucí ho ráí neè ku. stiskn€
me levé tlaè í tkomy¹ i, §áie je d¾ í mea po$nujeme dolù
dcprava a® zí skáme pòb|i¾ ný rozmÌr po¾ adované ho obdé lní ka.Po uvoJnìní tiaè í tkamy¹ i se obdé lní kdoplní
c malé È tvereÈ kyv rozí ch a støedech stran, Najetí m my¹ i na iyto ávereè ky zí skáme mo¾ nosi dal¹ ich ú praY
oMé lní ka,MÙ¾ eme mìnit vodorovný rozmìr, svislý rozmìr, è i oba rozfiìrý najednou pò zacÝrování pomìru
stran. Najedeme li my© ídovnitø oMé lní ka,zí skáme mo¾ nosl jeho posunu libovolným §mìrem. Dvojitým
-l,Lò.,liá

nabí dku
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Nyní máme mo®no§ upøesnit oba rozmìry oMé lní ka, uvedené hodnoty ¹ í øky a vý¹ ky vyjadfují
souè asnou skuteÈ nost, È Í slamÙ®eme podle potøeby snadno pøepsat na hodnoty potøebné . V nabí dce "Barvy
a ìáry" zvolí me È áru plnou á pokud se jedná o tlou¹ » ku øry- bude ná¹ výbìf závislý na tom, zda chceme
tenký rámeè ek kolem známky, ói tlu§ý rámeè ek, koncipovaný tak, aby tvoòl è emý podklad Zoubkování
ok aje známky nebo podklad okraje c€
liny, è i celi§vosti. Pro lenkou è áru vybeí eme 0.75 uodu, pro tlu§ý
rámeìek hodnotu 6 |odù nebo ví ce. potvzení m nabí dky "ok" §e upraví rozmìry itlou§ka é ry, vzdálrnosJ
tenké ho nimeìkú od okaje zoubkování by mìla být na ka¾ dé stanì asi í mm, rozmìry tlusté ho rárneè ku
Volte shodnì s rozmìry známky, ìi celistvosti.
Vybereme li klepnutí m my¹ i obdé lní kznovu, lze jej posunovat do potøebné polohy. zcela pfusné
umí §ìní lze také dosáhnout pou¾ ití mnabí dky "Pozice" v oknì "Formát automatické ho tvaru'. V té m¾ e
oknì je je§ì nabí dka "Obté kání ", Herou vyu¾ ijeme, chceme li umí stit text také vedle rámïku. tedy ohé kat
jej nejen shoí a a zdola, ale také ze stran. Jsme li s rámeè kem spokojeni, pokí aè ujeme dal¹ í m textem, è i
alál¹ im rámPè kcm chc,cmé li nøÉ §nó <jpinú rámAòé k iák^ hvl í é nnøorinhnzí iA Øil^r,òáiìí Mdt,n 7.|n« An n,
znovuvybí ání toho pøedchozí ho rámeè ku a násl€
dují cí ho pou¾ ití pøí kazu "Kopí rovrt" V hlavní nabidce.
Násieciuje pòkaz'Vlo®ø" a si€
jný ohjé inik se nám objeví jako è ástecné pøekryvajici omé lnik pù Vodní .
Pøesunout jej na po¾ adované mí §o je ji¾ samozøe.imì hraè kou. Máme ti ce'ý lisl hotov, mù ¾ emese podí Vat
na to, jak Vypadá V kompletu pou¾ itim trí kazu "Náhled" a jsme li spokojeni, nezbývá, ne¾ zaloá do tiskámy
È lstý list a vý§iedek Vyti§knout. Pòpevnìní maleriálÙ na li§l a vlo¾ ení do ochranné ho obalu ji¾ s poè í taè em
nic spoleè né hon€
má a nebude pÙsobit poí í ¾ e.Zaè í náe-li s poè í taè em,chvilku vám to potrvá, ale dal¹ í list
budete mí t ji¾ rychleji a zanedlouho se dopracuiete k tomu, ¾ e è as §rávený nad poè í taè €
í npò vypracování
jednoho listu bude jednak krat¹ í n§¾ pò §taòí ch technotogií ch a hlávnì t€
n ii§t bude vypadá mnob€
m lé pe.
Pøeji vám mnoho ú spé chÙ!
-jtr

NoVÁ KN]HoVNIÈ KA os
V pøí loze dnïní ho zpravo{taje do§áváte i fioVý svaz€k Knlhovniè ky è .35. Je radosiné , ®e se È lenské
záØlaonì pøedsavuje opet nový autoí z na¹ ich øad. Láïa Janou¹ ek vìnuje §voje sbìratel§ké Úsití zejmé na
v¹ emu, có má vdah ké støelecké mu sportu. To je také vidìt na nové Knihovniè ce, vé nuje se støelecké mu
spoØu, lukostøelbì a modemí mu pìtiboii. Hlavní pozomost je vìnována medaili§Ùm v uvedených sportech,
ate è tenáø zde najde øadu dal¹ í ch u¾ iteè nýchú dajÙ a faKÙ. Ka¾ dopádnì se jedná o zají mavou publí kaci,
zapadají cí mezi os,tetní svazky na¹ í KnihoYniÈ ky.

I

lnzerce
Pí odám U§A ú øední maximkaí ty k olympij§kým hrám 1984, è í slakatalogu Michel : 1622-5, 163s9, í 644-7,
òy jsou V bezvadné m §avu. ceny dle katalogu Michel UsA special,
1655_8, 1e?1-4 a 1690-3. V¹ echny y€
í ok 1997, 1 MiMk = 3,- Kè + poí to.
Ladislav Nìmeìek, P.o.Box '16,277 13 Koslelec nad Labem.
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uÝsrnw
Nebude to trvát ani tak dlouho a v lelopoè tu se nám objeví ìí sí ice 2. Kí omì mnoha jiné ho, co nás zøejmì
È eká bych rád upozomil, ¾ erok200.2 budg í okem « ilateli§tict(é vý§avy PREM|É RA PØÍ BRAM 2ooz. « ata
výsl_ava je usela zejmé na prvovy§avoY8lelÙm a tìm, Heøí potøebují pro svù j exponát zí §kai kvatifikeei pí 0
vy© © Ístupeò výstavy. PatøÌli mezi nì, potom je fus zaìí t svù j exponát pfipravovat nebo pøepracovávat,'Ti,
kteøí ii® dosáhli lep¹ í hoocenìní , májí mo¾ nost se zú è astnit Mezinárodní obomvé výsavy v Lucembursku

Olympsport obdr¾ el pozvání na uyedenou filatelistickou qýstavu v Lucembursku.
Má¹ -li zájem o ú è a§t, ozyi s€ pøedsedovi OS, za¹ le ti pfihlá¹ ku!

KLUB FlLATELisTÙ MAMER
Propozice vÝstaw EXPO'02 - Josy BARTHEL
'1. Výstava je poøádána na poè est 100,výroè í narození J"Baòhela a
50,vý.roìí Jeho olympijské ho Ví lìzství .
Povìøený organizálor j€ filatelistický klub v Mamer, è len Filatelislické ho sVazu kní ¾ ectví LUcEMBURsKo,
j9
2. výstava
vypsána pro exponáty 9 temáiikou sPoRT a oLYMPlJsKÉ HRY,
3. Výstavs se U§kuteÈ ní ve mìstì Marner (Lucernbursko) od pálku 28.6.20a2 do nedìle 7.7.2002 vè etnì.
4, Pnhlá© ky na pøiio¾ ené rn foí í nuláòmusí být podány ngjDozdìji do 28.2.2002 øedileii výstavy,
R.LETscHovi, 2 rue Spierzelt, L E063 Berlrange, LUXEMBoURGH,
-. Viiuci exPú iidiu piú vrsiaÝu v}iieí G P§í ii(iaae' ú ú i3.J,luijl. ø.aZú Jl V}§tavú vaie; ú i};iizi maximaine 3 iamú

po 12 nebo 15 listech.
6, É xponáty budou hodnoceny dvìma rù znými zpÙsoby
speciáhiJury, slo®enou z osobnosli pollttcké ho a sporlovnlllc zl1ol3 a Z odbomikù {llaletistù
:

^át,&állòiL.,

..né ár^,

7. Ka¾ cý Vy§tavovat*i

otdr¾ í zviá§ní

cenu a diploí n,

8. Exponáty nesmí obsahovat ¾ ádné artefekty ideré jsou Ý rozporu § propozacemi FlP, ani tzv,ne¾ ádouei
lyciání .
9, Pouze vy§avené lisly budotl hodnoceny, ka¾ dý list mu§í b},t ulo¾ en sarnostatnì v prù hledné m obalu.
1n. Nejsou vybí lány ¾ ádné výstavní poplatky.
11, Vyslavavatel zabezpeìí , ¾ e jeho exponáí bude doruè en na Výsiavu Vè as, pokud nezajistí montá¾
osobnì, provede ji organizaè ní výbor vý§tav_v, Vy¹ avovatel je také povinen zajjstjt po ukonè ení Výslavy
pøepravu exponátu zpiìt domù . Na pøni zajistí demontá¾ i odè §lání za ú hradu 25." Euí o poøadate! vý§avy.

Uhradu provede Vystavovatel dodateónì,
12. oí ganizátol \.ý§tayy Zaji§Í poji¹ tìní exponátÙ, Pøí slu¹ né pojistné plátí pøedenr VystáVovatel a óiní 0,o2olo
z udávané hodnoty. organizátor poskytne nejlep¹ í mo¾ nou ochranu exponátù . U nepoji§ìných exponátù
odí nÍ láV© ak povinnosti váahují cí §e k arátì, po¹ kození a kráde¾ i, a to bìiem ce§ly na » §avu a zpìi, pò
montá¾ i, v dobì trvé ni výstavy a pò demontá¾ i.
13, V¹ echny pfipady nesrovnalcstí neøe¹ ené té mi,lo pí opozic€
mi í ozrioduje Vý§t6vní výbor výstaVy.
14, Podpisem na prihlá¹ ce se vystavovate! zavazuje k jejich dodú ení ,
15. Dal¹ í iní ormace lze zí skat kontaklem na øedilele výslavy :

Ralph LETSCH, 2 rue Spie¾ elt. L E063 BERTMNGE, LUOEfutBtJRK
telefon 3í 6237 nebo 4783216
e_mail;rletsch€
,DLLu

KDO TO BYL Joseph BARTHEL?
Jeden ¾ mála zlatých olympí jských medailistÙ Lucemburská. od zisku jeho zlaté medaiie uplynulo
_ji¾ skoro
padesát le1 svoji Vlast pí oslgvil V .oce ,í 952 V Helsinkách v Mhu na 1 500 rn, roe vybojova! itato vykonem
3:45,.Í , co® byl v té dobì nový olympijský rekofd. Nyni se lucembuÒí « ilatelisté pokbu¹ ení pòpïmenout
nejen iuto skuteÓnost, ale i fakt, ®e souè asnì uplyne 10o let od jeho narození uspoøádání m fllátelistickó
Výstávy na konci È erýna pøí © tí horoku Zatí m neví me ví ce detáilù , záj€
mci o ú fust na té to Výstavì pi¹ te
pøedsedovi Olynnpsportu o pòhlá¹ ku, propozice \ry$avy naleznete Vý¹ e.
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zvrÁ¹ rHosl zougxovÁní

u olynnpusxÉ sÉ nlgregs

Ji® dlo§hou dobu pa» í k mým posedIostem zkoumání vyjí meè ných zoubkování známek první øeckó
olympijské seí i€
, zejmé na hodnoty 25 lepta. Moje ví ce ne¾ padesátí le€ zku¹ enos» a výzkumy v tomto oboru

nì dovedly k závìru, ®e øadu tìchto zku¹ eno§tí nepublikoval doposud ¾ ádný øecký, ani jí ný filalel§ticlry
katalog, ba dokonc€ j§em se s nimi nesetkai ani v exponátech muzejí , è i §laté lbtù òa *áybtr svìtových
nlate fisí ických výstavách, které jsem nav¹ tí vil.

Zdù razòuji,¾ evý¹ epopsanýpòpadsevztahujekoati¹ nos@

se o zÈ ásti zdvojené zoubkování pfi vodorovné m dolnftn okfaji, které je rovnobì¾ nó se zoubkovánim
obr.,

Nìkleré kala|oov pfi p{,p,su ol,.rnpijské sé rie Ì.ecke 1895 popbují dvojité , è ás€
è né nebo vù bec
ch}tìjí cí roubkování u ttr hodnot (2 lepta, 2 dí a 10 dr). V postední ctr paóesáti'té tech jsem regbtroval na
ýý$avách nebo v nabidkách ruznych aukcl
:

a) 2 LEPTA : 7{ známek s plnou dvojøou peïorací v dolní è ásli známlry. Ve dvou pøí padech se tato
Varianta objevila v bloku è tyø známek (viz obr-2) v¾ dy u dolní øady známek; v¹ echny dal¹ í shany z§ámek
m4Í Peïoraci regulé mí ,Z uvedené ho mno¾ ství byla pouze jediná známka razí tkovaná (viz katalog aukce
D.Feldmanna ze záøI 1997, po1.40039).
b) 2 DRACHMY : Vaí ianb se za¾ enau ¹ Øou známky (posunuiý je její pravý okí aj), ïejrnì vzn;kla
benu (mo¾ né je i pfuodní dvojøé zoubkoyán1. Tato varianh se Óqevila ;en
Pò posunu dìrovaclho hø€
1ednou, u dvojice ¾ námek, talde rozdí l v ¹ øce známekj€ §nadno rozpoznatelný. Pár {l pù vodnì signovrin
s^^-i-^- É po¾ oeji
-i.nnig?í ,
isein piipú jii §ýoJi Znáieïou maè ku i já. (viu aukè ní kabi€ D.Feidman z 16/§/97, poi.

40082),

bí i 2

DfiACiiòfiY: Variania s è á§teè ným zoubkovánfm ve vodorovné m smìru a chybìjí cí m

zoubkování m svh!ým ie zná!,ná

v tìchto D» iDadech:
mé sbí rky, viz obr,3)
2. v nepouáé m ù tyøbloku (vb obr.4}
3, v Pou®ité jednotlivé unámce (viz obr.S) s è ásteè noupraví delnou perí orací , zbývají cl è ást neperforovaná,
1, v nepou¾ ité m É

ru(ukázkai

c} Í O DRACHEí » i: Vaí ian« a s óhybìjí cí svislou peïorací . Tato vaøianta mi je známá pouze z
Nikdy jsem s ní pøí mo nesetkal, snad se dnes nachází v né keré mflatelMcké m muzeu n€
bo v9
sbí rce nìkteré ho sbìratele.

poÒu.

Pøí pad výs§fir shora uvedené známky hodnoty 25 lepta s è ásteè noudvojitou peïorací (viz obr.1),
zmí nìný v Úvodu tohoio è lánku, §€ podobiá pop§ané odchylce zoubkování u hodnoty 2 drachmy" V pòpadì
hodnoty 25 lefia se nachází zdvojené zoubkování u spodniho vodorovné ho okráje známký od'levé ho
dolní ho rohu v rozsahu tònácli perforaè ní ch otvorù nad normální peïorací . Pò pøedpokládané m pokraè ování
tohoto Posunué ho zoubkování u známek, Keré byly puvodnì vlevo od popisované by do¹ lo k zmen¹ ení
wblé ho rozmìru tìchto známek. s podobnou situacf se selkáváme u olyrnpii§ké ho vydání z roku 1906, alé
Pií Pad známkY 25 lepta je známý dodnes pouze vjediné m exemplár. Ji v¹ ak moiné , ¾ e tato odchýlka
Peòorace sxisalje vÈ etnì známky vlevo, která by mohla vytvoòtpár s popisovanou známkou, (podobnìjáko
u. známé ho È iyøbloku fiodnoty 2 drachmy podle obr.4). Tenio pøí pad má v¹ ak velmi
málo piedpokhdti ke
skuteè né é xí slenci, né boljej doposud ní kdo ve svìtì nepublikovaiz. Glo známkY tvoøí skuteè nost, ¾ e pop§aná nesrovnalost v perforaci nebyla registrována
po§ovnÍ mi Úøední ky u,pøepá¾ ky, a známka se tak dostala do po¹ tcvní ho oú hu, tak¾ e exiótuie øpo¹ tovnì
po¹ ty Athé ny s rozli¹ ujtcí m è islem 1 a datem 6.bøezen øí ká, ¾ e'známka b]y'a
Poua]!é m stavu,
^D_ennÍ 'azí tko
pouáta v í oce 1 997
nebo pozdìji, pfoio¾ e dafum vydání byl 2s.bøezen 1 896, tak¾ e pou¾ tí v roce vyoání je
nemo¾ né .

_. ilry

POZNÁMKA : V sou» slos» s prob|ema§kou zoubkoviání $ té to sé ri€ nemohu pominoiJt áni
následujicl skuteÈ nost, týk8jí cí se hodnoty 1 drachma. K tomu je nuho podotknout ná§edují ci skuteè no§:
pFed è asem se mi dG§tala do rukou fotokopie hodnoty
jiným typem avqité yodorovné
1 diachma
Peïorace ,.n_acházej[cí §e té mìø uprostøed vý¹ ky obrazu známky (viz obr.6). brigineí inámky jsem v¹ ak nikï
nevidìl, tak¾ e nemohu ruè ø za iejí auientiÏn§§L
NaoPakjiná Prokazatetná odchylka zoubkování u hodnoty ,í drachrna existuje zcela ji§{á. Jedná se ov¹ em o
hodnotu, opa§enou pøetiskem na 5 drachem a vydanou v roce 1901. TentoØrát se jedná o svislou pedotraci,

s

lq7\

vedé nou zhruba uprosfed známlq. Za» m tato odchylka nebyla proká¾ ána na pfuodní ch známkách 't
dí achma bez pøe» §ku. Dal¹ í detaily lze nalé á v mó studii, publikovan6 y kátalogu » savy oLYMPHlLEx
2000 na stí anì 1 16.
Úplná studie s mými poznatky o zoubkování olympijské sé rie í 896 by mìla být pubí ,i(ovaná v listopadu v
Øecku, a vá¾ ným zájemcù m mohu zaslat kopii v ?nglické m jazyce.

M§HALls E. TslRoNls

p

7sí ronls
významný øec*ý frlatetista, Zlalec a iufyø,an, kerý mj. uystavoval nebo byl
fta výstavách Praga v lé tech 19EE a¾ 1988 a který se vìnuje specí albovaò øeckýn dynpýsffi
vydání m a po¹ tovnl hislorii Øec*a. Jeho exponáty zí skaly nejvy¹ ¹ í acé nìní na øadì svìtaví d1 Fl? výýav ve
tfrdì po¹ í avníhistorie, od bto¹ ní horoku se í ví ,E í søpnls sb'lè lgnem olympsparfu.
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EUREG|A EGREN§IS KARLoVYVARY 2001
Leto¹ ní nejvìt¹ í filatelistickou akcí roku na ne¹ em ú zemí byla ka¾ dopádnì mezinárodní kaòova§ká
Euregia É grensis, Byl jsem è ienem jury a my§lí m, ¾ e není nezají mavé vìnovat chví li
D.í !}raniè í Yýstava
í
gozomos1 na¹ im exponátù m, slovem na¹ im myslí m 8xponáty se sportovní té matikou. Ve tøí dì dospìlých
r:ámìtových VystaYovatelù jich bylo c€
lkem ¹ e$, z toho jeden zahraniè ní .Zku§il j§em je seøadit podle poáu
zí skaných bodù a tí m vlastné i podle udìlených medailí . Pov¹ imnìte s i udìlených bodÙ v jednotlivých
§iié i,ií ch :

pøltele Horáka obdr®el velkou
Jednoznaè nì nejlep¹ í mexponátem byl "Motocykl v ¾ ivotì è lovìka'
jej dop]ò§je státe hodnotnìj¹ í m
pczlac€
nou medaili, Autor n. i.òó vývoji neustále pra_cuje, postupnì
Velmi kvalitní ie
iisrì vynjkají cí m odbomí kem v dané m oboru,
mateòálem, vyu¾ í yáv¹ ìÒ jeho ù Áòu, iá
exlonátu dalo vy16ou1, Na
tomlr9
by
se
iono,
co
máto
se
prosré
'nalde
proutemátit},
;en
dané
i ,Jáá"ani
ikdy¾ jeho
,rytil-6rouni i"té nto exponai jiidel¹ í ct;bu, mij, byl vystaven ina oLyMpHlLExU v sydney
sportu
vìnovaný
exponát,
lep§i
o
§upinek
áonia
,na
to
n
;bste
olympsórtu_
v|astní k není elenem

ál.

aú omob1lové mu. Gratutujemel

vita.Marie Ju§ýnová z
kompletné pøepracovaným exponátem o hokejo\.ý pí imát se pøedst€
materiál€
m, to je
Mi]evska. Hókelová té matika s coorym iematickým zpracování m a ¹ piè kovým h.9teloyÝ1
páòi"iy
vyáavovatettm
v¹
em
tc, cl mù ¾ eslou¾ it iato u.or
,_,
T;ryl3yn:r:r*:» 5ì;.i.»
": » J"_ol«
j9 pi5ory,;ou,te
;,_ :?
iiú ié iisiic1ý maieiiái. aie io je siabine prsk^iick,ý v¹ ech_cxpcnátù iohoio iyp,l. Dijv.'5
¹
lo
zlep¹
it
by
prapickY
neexistuie,
yí
sly
ji¾
pøedminulé
ho
§oleti
relativnì mnaý spo* a maririaiiáne;
zpracování m,
rcZÝinutí té mátu Ùo dal¹ í chsouvialo§í . zbyrìae body autorka exponáiu neárácí kvalitnim
ZávodmÍ rulvanaVáp€
nkyjeexponátmladý.Nemýlí m.lise.bytpoprvé vy» avgnnaolymPsportuV

é §i, Velmi dobrý
roce 1999. Jeho autor na nem svstÉ maticiy pracuje á ooplruje jej a pøÉ prácovává nìKe_ré
Òevyiovòana je náplò nìKeïch listù , v øadì
le áan exponatu a rozvinutí te-òratu v oar(icrr souvistosteïr. pøeplnìnosti,
veoe snaha o ukázání ví ce materiálÙ k jejich pòli¹ né
» ibaoÙ

ExponátPodotynpijskouvlajkouzdeòka§lo!áè kaznámezmnohavýstavji®øadulet-Vetké

relativnì dobrý
støí bro já jedno z ne';refsiórL rláonoceii, ttere exponát kdy obd¾ el. Jeho \rýhodami .ie
jednotlivých li§ù ,
filateii§ický mateí iál a za,ií mavý název. zlep¹ ovat by §e zcela ji§té dala vyrovnanost
jsou ¾ ádné te}*y ftlateli§tické , ChYt'i
roz¹ í øit té matické iexty, uváOé ny n€

,r"nái

oø rvro vhorlné dïplnit nebo

dokonalej¹ í rozvinutí té matu.

je Ly¾ ováni. Jirky svobody,
klasická ukázka toho, jak mìl wpadát exponá pøed desí ti roky,
.*pïú tu, zpp¹ n oy se jistì dalo i ¹ jÒi rozyinyti.z:oleí ré té matiky, K
popisu. Po
a-òrátáristicxy troonornycn vìci, botrrr¾ el opìt bez filateli§lické ho
uláj,ii l"
xponál 1i¾ pøed tety
celkové m pøepraóvání 'exponai" ui uyí j6c narorna opìtný vermeil, Kerti tefito €
pøepracovat je tøeoa'ltan
Komp]etnì-á"'.áiimavýcn
obdr¾ el.

Jediný zahraniìní exponát Nìmce Hazendoïa zimní olympuské

neni pøí li¹ proè komentovat,

!»
krité òí se
sned jedinì-iako ukázku iórt cit"tantsry zpracované ho. exponátu zpù sobem, ve.vìt¹ inì

óÁyxliøi,

i,rá.por

Òmo*l*

noonota*. Jedinou kladnou zmí nkou bychorn moh|i zøejmì hodnotit

piezentaci tohoto exponátu.

v celkové m pohledu sportovní exponáty v karlovýGh varech urè itì ukázaly cestu ka¾ dé mu, kdo se
ho
tvoòé nové ho exponátu t"ri*l-pnpi.r"le, Ná_v¹ rìva'vý_stav, peè livá prohlí dka_€xponátù obdobné
vlaslniho, V pøí §í m
zamìøeni, tohle v¹ e je iodni, . ,JznýJ zbù sobù , jak se pòpravit'pro tvoí bu exponátu
budou vystavovat poprvé a té ¾
k

loce se v pøibrami uskuteè ní ÚjrÚ'pòeTairRA 2b02, uieena vsóm, kteøí
pfo výstavY vY§Í cò stuPòÙ,
lìm, Kefi hodnocení sueno *iòonatu cú ìjí vytepslt a vybojoval kva|ifikaci
Pøedbé ¾ né pòhlá§kyji¾ nyni mù ¾ ete za§í lat pøed§edovi

olympsportu,
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XV|.oH MELBoURNE 1956
LÌHKÁ ATLET|KA
Zlato na 30c0 rn pøeká¾ ek výkonem .9,4i,2 V

BRA§HER christopheí W. (G.eaí Britaini

novó],n

olympú ské rn rekordú .

FM Z
z
Z

DoMlNlcAillA
DoMlNlgANA
DoMlNlcANA
s

1957

YV.,q109
Rtr7 f^ 7R

i 957

Yv,Ali2, BF8

i957

M!591(585/s2)
BF7,8,8/l
Mi599(593/600), BF10
Mi507(c01/608). 3F9

pielis\em LOrc Ba.ien Poweij

cUTHBERT Betty (Austrálie) -'Trojnásobná zlátá oiynpijská medailistka, legende ausiÉ i§ké atleiiky, Zjatc
,.: jú L- m Výi(UneT i- 5 sec na 2i,: *| výlortrn 2r,4 (nový o;ýnroij\(ý reko:o) e Ve ¹ lafetì eix"ù C m
:,Jcleè nì s S|i.le],,§,tnoi..|31dovou, |,]0í noi] crgkgrcvo|.j 9 F|e*r i,4e]!crí r,,.c,'],; è ese 41l 5 s3c, ca¾ by| i noi,ý
!-ekord svìloVý.

FM

CDV
Z

AUSTRÁL|A

DchllNIcANA

].

s57

Z
Z

DOlyljNICANA

1

957

z

GUYANA

Celinová dop;snce k

DoMiNlcANA
,

1996 v Atiantì
YV,458
tsF7,7A,7B
Yv.463, BF8

O1-1

Mi586(585192)

BF7,8.8ll

Yv.BF8A

h4i594í 593/600}, BF1 0
t!'li6C2(60'1 16B8), BFg

YV.2519

Mi.3558(355ù /66)

s pfebskem Lofti Eaden Paweí ]

1991

CALHoUNLee{UsA)_ZlaloVbìhunallú mpiù ká¾ ekvýkonem13,5secvnové molympjské m.ekolcju.

F[l

Z

1aa1

GUINEA EQUATRIALE

Yv.21+A7

[4i,83(81/E7),91 (89/97)

É ¾na aeé

fDli

cAMPBELL Milton Gray (UsA} , K|omì zlata

V desetiboji V MeIbourne vybojoval i støí brc o è tyøi roky døí ve
V ii» |sinách. V N4elbourne Vytvoøil Výkonem 7937 nový olympuský reRorci.

F\4 Z
z

DoMINlcANA
DoMlNlcANA
5

Z

z

1!159

1959

Y\,,505+BF 16
Yv,51 1+BF1 9

lvli.661 (660/67)+BF1 8

Yv.A866

Mi.i 8B9» l883/98)

AAo

Mi.214a(2139J48)

Mi,673(660/67)+BF21

piel:skem h Llel.gecryzikájní n! roku

NlcARAGUA

PARAGUAY

1

975

,i971

V,.

^

(60)

Z
Z

GUYANA

oo^

1

Yv.BF

DoMlNlcA

FERREIRA Da Silva Aderí aø (Brasil)
.'

_

dí eis'-'x, mabna'

Ziato Y trojskoku Výkonem 16,35, co¾ byl nový olympijský rekord,

a

Ci1 -on1j',.

V cstvpu vÝkocem 65.71 JT .]namenal l olymp|ské Ziaio.

(Noøsko) Svìlový rekorc
DANiELSEN E§il
-DOMINICANA
_

F[4

z
Z

DoMlNlCANA
DoMINlOANA

s ple'É kem Lolc

DÌLANY Ronald (trland}

FIí l Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
cDV

Yv,459

1957

Z

_

BF7,7A,7B

a

oÁ7

Yv-464, BF8

1

957

Yv.BF8A

Mi5B7(585l92)
BF7,8,8/l
Mi595{593/600), tsF10
Mi602(601i608), BF9

E1den Pawe!]

Zlaio na 15c0 nr Výkonem 3:41,2 v nové m olymp]jské m rekorlu,

DoMlNlcANA
DoMlNlcANA
DoM|NlcANA
DcMlNlcANA
DoMlNlcANA
s plef,¹ ky'.Ref!
KLDR
|RLAND
IRLAND

1957

YV.470+BF9

Mi.627(626i30)

1958
1958

Yv.475
Yv,480
Yv,485

1958

YV.490

tJii.643(637152)

Yv,1501/M

Mi.1770(176c,« 4)

,1958

gié

dc§',
,1978
,1984

_

M|,614(613/20)+BF,11

Mi.622(g2li25)
M1,638(63715!)

r\4i.544(54344)
Yv,547
CDV k rrýroè í ustaveni MOV

1994

mffi,ffiù
i

E í j4effi

\i].,,

FlKoToVÁ olga (è eskoslovensko) _ Zla1o v hodu dí skem výkonem 53,69 v nové m olympijské m rekordu,
\,/

barvách UsA Staflovala i na dal¹ í ch olympUskýcn h.ách
Pof. 886
È EsKosLoVENsKo 1956
Pof. 902
è esxost-ov=tusKo 1s56

FM Z
Z

MALDIVE§

oVS È esxo
cDV CEsKo

1996

USTI ]\AD

,i8.5.96

oRllcÍ

9s6l34 cDVp

1

Mi
/

o.FikotOvá

/

Conolly

rurEláounNr 1956 / SETKÁNI ù è nsrruixL"ll

4

{61

Mi.983

MELBOURNE'56

ATLANTA,96
1

lMi.967

)

1

xlus È esrcí cxlot-vtrlptoNtxÙ /olga

Fikotová

Eva Bosáková / Ládislav Fouè ek / L.Fouè ek

V.Machek

cDv è gsxo

/

i
-

otto Hoònek l Jiøí Skobla / coRTlNA

d-AMPFZ7o oiz

§r.

Mo\ogØfie

94)

HRY XVI.oLYMPÁDY MELBoURNE 1956 í Vz

1996i45 cDVp 5

Monogaí e sf.95)

KUc vladimir (sssR} - Dvì zlaté medaile, v

bìhu na 5000 m výkonem 13:39,6 a na 10000 m výkonem
28:45,6. Na obou tratí ch Wbojoval souè asnì i nové olympijské ré kordy.
Yv.1949
sssR
1957
Mi.1968(1967ø2)

i

FM Z

lffi]
lt#Òll
tffiJ

li :ý:,_.rli:

_1t,"+,::]]1:,...

-tr'
§r,.**il
.
.§
Eili:]

,

'-,

|]-

':

'

h'

\l iA-,¹

1/

,,: ..]

KMEslNsXA Elzbieta (Polsko) - Zato Ve
svìtový rekord.

FM Z
PR
7
cDv

ffim
Li\

.

Ý§Ò*.

PoL§Ko
PoL§Ko
PoL§Ko
PoLsKo

§kokú dalìké m výkonem 6.35 m, co¾ znamenalo

í 956

Yv.877

Mi.994

Yv.1038

Mi.1173(1166L73)

i

nový

1956

Wa¾ sawá l / OLYMPIADA 1958' MELBO{JRNE

1s82

Dopisnice, pfipomí nají cí pol§ké ú spìchy v
Melboume

,!9ts0

JEUNZEME lnese {sssR) - Nový olympijský rekord Výkonern 53,68 rn znamBnal. i zlatou olymo'r§kou
í nedaili a no» oIyí npij§ký rekord.
N/ll.rgárrs6z7a
s§sR
1957
Yv.1948

FM z
z

1996

LETroNn

JOHNSON Rafeí (USA}

Yv.BF

Mi.BF9

- §tøí bro v desetiboji mu¾ ù výkonem 7587 bodÙ.
Fí ateli§ický mabia viz oH 1960 v Ølné .

o'BRlEN Parí y (UsA} - No\"ý olympijský rekoí d výkonem 18.57 a samozøejmì olympijské zí ato ve Vrhu

koulÍ .

fratet§ti.|ý

RlcHARDs Robert (UsA) _ Ve skoku

o

Bateié liz aH

mateia viz oH 1948 v Londýné .

sPlRlN Leonid (sssR) - Chù ze na 20 km, nový

Z

GUYANA
GUYANA

v Helsinké ch.

tyè i rovnì¾ v nové m olyrnpijské m rekordu zvitìzil výkonem 4.56 m.

Filate|stický

FM

1f.52

199§

o|ympú ský rekord a výkon 1,.31i27,4.

Yv.

(62)

Mi.

§TR|CKLAND shirley (Australie}

F}Ýl Z
z

-

zlato na 80

MAL|

1972

TANZ.AN|A

1

m pøeká¾ ek v è a§e olympijské ho rekordu 10,7 s€
c,

966

YV.A160

Mí .356(355/60)

Yv.BF

Mi.BF300

Mc DANIEL Milred {UsA} - Zlato Ve §koku vysoké m ¾ en a svìtový rekord výkonem 176 cm
t óAó
DoMlNlcANA
YV.544+BF23
Mi.726o24/31)+BF25
Yv.563
DoMlNlcANA
Mi.751(749156)
1s62
DoMlNlcANA
Yv.
1362
Mi-759ø5764)+BF27

FM z
Z
Z

5

pøeiskQm xv.Unesco

MoRRoW Bóbby Joe (usA) _ Trojnásobný zlatý medajlista, 100 m za J0.5 sec,200 m za 2ù .6 (a
olympijský rekoí d) a ve ¹ tafetì 4X100 rn spoleè nì s lra Murchisonem. Leámon Kingem a Waltrem Bákerem
v nové m svìtové m re'Kcrdll è asem 39.5 sec,
1 óea
DoMlNlcANA
YV.A108
Mi590(585/92)

FM Z
,7

7

Z

ÏóMlí \llè ^NÁ
DoMiNiCANA

957
1 957
1

BF7.7A,.7B

BF7.8.8n

Yv.n'!11, BF8
YV.BF8A

Mi5qR/qq1/^nn\ RF1o

Mi6ú 6(6ú ii6ù 8),BFg

Yv.

M|.2208(219u2a7)

s pFeó,kem Lórd Baden Powelj

TANZANiA

1995

UsA - Zlatá ¹ tafeta 4 x 400 m sla.tovala V sestavì Charles Jenkins, Loui§ Jone§, .james Mashbum a
Thomas courtney. ZVí tìzili Výkon3m 3:04,7.
Yv"A129+BF17
DoMlNlcANA
1959
Mi.665{660/67)+BF19
l o4o
Yv.A134
DoMlNlcANA
M1-677(672l79}

FM Z
Z
Z

Yv.BF2o

DOMIN|CANA í 959
uyobftzenltsdu

Mi.685(680/E?]
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STADION NYA ULLEV| _ GóTEBoRG
Gótebo« g patøí mezi nejmodemìj¹ í ¹ vé dskámìsla a jednou z jeho dominant ie modemí §t§dion
dství
§taí é ho §tadionu Ullevi, vybudoyané ho v roce 1916.
Nya ullevi (Nové Ullevi), Keí ý Yznikl iìsnì v §ou§€
Nový fotb,alový §ánek se zaè al §avìt v roce 1957 (§tejnì jako Re8l M9drid} a slavnosiní otevøsní se konalo
2g,kvìtna 1958 utkání m © vé dskaproli Výbìru Gtiteborgu. Na stadionu Ullevi se hrálo také © estZápasÙ M§
1958. Poprvé na Ms a V EVrcÒ §s zde Evrop.Ï pøedstavil v utkání s §s8R (2:0) teprve sedmnác{iletý Pelé ,

.yte (druhý
§vé mi§rov§ké zápa§} hrají na §edioí tu v¹ echny tò známé gù ré bo§ké kluby : Ó€
. Ullevi bylo svìdkem finále PVP 1982 mezi
nejslar¹ í klub zemì), GAls Góteborg a s|avný lFK Gótebo€
Abeí deenem a Realem Msdí id (2:! aa gena§), dal¹ í velkou událo§tí b,v!o nìkolik zápasÙ ME 1992, A|e
í ly populámí huclby (M.Jackson, D.Borr,ie, Rolling
nejen fotbalem ¾ ije tento sadion. Konají se zde i konc€
§ione§, B,Dylan aj.). V » o§€ igg§ byi Góteboí g ù spé ¹ nýmpofudateiem ME 95 v tehké atí etice,
pacitu pro 45 §00 divákÙ.
stadion byl ví oce 1992 celý pøefudoyán a ysouóssnosti má k€
Reprezentace È ssR hrála na Nya Ullevi poprvé 7.4.1962 e v pøipravné m zápa§é pH MS 1962 v Chile zde
prohrála se © vé oskem 1:3 (0:2), kdÉ ná¹ jìdiný gól daI T.Pospí cial. È esko na §vojí premié ru na tomto
§adionu ie§ì teprve ìeká |
slani§lav Kamenický
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RAGBRA! ?

=

cyklistické závody

V È . 3(107) na© eho loò§ké ho zpravodaje.isme psa|i o cykli§tické m závodu Ragbrai '99 a letos
.
jsme oPet dostali informace 0 lom leto¹ ní m, Co v¹ ak taio zkratká znamená: Vznikla
zeilov ,Regis,ter,s
Annuel Great Bike Ride Across io\» a'. V pod§alì ide o to, aby ka¾ dý ú è astní k cyklistá zí ikal co
nejvÍ cì pøí le®itostných r€
(l€
t
osjich
zí tek
bylo ú gtyhodných dyòóet osmtt;. Ka¾ dý ú è astní ktectymusí
Projet 48 mì§Y a mìsteÈ ky státu lowa v urè ité mè asové m razmezí a do'pøí §u¹ né rro pasportu, t<terý
pøedem obd®Í , si opatøí pøí slu¹ né fazí tko pou¾ í vané na mí stní po¹ tì ve mìstì, v€ niré m se pravé
nachází ,
_ Leto§ se uskuteÈ nil v pofudí ji¾ 29,í oè ní k(od 22. do 28,ó€rvence), @ §ponzor§lví m Americké
po§lvnÍ .sp» áVy (UsPs) a vydavatelslví è asopisu ,Des Moines Registe".'Z'vydané ho mno¾ §ví r8zí tek
uveøejòujeme pouze nìkolik na ukázku

:

Joseph M.Lacko (UsA)
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Francouzská po¹ ta ...

o

je v emisní m plánu vydávání pòle¾ itostných razí tek opravdu ví ce ne® ptodná.

V© €
ch vydávanýcn

iazí tkách a rwnì¾ i známt<ácn vydává francouzská ,LA POSTE" informaè ní mìsí è ní kPH|LJ» Fq kde se
francouz§í filateli§lé dszví dají V¹ echny novinky, heré po¹ ta pòpravuje^ Zleto¹ ní bohalé produkce
vybí fáme, pro nás jen ta zají mavá se sportovní mi námìty
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Navazuji na §te.inojmenný è lánek uveøe_inìný ve zpí avodeji è ,1 v roce 2001 a doplòuji jej o dosud
mnì Známé filateli§ické dokl3dy, v¾ ahují císe k Xlx. zOH.
o poøadateti ZoH2ao2 se r§zhodlo 16.è eNna í 995 na 1o4,Zasedání MoV v tsudape§i. zde, dnes
ji¾ bývalý pøeds€
da MOV, Juan Antonio §8maranch, okázale pomalým lónem oznámil syìtu poiádatele XlX,
ZaH 2a02 - SALT LAKE CITY. Mezi pora¾ enými zù §aly Ó§ersund (© vé dsko),Quebec (Kanada) 3 Sion
(© výca§ko).

po¹ ta pòpravita obrazovou dopisnici § nati§ìnou známkou (logo zásedánD v nominále
M€
ïer§ká
14 FoòrrtÙ sportré tem pøed§edy MoV vlevé è ásti. Ne dopisnici bylo pou¾ ito PR slogem tehdej¹ í ho

kandidála salt Lake city (obr, 1).
Á právì toto logo se nachází i na razí tku První ho dne vydání Am€
rické
z 6.1.t9s4 k emisi pìti známek pro xvll. zoH 1994 v Lí llehammeru. (ob,í , 2).

Volympiiské m roce 199E se objevila raeí tka, pòpomí nejí cíkonání

po§ovní správy (USPS)

xvill. zoH vNaganu

a

následují cí Xlx. zoH 2002 (obr. 3 a 4).
22.1edna 1998 byla Vydána známka 32 c, svyobrazení m ly¾ aøe - sjezdaøe, bez doprovodné ho
textu, Jde zøejmì o pòpomenutí ZOH 1998. Známku doplòuje rgzí tko ze §alt Lake city (obr, 5).
slogan .THls ls THE PLACE - SALT LAKE" ("ToTo JE To rr,lí sro - SALT LAKE) se objevil
v roc€ 1999 na í rankotypu fií my, nabí zejí cí rù zné olympijské produKy a suvenýry (obí . 6).
Poslední , mnì známé , razí tko z leto¹ ní homku má konkré tní podobu olympijské ho razí tka §ouÈ asné logo s olympuskými kruhy, po obvodu nápis zimní olympijské hry a pøed§tavení jednoho zimní ho
§poí tu Z programu ZoH - bobÙ. Bylo pou¾ í Váno18.kvìtna tr, V Denveru (obr, n.
Nutno podotknoui, ¾ e USPS opìt nefiguruje jako jeden ze sponzorÙ xlx. zoH, tudí ¾ nesmí
pau®Í vat olympijské symboly. ztohoto dÙvodu nelze zøejmé oè ekávat nadprodukci známek a razí tek, o
è em¾ svìdè í i to, ¾ e v emisní m plánu na leto¹ ní rok §e neobjevuje vydání ¾ ádné .nrr*, * rO[í l3í rr."*
P.S. za reprodukce razí tek patøí podìkování p,Josephu M,LáckoVi z usA,
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CIY 2m2

č asopis měsí ské óí í sí r8R^lo - Knálovo Pole, pojmenovaný názvem městské č ásti, tj. KRALavo PoLť ,
Ňná¹ í pravi&lně č lé nkyo slavných kálovopolskýd1 rodáciú , Vďs/e 9 (áfr 2ffi1) n$*me tento ďártak,
J.© ,l<terý by nohlzají mat i ďenářé zqavodaJe 1LYMPSP)RT.

Závodní k
K!átc€ poté , co vďoupil do kategorie

V

mu¾ ů . piedělal § na své ho favorita ří dí tka ze
staré ho kola. Ta byla dí lem kováře v Blansku,
Kení ie pňpevnil na bicykl bývalé mu majitelj pň

nehodě na ce§ách. Amaté í §ká řidí tka byla
¹ kovně prota¾ ena, umo¾ ňovala aerodynamic}<ý
cvklistický posed a závodní k snimi v rooe 1964
vyhrái oiympiádu v Toi<iu.

Riacll v lvlc^lÁu uvé svýiwc

mláde¾ e pň

lep¹ í kola. V¹ e§lnáďi letech vstoupil do sK
Slávie ®abovřesky a vyhrál hned wů j pruní
§lnič ní záVod v Třebí č i.o rok později se §ta'
jední m ze zakládají cí cÝr č lenů TJ Favorit, vojnu
slravil v Dukle Pardubice, vráil s€ do Favofitu a
v letech 196ffi9 ávodil za Duklu Bmo. Jako
-^Ár^,^^+_^^
l§Pl949llto

__

nejproslulej¹ í ryklistické

kam §e po mnoha

Jiti Daler ;e ¾ enatý, má č ryň oái, aie
řdné znich prý a§ nepŮjde vjeho zá\rodní ch

slopách. Vedle cyklistiky ho baví horská turistika

a matemať cké oří ¹ ky. Kdy¾ se je¹ ě zeptám

!-;;^.^x_Ě

vgqv

na

J9.iV

poznamenaná věkem se rozlomil€ na kryté ámní
dráze v Beí lí ně rok po olympijské m ví tězství , A
¾ e byl z toho smú tný.

ú č astní mí
l stí ovství 9/ěta, dvakrát í eprezentoval
olympijských hrách (Japon§ko 1964,
Mexiko 1968). Na MS v Miláně v r. 1962 závodil

na

TJ Favorit Brno,

letech vrátil.

Vlas na

\4coRELu.

v Jlzuv lld j

v Holand§ku.

se

^i;.*í
§l§l|ll

lgÁviuy

závodŮ, ú č a§tnil s€ i proí gsionální ho Ms
Od r. 1970 byl trené rem v Dú kle
Brno spolu s Franti¹ keí n Jursou a v urč itých
období ch i ve státní reprezentaci. Dne§ tré nuje
joniory a kadety ve §tředisku talentované

sedátku jeho kola, potom na dámské m kole wé
staĚi sestry, dál na jednoduché m bicyklu
s budoucí mi ,olympij§kými" ří dí tlv,Kerý doďai
proháněl
jako kluk od ¹ vagra. Kdy¾
s kamarády na okruhu Slovanské ho náměstí i na
del¹ í ch trasách, č asto je predjf¾ děl, i kdy¾ měli

§.

Baler stal olymrijským

a 5 km (4.4594 a 6,0535 m!n). Vletech 19§$70
pů sotil v proí esionální m gyktis{ické m druXvu
FRlMATlc ve Francí i, kde jel řadu pre§ti¾ ní ch

Cykliďa Jiří Daler se narodil vr. 1940
vKláló/ě Poti, Nejdří ve jezdil statí nkem na

llcll

í . 1964 se J,

ví tězem v Tokiu ve stihací m ávodě jednotlivců
na 4 km a zí skal prvni č s. zlatou medaiii na OH
vcyklistice. Je drátelem stří bí né medaile zMs
1S6 a bronzových medailí zMS 1964, í 967 ve
sté jné disciplí ně a 1965 ve §í hací m z{vodě
dru¾ §ev. Vr. í 967 vrvonI na předo|ympiFkých

dráze wáa

Jana Nowtná

Pozl^rďd<e : Př sáté ni alympsptu 19.11.1994 v Přďově byl na p¹ tě Přarcv 2 po:Ěiván yopagahí
¹ oóEk ve mehoďrocr'vadm raďku PQSTALÁ, s wo*azer,í m Jřlho Dalera na kob a nápisen X/lll- OH
Tokó 196+í §4.

Mistrovství světa v háaené 2001

^r

V době od 23. 1. do 4.2.2aa1 se konalo ji¾ XIKM§ v
házené ve Francii. Ve Francii se ji¾ konalo Ms V
roce 1 970. Ji¾ tehdy Vydala francouzská po¹ ta známku, kteIou vydala rovně¾ i letos a v městech, kde §e
hrály skrrpirry byla k pou¾ í vání i pří le¾ itostná rází tka.
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Karpatský Maradona se louč il "..
V B,,ikure¹ ,ti 5e 22.dubna 200,1 konala velkoIepá rozlUč ka s nelslavněj¹ im a nejznárněj¹ í m
rumunskym fotbalistou GheoFghim Hagim. Hagiho výběí se střet! s Výběrefi světa (2:2), před 70 tisí c
aplaUdují cí mi diVáky.

Gh€
orghi

Hagi se narodil 5,2,1965 VKonsian.i, kde také sfotbalem zač inai, Vroce

_1987

přestoupii do steuy bukule§, s kteroU zí skal v ielech 1987-89 mistrovský titu1 á Rumunský pohár. V tomto
oMobí jsme tohoto vynikajicí hc í oibali§tu a jeho umění mohli spátřit v Praze ná Letné , kdy sp3rte prohrála
V Utkání PMEZ 1988 s€ steuou Bukureť 1:5 a Hagi vstřelil dva góly, SlaftUje na M§ 1990 V ltáiij a po tó
pře¹ upuje do Reelú Madrid, odkud V roce ,1992 přestupuje do druholigové Brescie, Září na MS 1994
V USA, kde pňvádi Rurnunsko mezj poslednicti osrn týrnŮ mistrovství , Jeho skvěié výkony mu vyná¹ í mí sto
V FC Barc€
lona. Poslední přestup uskuleč nil v roce 1996 dó Galatasaráy lstanbul, s nim¾ zí Skal v řadě č tyň
titu{y ml§tra Turecka. V květnu 2000 pňvádí Galatasaray k senzač ní mu triumfu v Poháru UEFA § A§enálem
0:0 (4:1 na penalty), i kdy¾ byl v tomtc í inále vyiouč en. s reprezentací se rozlouč il na ME 2000 proti llálii
(byi vyioucen). Za Řumunsko odehrái 125 zápasŮ (rekord) a Vsiřetil 35 góiŮ- Proslavil se t6ké svojí
,
Vznětlivosti a nedisciplinovano§í . V č erunu 2001 byl ]menován na iň roky trené rem rumunské reDrezentac€
Rumurrská po§a pň§pěla k osí avám icolu rumunských í anou¹ kŮ přile¾ itostní známkou, §ří haným aÉ í kem,
S.Kamenický
FDC a PR.
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Mezinárodní

§W

w

v §Tontrealu

Kjubilejní mu 25.roč ní ku

po¹ toVní no hokejoVeho tu,naje,

jeho¾ prvni rcč ní kSe

hrál

sudbury (ontaňo) u¾ v roce
1977 i:yia pří lB¾ itostná obálka,

V

vydaná 13.a.23a1, Na obálce

]e

Jedna ze známek kanadské po§y,
V hodnolě 47 c pou¾ itá z All Sta§

tiskové ho ii§u o ¹ esli známkách
{(viz oS č .1{109y2001, str.21)) a
i]ří le¾ itostné razí tko S datem
13,4.2001 a domicilem Montreal
(Quebec). Tumaj se konal od 13.
do 15,dubna V Montlealu.
Po§ovní hokejový tumaj se Za

ffi Z5i

,ďr
§§,*

roky od své ho Vzniku l"ozro§l a
¾ nan]ená mnoho pro upel,nění

(amaráoSkycř vztaFŮ mÉ zi

kanadskými

po¹ tovní mi
NHL a
zaměstnanci, Ke zvý¹ ení átraklivity tuma,ie pnspěly V minuloýi i zápasy mezi
"po§áky" s velerány
také s Ali Sta§ mis1ry Kanady a USA, Výnosy z lé ctrto zápasŮ jsou věnovány na Zdravotni pé č ilě|esně
posti¾ ených. obálha vy¹ ia V nákladu 12 tisí c kusŮ
s.Kamenický
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MS 2002 ve fotbale u¾ klepe na dveře

!

Pří ¹ í rok opet záč ne světový svátek v¹ ech pří znivců í otbalu, í olbalové filateli§y nevyjí maje. Ji®ní
Korea u¾ del¹ í dobu s předslí hem vydává filatelistickó matgriály k té to tak ocekávané události, V loňské m
roce, 24.1 1 .2o0o, pňspěla korejská po¹ ta í ilateli§ů m sé rii deseti známek modemí ch stadionŮ, na kterých se
V Ji¾ ní Korei bude MS 2002 hrát. Známky vy§y V tiskových listech po dvaceti kusech (5x4) a v omezené m
nákladu i malé aĚiky se dvé ma §iadiony. Známky maji nominál 170 won, an¹ í ky340 won (2x170), Vydané
byly i FDC a pří le¾ ito§né razí tko. Poslední m poč inem korqjské po§y je Veli.€ zdařilá pětiznámková sé rie
prcpagují cí hi§torii v¹ ech ú óa§ti Ji¾ ní Korei na do§avadní ch Ms.
Zdá se to být neuvěňtelné , ale J.Korea (na rozdil od Č R) je¹ tě nechyběla na ¾ ádné mz poslední ch

ótyř M§ (1 986, 1 990, 1 994 a 1 998), Pňdejme je§ě ú č astna Ms 1 954 ve Svýcarsku a máme luto zají mavou
L^ň^l^r^i
I^L^ ň^;ól^.^l 6^L.,r^ l:j^; ý^ň^
a6; iid
6^ iJl;
trc iJý.l
ann' ó
ó a^
ii .qu'
ř_dí t,
-Á;iiii ÁUiiiPiYú
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