
,#ť ť ť ttrP§P§§r

ZpRAVoDAJ č esxÉ  AsoclAcE pRo OLyMplJsKoU A §ponTsjNlptmrgrtt
odbomá §ekce č eské  námětové  společ nosti svazu č eských filatelistů

SPORTU

Představova1 osobnosl Z naš eho nové ho propágač ní ho š oč ku. by bylo noš eninr dřivi do lesá, Naš í
VynikajÍ cí  atleiku a oiympuskou Ví tězku Z roku 1952 Danu ZátoPkovou zná opravdu ceiý své t, Jak se vš ak
doslala na propagaóní  š toč ek k 80. Výroč í  policejní ho sportu u nás ?

Málokdo one§ Ví ,ž e Dana byla diouholetou ólenkou (od 50,tých le1) Rudé  hvězdy Praha, a to byf
ccdí i (stejně Jako Č ervené  hvězdy na Slovensku), patří cí  pod Minisle§tvo Vlrití a. Lelos slaví  policejni sport
sVé  80,výroČ í  vzniku, když  v roce 1921 Vznikl Atletický í otbalový klub - A.F,K, stráž e bezpeč nosti praha.
l"la Pocátku 50"tých let pak byiy zří zeny oddi!y Rudých (Č ervených) hvězd a v roce 1990 bylá zaiož ena Unie
|ěloyýchovných oryanizací  Policie Č eské  republiky (UNtTop ěR}, Kerá je souč asným obfun§kým
sdruž ení m vš ech spotlovní ch oddilŮ policie.

Muzeum poiicie Č R v Prcze 2 pňpravilo k uvedené mu výroóí  velkoiepou výslevu, která se usk§teč nj
od 25,ří jna 2001 (pouze lento den bude i použ í ván výš e zobrazený propagaóní  š oč ek Ve strojní m
znehodnoo.Vacim razÍ í ku na poš tě Prena 2, Morevská ul,), až  do konc€ ú nora 2002. Náš  olympsporl
pňspěl i svou ,troš kou do mlýna". když  pnprávil í le pěti panelech filatelistický maleriál na uvedené  té ma,
k'ieré  budou souĎástí  Výstavy. Akc€ se zú óastnili č lenové  L Janouš ek, Z.slOVáč ěk, J.Petrásek a i.Vápenka,
Vedeni olympspórtu i Muzea policie Č R jim za 10 Upií mně děkLl,|e.
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oLYMPSPoRTU V PRAZE l!!

Druhé  letoš ní  setkání  j§me §ituóVali opět do naš eho h|avní ho města, tedy do PRAHY! MÍ sto, na Kerem §e
seideme neni nové , bude lo na staré m Mě§tě v Buš ni ulici č .17, v budově střední  prŮmyslové  Š koly
§tavební , Dostat se iam, je rovněž  jednoduché . Duš ní  ulice je rovnoběž ná s Paří ž skou a ta vede ze
staroměst§ké ho náměslí  k Vllavě a k hstelu lnteí continental. §tav€bní  prŮmyslovku najdete, kd}.Ž před
holeleí n lnteí continental odboč í te po pmudu Vltavy, popojdé te o jeden blok a jsle t3í n. Pojedete-li metrem,
j€ffe do stanice staí omě§tská, vyjděte d§ Kaprovy ulice € ptejte se opět na zmí něný hotel^ Pro§ory najdet€
ot§vřené  od 8,00 hodin a pfipí 8vené  pro ělenskou buzu, vlastni sé tkání  .ač ne v í O.§0. Zbývá jtž  )en
jediné , totiž  datum. Poznarnenejte si,

ž e den "D' Vedení  OS se s vámi již  nyní  těš í  na viděnou!
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ZMĚNY v á-eNsrÉ  áxt-noruĚ
ukonč ení  č len§ví  v os:
na vla§tní  ž ádost Pár MEJZLÍ K z Pohoře|ic (dne 7.6,2001}.
Ze zdravotnich dŮvodů  Dr.Bohumí r GLo§ z P€hy (přeje vš em ělenŮm hodně Zderu).
Noví  č lenové :

Novou adresu oznamuje č len l\iiloš  Š AUER, ěp,468i Dolanv, PsČ  783 í 6,
T3ké  ltál§ká clyí npijská a§ociace měnl adresu :

Nově ustavená byla i né rodní  asociace v Rakousku s

UxA
JÁsEK
voKoUN
WRKNER
D§Ě

_ Motir.§eí í tmlelveřein olwnDische sriele und §ooň. Lascvoasse.,l+í 6. í 703 lÁí ien
Rakouským PřátolŮm, které  máme tak ňkají c'za humny", pr+miv ieiictr eirrnosti nrnotro ,lspcctrgt

nové  e_mailové  adresy :

tiuxq(Oqrvbox,cz
radekiasek@sezlam.cZ
frantisek. vokoun(OscDlvn. cz
wirknerť óouick.cv
vaclav. divis@§rqasofi . Ě

Z dogisu naš eho č lena, ú sPěš n€ho vystavoť atele, Tondy Bvořáka z Náchoda i
Nazdaí  Jar|'o!
Minulý týden jsem abdž el QLYMP9PoRT č .110, ve Heré m dé váš  hádanku" k 5 fu. známce Řecka z roku
1,896.. PoRtÉ  jsem správrÉ  ďeč e§ datW| razltka (rcFoduk@ je dó§i neé itelná), jde o datum 2§.3.1896
řecké ho kabndáí e, §|i + 13 dfif = pvní  den vydání  aámky a té ž  zahalovaci &n'§vnÍ ch otympilshýú  her.
Prďo to cÝnavé  ohodrocení , zejmé na u té  cÉ .tistwgÍ i, kdy bW Clasaž eno ji§é  je§ě vy§í  ceny.
K Úryvku dopi§U není  co dodat, vŠ e podstatné  bylo řeč eno. skuteč ně §e jedná v obou pňpadbch, u známky i
u celi§tvosti o í .den Wdání  a vyvolávací  c€ná tómu odpoví dá. Jaká blla tá koneé nj, ikuteč ně dosaž ená,
bohuŽel uátí m nevim. KaŽdopádně gratulujeme pňteli Dvořákovi za.iehó postřeh, Ří ká se tomu í ilateí i§lické
Yědomosti!

Y DO ZPMVODAJE A INZERÁTY IVANU VAPENKoVI, ON JE REDAKToR
ZPRAVoDAJE Il

OBJEDNÁVKY MATERlÁLÚ OS NOVlNKOVĚ St_UŽeY e PŘÍ SPĚVKOVOU AGENDU VYŘlZUJE POKLADNÍ K
BÉ DA POLÁK!

áoostt o zesuNí  LITERATURY Z KN|HoVNY os Mů ž ETE ZA§í LAT nADKoVl jÁ§Kovl 
I

č LEN§KoU AGENDU, NE§RoVNALo§Tl A PŘÁNí  oHLEoNĚ Z_AsILANÝcH ZPRAVC}DAJú  VEDE
STANDA MMEN1cKÝ1

oč EKÁvÁTE-Ll NA svů J Dopts oDpovĚĎ, rreznpólvrrŇTE zNÁMKu NA zpĚTNÉ  poRTot
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JlRKA HoNců , dlouholetý č len z ví chlabi, zaslal doplněk k č lánku v č í sle 212000 (str.46} :

Po přeč ,í ení  č !ánku "Meú národní  tyž ařská komise 1910-1924'bych jej rád doplfiil fotokap:ií  pohlednic od
J.RÓssiera, zastaných ředí teli š koly v Dótní ch Š tapanicí ch u Jitemní Ce, jednomu z kkonoŠ slrých lřařských
nadš enců , Jahu B?charoví . Fohlednice odeslaná z4.č eMence 1908 z alympí j§kých her v Lonďýně obsahuie
rcrt "Pří prawá schů ze zimn\eh turistů  19-- 20.7.08, Londýn (Olyť np. Hry). Mezinárodní  federace lyŽařŮ

založ ena. ppes scnú ze, - !.Kangres v ú mě 1909 v §ockholmé  pň Nordických Hrách, SrdeČ ňě Tě a Hory
Zdraví  Tvui Resler,"

'|^uhá 
pahlecnl.x je adeslaná 21.2_1914 7 Kňstiánie, Str4iové  razí t|o_p,"rys,ry!?|?,::ť |Iť .y,*y,

"r*ii 
ivóÁoE lďu. xrome ú rar*d pohted obsahuje i podpí sy J.Roess/era_ofovskeno,Feglstruprne ,

změnu v podobě jmé na), ,"Š Š n"'táia"isina aeiaytá n9^ymtó xongresu lng.J.Pavtouska a kaneč ně i
-i"Ňayí sc, 

J.DáhIa, Úeď v táo funkci pú sobil v té tech 191a - 1914,

Z dopisu přitele Rafanidi§e :

k,eď som č í tal zpravodaj. mepokojila ma č ásť . kde uvadzáte gratutácie č tenom.k ž ivotné mu jubileu, v tejto je

;;;;;;r";;' é Ě;:r-iei"iá"ěi,,niŇá-ii iii it";áu io Š touens*a ste asi zabú dli. Č i snáď my č Enovia

ž o siovenska sí ne nie rovnocenní  č lenovia asociácí e?

Taioodezvánení jediná,stejné pňpominkydoš lyaleiodč ienů č eských,Keří s§laké ilenaleriiv
piehledu jubilantů . zoů voonenileffioj"Jnl, Ř"óx"e'cňtěla zpestřit obsah zpravodaje, Jednoduchý je i

oostup. Z poč itaóe Vytáhnout óoi. o"ta na|9.9lj jubilanty. ve] ,a uonuz.t iracet. Ne vš ichni ólenové

6áum narození  v prinusce vypiniň á máme jei tuaiz ž aznam-e.nán a vvlouďt nelze ani to, ž e pň přenosu dat z

pňn!áš ;ek do poč í tač e doš lo kghň;- ii; ;;il'o'xio*u, ž e někl;ří  z výplsu poč í tace vypadli,Rozhodně is,ne

se nechlěli doiknout nerono i"ní ň"iái..-"ni, oo pr"'ntedu a už vů oec ne, Pokud. bY.bYt. at iiŽ odkudkoliv,

vš em takí o postiž eným ." .o"'á,nrJ*áró prii.Ii'n"t"n*,.i,řiť ři,. páiáJJmoeů tiňam á Jiřimu Honců

k jeho š edesátinám (13.s.). př"ň; r;é  ,draví _a. mnoho Riateú sictycn ú spěchů . Aby nedoš lo k daĚim

iÉ vt-""i* ňónremtin, raa,eli t.jio .j,iru;iz oo přiš tí ho roku nebudeme zařazovat JP

Ve č fu*é m č tvrtletí  roku 2001

gratulujeme naš im č lenů m k významným ž ivotní m jubileí m

19, iistopadu
2,1 listopadu

2. prosince

k 70 tinám
k 60 tinám

k 25 tinám

Jaroslavu $oukupovi z Poděbrad
Františ ku Sopkovi ze Sabinova {§R}

Michalu Farské mu z Jí lemnice
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OLYI,IPIJSI\i RoK 2000
sic€ není , leč  mnohé  oů lež ité  Ucálos1; pro olympijské  hnú ti nestaly. Vzpomeime alespoň dVě, obě spojené  s
kOnánim 1i2.Zasedáni MoV v MoSkVě, PrVní m ú kolem tohot0 Zasedáni byia VoIba pcřada|ele her XXIX,
olynpiády V roce 2008, Uskuleč ni]a s€ V pátek, 1 3 7-2001 , Z plejády kandidátŮ jich byio vybráno celkem pět
pro vlas,lní  VOibu. Prc provedení  Volby Slač ila dvě kola;

rxandidát v 1,kólé  ve 2.kole

20
17
1

Na asijské m kontinentu se tak uskuleč ní  olympijské  hry již  p0 třetí . Po Tokiu 1964 a Seoulu 1988

dojde V roc€ 1908 na č inské  hje\,í li !,nš s,|o. Pekin§, Ve §Větě 5e 1oto rozhodnutí  sgtká.Já s do§! ro7ponJplnými

názary e asi leplve cás ukáž e, bylo-ii toio rozhodnuti mOUdí é , č i nikoijv.
Když  na $ejné m mistě. tedy V Moskvě V roce 1980, bylJuan Antonio §amaranch zvoien předsedoLl MoV,
jislě nikdo nepředpokláda1, jak dlouho Vé  5Vé  í unkcl vydrž í . Za dobú  jedenadVaceti iei své ho pŮsobení  se mu
podařit0 Vytvoajt z t\4oV prcsperujicí  orgánizacl bez í inanč nich problé mŮ á umoŽnit slaí  na oiympiiských
hrách těm skú teč ně nejieDš í m sporlovců m. Již  n;kdo nebude mú ci dobujeho pŮsobení  Ve í unkci opakovat,
prolož e podle nové hc reg]ementu zisi(áVá nyni přeiseda mandá! na osm le1 s maž no§tí  prodlouŽeni o datŠ Í

ctyň roky.
Při ukonč ení  své ho pů socen! ziska! J,F. §arnaranch zlatý olympijský řád. byi jr-rrenován doŽivotní rri

c€slným ořec§edou MoV a oiympijské  rnuzeum V Lausanne ponese nyní  Jeho jmé no,

K Voibé  kandidovalo pět Zájemců , Kanaďan Richad Pound, Korejec Kim Un-Jong, AmeriČ ank8 Anita
D€FrantZ, Maďaí  Pá| schmiti a koneč ně Belgican Jacques Rogge.
osmý,m pňgdsedou MoV byl poměrně Velmi rychle zvolen práVě posiedně jmenovaný, beigický lé Kař a
bý\alý mistr §Věta v jachtingu, V té to flnk.i !e již  ciruhým Belgicanem, neboť  na E.olympij§ké m kongi-esu V

Praze ř_)y! Zvólen rovněž  Belgjč an. hrabě Baillet-Latoure. kler_ý setrval V předsednické  í unkci 17 let,

Podle slov předsedy Č ov, v.lDr.t,lllana Jiráska, je Jacques Rogge Velml vhooným kandidátem, kte{Ý Vládne
několi(á jazy{y Jí li oobře ieonai s iro6, 

" ," 
i piáieijky ,,á(;J|lť ,, ů ů si(g,r',!] ú ,yí ní ,IjS\ai1-]U hrii,, v i'iaž ť  :'/i

jjž  nĚkoiikí át pří torn§n na nizných jednání ch, Nám nezbývé , než  Věřit, Že bude přátetsky nakloněn i

o|ympijské  í jlat9lil
Popsa|ó události ize í ]ial€listicky dokurnentovat pěknou Ceiinou a rlrČ nim pří leŽitostným .azí tkem

ruské  poš ty ke 1J2,zasedání  MoV. MoV v Lausann€ oouž í val výplatní  otisk k Zasedání  a pří leŽitostné

razitko ke zvoieni pekingu i k vclbě nové ho předsedy Mov

,* 
",.* -,"',, 

rš  _*{]u*"* "* ".*

,,**, .4r**l+,ť -, < tru**1ť ,p,6 *-*e lL

§?t,,§b*,p,g:$

)?
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poč í rnč e vE FlLATELll

Výpoč etni technika proniká stále Ví c€ do vš ech oborŮ n8š eho ž ivota a samozřejmě, Ža newnechala
:rl náš  o'Ůr, tedy filatelii. dD s katatogy se objevují  _iiž  i na naš em trhu, webovské  stránky Í ilatelistických
<,ubů . svazů  a společ nosrí , e-mailová po§a, aukce na intemetu roš ou jako houby Po deŠ ti a jistě bY se dalo
1ají i j mnohé  dalš í .

centrem naš eho zájmu v tomto povidání  budou fileteti§ické  exponáty, zhotovené  právě pomoci
..-ý?ccetní  techniky. Na vý§avách v poslednich lé tech se objevují  v poslední  době stále ví c€ €xPonátY,

zrlotovované  §ále č astěji-p€mocí  výpoč etní  techniky. V soué asné  době jich je jiŽ té měř padesát procent z
jejicn celkové ho poč {u. J-e'mož né , zc i vy jxe §e právě rozhodli, ž € již  koneÓně do toho_kousnete a pustí te

_é  oo woriry nové ho exponátu neoo té n svů j koneěně přepracujele, doplní te, vylepŠ Í le, Prostě, Že jej

9Ěeděláte, Máte li tu mož nost, doporuóuji využ it pň práci právě poč í taó. Takoirým ku pomoci by mě|y slouž it
:asieciují cí  řácii<y.

co v,š echno k toť nu budc zapotřebi? poč í tač  pochopitelně v prvé  řadě. stač í jakýkoliv. kteť  pracuje

p.d vvindows a má k dispozici progiam Word. Dále budemé  potřebovat tiskámu (§aČ Í  Č emobí lái, mŮŽe být

irkouslová nebo laserová, mé ně vňodná je tiskárna jehlič ková. Tu nemusí te mí t nutně doma, §laČ Í  pň§up k

ní  u známé ho, V práci apod, NUtný je Í ochopitelně i prscovní k, který vš 9 ovládá a pomů ž e alespoň v

.a:atcicir. Nej§te 
'li sami toho scňo'pni, oopóruč uli né koho z Vám blí zkých fud rodiny, asi nejlé Pe Z

miádež nické  kategoňe. Dalš í  zásadní  rozhodování  ovš em bude již  na vás.
Formát a Óruh papí ru je první  na přetřesu. Doporuč uji použ í vat formát A4 (21a x297 mm), se klerým

nelsou pmblé my pn tisxÚ. .ten inar fi§káí en je schopných tisknout ng formát větŠ Í . Je to rozměr o něco

mánš í  než  jsou inámé  listy formátů  poí is, č i §Ónauoer, ale větš inou do§ač uje. Papí r použ í vejte kladí vkový,
nejlé pe Ďisí ě bí lý, kleú  sé  proctává fiěkdy ve Velikosti o málo Větš í . Známý knihař nebotiskáma ve městě
Ý.ň ;§i ňr rrrrprlannrr rlpliln<í  iis:tě ořiznnir Donnnrč uii oáDí ru nořidil do§teté č né  množ slví  s iistou rezervou,

tatkuiuite s tí m, ž e něco se zŘazí  pfi zkoufuni a č asěm budete exponát dop|ňovat, předělávat něKeí é  li§ty
apcd,

Datš í  nákup 5e bude §,ket obalů , do Herich budgte hotové  li*Y vklé dá" \./ pepí m!.í ví  vám nabldncu
trensparentní  závé srré  kaDs_y. zhotovené  právé  přesně pro foí mát A4. Vykí te !y. ]deré  jsou skuteČ ně

ilansparentní , teoy prů trtedné . Existují  totiž  také  V matné m pmvedení , ty se nehodí ._Listy,ulož ené  v té chto

obalech lze upevňovat do krouž kových desek, ve Kerých se listuje mnohem lé pe než  v běž ně použ í vaných

deskách pé ro\rých.
Z dalš í dr poiřeb s€ zásobí me filatelisiickými lepenkami, pří §luš nými fotorŮ,l\y (doporuČ uji německé

Výrobky H€rm8 Tiansparol nebo o.K.Photo selĎ, haiidkami nebo pnihlednou fóliÍ , lepidlem (doporuěuji

tLine ieiioto Kores) a pripaoně óemým podktadoWm papkem, Vš e totiž  závisÍ  na tom, jak se rozhodneme

*.řriá ilirtÚ*'pňňrhóuat a jakou'zvolit graňctou ú pravu. Vyřeš me tedy nejpNe problé m Posledně
jmenovaný. v zasáoe exisují  dvďáož nosri poŠ tupu. Buff; dáváme předflost předkresleným rámeČ kŮm, do

rterycn upevňuleme jednotlivé  známky, ceí í ny a celistvo§i nebo vš echny uved,ené  artefakty podklá_dáme

ceme 1rraw;axaini, č emým papí rem neuo tistĚm;, Podkládát č emě a navic jeŠ té  kolem kí eslit fámeČ kY jiŽ

si]ně Ňpomí ná smuteč ní  paí te, zásadně nedoporuč uji! Posufie sami :

s tí m poněkud souvisí  i způ sob pňpevňování  mateňálů  k listů rn. V prvé m pií padě přichází  v Úvahu

použ ití  filalelistických lepenek |cela'nevhodným pro pňpevňování  §věž í ch známek § lepem) nebo

zasouvací ch tapei z pónteoné  í olie, lepených'kyselinou octovou nebo bí lým, ěi_prů hledným latexem,

Celi§Vosti potom pňpevnuleme bí lými toto"Í zxy. Ve druhé m pří padě mů ž eme použ í t ! známek hawidky,

což  j€ sice pohodlné ,'nikoliv vš ák gráficxy nejtepŠ i, připadně se uchýlit opět k r|lateli§iciým lepenkám, Č j fólii

s lelení m kyselinou octovou, pr u"puunouaní  
"átlstvodti 

použ ivame í otorů ž ky č erné , Právě toto Podkládání
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č erně jze dosahova,l velm1 C]obře poč itač ovo! iechnoiogií , §ož  odbourá\,á použ í váni Č erné ho pepirL a

porněmě drahýoh hawi0ek, kleré  naví c ne vž dyjsou k dispczici V pož adc\,ánýCh rozmĚrech.
Dalš i závaž né  rozhccjnuti je třebe uč init ohledně použ ivaných typri a veiikostí  pisma. u námělových

exponátŮ Větš inou Vy§tač í me se dvěma typy § pí smem, Kenjm uvádí me i€xty námělové  (popisujici
tÉ matické  souvislosti meieriá:U na listě) 6 s plsmern. kieným popisujeme texly fiiate}islické  (prŮSvitky.

ZoUDkování , zKU5mé  tisky, náVrhy, typy, odliš nCsti apod,) Zde zálež i aa greí lcké m citění  autora exponálU,
osobně bych si dovolji Llč injl náSleduj;ci dopci!č ení : Texty té matické  dóporuČ uji svislým pÍ Srnern o něcc
větš im než  texty filalelist|ckó. které  býva.ji Vhodné  Uvádět pí smem š ikmýnr (kuž í Vou), V ÚVodnim listě a

někdy i ná j3dnoilivých lisiech exponálu j]stě použ i]eme pň popisu plánu eXponátu rŮzné  Velikosti pí sma,
někdy i pisrnc obycejné  a tuč né , Mnohdy mé ně bfýá v tom1o pří padě Ví c€, iecy postupoval 5 rozmyslem,
NáZVy jednottivých kápitol, č i po.Jkapitol z plánu exponátU by se měly opaKovat i n3 listeoh. za přeŽilé  jiŽ

Dovaž uji opakóVál na Vš ech listech název exponátu.
Předpokládeime nyní  ž e exponát rnáme piipraven, vime co bú de na jednotiivých ltstech a věnujme

sg tomu. Jak postupovat pň poč itaóové m zplaco\,áni graí iky a texŮ na jednotlivých lisiech. Nastadu,leme
ooč ilač , otevřeme plogram Word. v pří kazu "Souboí " zvo]í me nabidku "Nový". vybereme pří kaz "Prázdný

9 ^ -..^lař̂  ^i-^., ^^.,H^^, ^^áÚoxumtsili , .llú vu arú iill]e i]aú iuÁú  ouuarú a , vyú ú iú ii'c uivara jáňv... a .vú lljllc "q,9Ý J\"Uýlu Pw!
k1eným buceme pracovat, tieba'Exponát", Dalš í m krokem bú de naformátování  stránky.

Znovu otevřeme pří kaz "soubot'' a V něm zvoií me nabí dku 'vzhled střanky", V ní  nejprve
zkcntrolujerne v nabiijce na horní nt řádku ryeliko§t papí ru" nastavení  forí nátu papiru na pú  a orientaci ne

)liš lq_Viátime se oc nabí dky "okraje" a post!,}pně Zadán,. homí  ok|ai a9ravÝ á levý okrai shodně ne 1.5
g]t_g!!ni oklq na 1.8 cm. i] hřbetu nasl?ý!§]3 a od hrany obě zápatí  na 1,25 cm. TÍ m máme VŠ e pňpraveno
pro v}.,lvaiěnl jednótlrvýcn |rsů  exponáiu. Chcerne li mii stránky prů běž ně č isiované , zvolí řne Pří kaz'VioŽit" a

ýybele..ne nabidku "Č isla stránek". Zde ngjprve ZVolime nabidku "Formát", Vybereme alabské  Óislice a

Zacátek od č í Slá i a vš e potvrdí me pří kezeí n "oK", Tí m se vrátí me do nabidky Č isla stÉ nek, zvoiime
umí stění , zřetmě vpravo dole a aozhodnem€ se, zda chceme č í §lovat již  i titulní  list opět vš e potvrdí me
pajKaz€nl vR a jĚ iU

Titulni li§t obsabuje název exponálu, ca§lé  bývá i uvedeni jmé na, pří padně i bydliŠ tě autora, NeŽ se
do něho p|.Jstirne, je třebe je§ě nastavit V nabí dce "styl" hodnctu ncmá|ni, V nabí dce "'Pismo- p!'ózetí rn
třeD6 ť la 2 v nabioce "Veukost plsma' noonoiu lU nooŮ, V naDloc€ Zarovnánt" Vyo€leme qc nioí ,u K
A|č 4^-1^1 ňÁÉ A ňl^^A,, {a - 

'^ 
t l* l x,",ia'.l é ^^é ^r ňá-.,t. óv^..n,i+,L aL,dé  óň.l/\i u rrmí dÁní r rl iorlóm!i--ll :r_]l--J l ! !n| ! |. |1l,,!_,| !!

homí m rohu §tránky. Naieděme na zaĎálek kuž orem, stlskneme levé  tlač itko inyŠ ] a Vodoí ovně celý náuev
přejedeme, Tlrx jej uvedeme do negativní  poiohy (bí ié  pí smo V č emé m po!i), uvolní me niyŠ  a v nabidce
"Fořmát" ZVolí me "Pismo". V nabidce si mů ž em€ \ybrat lYqa§n]g (font), iehs řeZ a Velikost. VŠ e se nárn

ihnBo Zobrazuje v ukázce. kterou mů ž eme upravů Vat dle libosii, Jsme li již  spckcjeni. potvrdin]e VŠ e
přikazem "oK". Tabuika zrniZí  a Vrátlme se do listu, kde mŮž eme konstalovát, jak spiňule zadáni naŠ E
pí edslavy, Jestliž e §pohojeni nejsme, postup zopakujeme, pí ovedeme nové  ú pravy a vŠ e zkusí me znovu.
chceme !i název exponátu na stránů e Vyc€ntrovat, stač í  v nabidce "zarovnání " Vybrat Volbu zarovnat na

sEE. Pň tom ovš em mrjsime mí ! kú §oí  Umí stěný na textu, kler.ý chceme Zarcvnat, Máme ij k dispozici
barevnou i:skátnu, lze volil : barvu pism€.

Pc qytvoření  názvu si jenom zopakujme, ž e tituiní  li§ mů ž e kromě názvu obsáhovat i kresbu, graí iku,
nefilalelistické  maleňály (pohlednice, Viněty apcd,). proslě je zd€ dovoleno praktic*y vŠ e. Pro tyto legrace
potřebujeme iechat ve zbý"/ajicí  č ástl stránky mí sto, c€hóž  dosáhneme tí m, ž e odskáČ €me pomocÍ  k!áVesy
"Enteť ' kuRorem k doinimu okraji ýránky, kde mů ž eme umí stit jrné nc pří padně bydljŠ iě Vystavovatele.
Po§tup bude obdobný jako při psaní  náZVu exponátu. zvolí rne ]istě menš í  pismo e zarovnání  provedeme
zřejmě k p.avé rnu nebá k levé mu okraji, Mezeru mezj názvem exponátu a Jmé nem Vy§tavcvatele mŮŽerne
podle potřeby upravovat VeIrni jednoduš e. Umistime ku|zor do prcstoru, Kerý chcefie měnit a kiávesou
"Enteť  Vlož í me nový řádek naví c, zatí rnco k]ávesou "Detete" iádek odBbererne.

Na tituiní  stránku lze, jak jlž  byl0 řeóe*o, umistit v eleKtlonické  pí rdobě obrázek, Ói _ai'aÍ ]l(U, Tim1o
krokem se zde podrobně zabývat neblldeme, ponecháí ne jej těm zběhlejš í m v poóí tač ové '(echnice. Máme li

taktc stránku notovou, odskáč eme kláVesou "EntÉ ť  na pruní  řádek daiš í  stránky (tzv, ú vodní ho listu). Jej'
náplnileplánexponátu,.Jedné seledyotexicvouzálež iiost Doporuč ujinejpJ-veVzákladniVolběnapsatcelý
texl plánu, neboí i osnovy exponátu a teprv€ po,|é  prové st vlasilní  fcrmátování . Plán by měl bý1 napsán
stejoým typem pí sma. }aké  použ ijeme prc té malické  popisy na dalš í ch lislech, flejcž stějŠ Í  bývá volba ,Arial
CE nebo Times New Roman. ale vojil mů ž eie i iypy iiné , podle Vlastní ho Vkusu a chUti a podle toho, Jaké
í onty máme k dispozici v naš em poč í táč i. Pozor, něk,leré  í onty neumé jí  č e§ká pí smenai Pro odsazení texr] u
jednollivýcn kapitol a podkapilot použ í Váme kiávesu "Tab". Předjejim použ ití m umistime kursortěsně před
zač álek texlu, ktery chceme posunoul. Mů ž eme použ í va1 ú ZnOU velikost pí §ma, jeho tuč né  provedenÍ  apod.
Pi těchto expeFin,lentech Vglmi ú spěš ně mů ž erne použ í Vat kláVesu "Psaní  zpět", která vráti uÓiněný a

fiechtěný krok Zpět Ten10 lis1 by měl obsahoval u názvů  jednotlivých kapitoi. č i podkápitol odpovidajiCÍ  Č 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
již  budoU filateiistické  lexy a materiály
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Budeme potřebovat umfí it na lí § texty a pňpravil mí sto pfo upevnění  materiálů , iedy kreslit
rárT]eóky. JiŽ máme zvolený typ pí sma, rozhodneme tedy ne,ipNe o jeho Veliko§i. Doporuč U.ii volit mezi
veiiko§í  8 až  10 bodů , pro petit pí smo o jeden bod menš í . Text napí š eme á dokonč í me opá jeho
formátovánÍ . Pro zarovnání  volí me mezi zarovnání m "na střed" (řádky nebudou stejně dí ouhé , ale budou
centrovány do osy) nebo "do bloku" (řádky budou §ějně dlouhé ). Po dokonč 8ní  tohoto bloku textu bývá
Vhodné  kláVesou "Enter" otevří t né kolik dalš í ch řádkŮ e mŮž eme pňstoupit k vkládání  rámeč *ů  pro ulož ení
známek a celistvo§í .

Kurzoí  umí stí me přibtiž ně do mi§a levé ho homí ho rohu budoucí ho rámé č ku a v nabí dce "Kre§lení "
vyberem€ "oMé lní k". Svislá č árka kuřoru se změní  na kří ž ek, Keným nájedeme do mi§ta Zmí něné ho
levé ho homí ho rohu budoucí ho ráí neč ku. stiskn€me levé  tlač í tko myš i, §áie je dž í me a po$nujeme dolů
dcprava aŽ zí skáme pňb|iž ný rozmĚr pož adované ho obdé lní ka. Po uvoJnění  tiač í tka myš i se obdé lní k doplní
c malé  Č tvereČ ky v rozí ch a středech stran, Najetí m myš i na iyto ávereč ky zí skáme mož nosi dalš ich ú praY
oMé lní ka, MŮž eme měnit vodorovný rozměr, svislý rozměr, č i oba rozfiěrý najednou pň zacÝrování  poměru
stran. Najedeme li myŠ í  dovnitř oMé lní ka, zí skáme mož nosl jeho posunu libovolným §měrem. Dvojitým
-l,Lň.,liá l^.,áh^ al^áiaL^ .Ť .,i: .-,^;aI ^t/Al^:L^ ^.^..:^--lllr9t uY.llil VrgY'9il|§ vN|lu Fo|allóa é ulvlllcalLnE|lU rýcru d vywleŤ í ie
nabí dku 'velikosť .

Nyní  máme moŽno§ upřesnit oba rozměry oMé lní ka, uvedené  hodnoty š í řky a výš ky vyjadfují
souč asnou skuteČ nost, Č Í sla mŮŽeme podle potřeby snadno přepsat na hodnoty potřebné . V nabí dce "Barvy
a ěáry" zvolí me Č áru plnou á pokud se jedná o tlouš ť ku řry- bude náš  výběf závislý na tom, zda chceme
tenký rámeč ek kolem známky, ói tlu§ý rámeč ek, koncipovaný tak, aby tvoňl č emý podklad Zoubkování
ok aje známky nebo podklad okraje c€liny, č i celi§vosti. Pro lenkou č áru vybeí eme 0.75 uodu, pro tlu§ý
rámeěek hodnotu 6 |odů  nebo ví ce. potvzení m nabí dky "ok" §e upraví  rozměry itlou§ka é ry, vzdálrnosJ
tenké ho nimeěkú  od okaje zoubkování  by měla být na kaž dé  staně asi í  mm, rozměry tlusté ho rárneč ku
Volte shodně s rozměry známky, ěi celistvosti.

Vybereme li klepnutí m myš i obdé lní k znovu, lze jej posunovat do potřebné  polohy. zcela pfusné
umí §ění  lze také  dosáhnout použ ití m nabí dky "Pozice" v okně "Formát automatické ho tvaru'. V té mž e
okně je je§ě nabí dka "Obté kání ", Herou využ ijeme, chceme li umí stit text také  vedle rámďku. tedy ohé kat
jej nejen shoí a a zdola, ale také  ze stran. Jsme li s rámeč kem spokojeni, pokí ač ujeme dalš í m textem, č i
alálš im rámPč kcm chc,cmé  li nřÉ §nó <jpinú  rámAňé k iák^ hvl í é n nřorinhnzí  iA Řil^r,ňáiěí  Mdt,n 7.|nŤAn n,
znovuvybí ání  toho předchozí ho rámeč ku a násl€dují cí ho použ ití  pří kazu "Kopí rovrt" V hlavní  nabidce.
Násieciuje pňkaz'VloŽř" a si€jný ohjé inik se nám objeví  jako č ástecné  překryvajici omé lnik pů Vodní .
Přesunout jej na pož adované  mí §o je již  samozře.imě hrač kou. Máme ti ce'ý lisl hotov, mů ž eme se podí Vat
na to, jak Vypadá V kompletu použ itim trí kazu "Náhled" a jsme li spokojeni, nezbývá, než  zaloá do tiskámy
Č lstý list a vý§iedek Vyti§knout. Pňpevnění  maleriálŮ na li§l a vlož ení  do ochranné ho obalu již  s poč í tač em
nic společ né ho n€má a nebude pŮsobit poí í ž e. Zač í náe-li s poč í tač em, chvilku vám to potrvá, ale dalš í  list
budete mí t již  rychleji a zanedlouho se dopracuiete k tomu, ž e č as §rávený nad poč í tač €í n pň vypracování
jednoho listu bude jednak kratš í  n§ž  pň §taňí ch technotogií ch a hlávně t€n ii§t bude vypadá mnob€m lé pe.
Přeji vám mnoho ú spé chŮ! -jtr

NoVÁ KN]HoVNIČ KA os
V pří loze dnďní ho zpravo{taje do§áváte i fioVý svaz€k Knlhovnič ky č .35. Je radosiné , Že se Č lenské

záŘlaoně předsavuje opet nový autoí  z naš ich řad. Láďa Janouš ek věnuje §voje sběratel§ké  Úsití  zejmé na
vš emu, có má vdah ké  střelecké mu sportu. To je také  vidět na nové  Knihovnič ce, vé nuje se střelecké mu
spoŘu, lukostřelbě a modemí mu pětiboii. Hlavní  pozomost je věnována medaili§Ům v uvedených sportech,

ate č tenář zde najde řadu dalš í ch už iteč ných ú dajŮ a faKŮ. Kaž dopádně se jedná o zají mavou publí kaci,

zapadají cí  mezi os,tetní  svazky naš í  KnihoYniČ ky.

I lnzerce

Pí odám U§A ú řední  maximkaí ty k olympij§kým hrám 1984, č í sla katalogu Michel : 1622-5, 163s9, í 644-7,
1655_8, 1e?1-4 a 1690-3. Vš echny y€ňy jsou V bezvadné m §avu. ceny dle katalogu Michel UsA special,
í ok 1997, 1 MiMk = 3,- Kč  + poí to.
Ladislav Němeěek, P.o.Box '16,277 13 Koslelec nad Labem.
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uÝsrnw
Nebude to trvát ani tak dlouho a v lelopoč tu se nám objeví  ěí sí ice 2. Kí omě mnoha jiné ho, co nás zřejmě
Č eká bych rád upozomil, ž erok200.2 budg í okem Ťilateli§tict(é  vý§avy PREM|É RA PŘÍ BRAM 2ooz. Ťata
výsl_ava je usela zejmé na prvovy§avoY8lelŮm a těm, Heří  potřebují  pro svů j exponát zí §kai kvatifikeei pí 0
vyŠ Š Í  stupeň výstavy. PatřĚli mezi ně, potom je fus zaěí t svů j exponát pfipravovat nebo přepracovávat,'Ti,
kteří  iiŽ dosáhli lepš í ho ocenění , májí  mož nost se zú č astnit Mezinárodní  obomvé  výsavy v Lucembursku

Olympsport obdrž el pozvání  na uyedenou filatelistickou qýstavu v Lucembursku.
Máš -li zájem o ú č a§t, ozyi s€ předsedovi OS, zaš le ti pfihláš ku!

KLUB FlLATELisTŮ MAMER
Propozice vÝstaw EXPO'02 - Josy BARTHEL

'1. Výstava je pořádána na poč est 100,výroč í  narození  J"Baňhela a 50,vý.roěí  Jeho olympijské ho Ví lězství .
Pověřený organizálor j€ filatelistický klub v Mamer, č len Filatelislické ho sVazu kní ž ectví  LUcEMBURsKo,
2. výstava j9 vypsána pro exponáty 9 temáiikou sPoRT a oLYMPlJsKÉ  HRY,
3. Výstavs se U§kuteČ ní  ve městě Marner (Lucernbursko) od pálku 28.6.20a2 do neděle 7.7.2002 vč etně.
4, PnhláŠ ky na přiiož ené rn foí í nuláň musí  být podány ngjDozději do 28.2.2002 ředileii 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. ř.aZú Jl V}§tavú vaie; ú i};iizi maximaine 3 iamú
po 12 nebo 15 listech.
6, É xponáty budou hodnoceny dvěma rů znými zpŮsoby :

speciáhiJury, sloŽenou z osobnosli pollttcké ho a sporlovnlllc zl1ol3 a Z odbomiků {llaletistů
^át,&állňiL., ..né ár^,

7. Kaž cý Vy§tavovat*i otdrž í  zviá§ní  cenu a diploí n,
8. Exponáty nesmí  obsahovat ž ádné  artefekty ideré  jsou Ý rozporu § propozacemi FlP, ani tzv,než ádouei
lyciání .
9, Pouze vy§avené  lisly budotl hodnoceny, kaž dý list mu§í  b},t ulož en sarnostatně v prů hledné m obalu.
1n. Nejsou vybí lány ž ádné  výstavní  poplatky.
11, Vyslavavatel zabezpeěí , ž e jeho exponáí  bude doruč en na Výsiavu Vč as, pokud nezajistí  montáž
osobně, provede ji organizač ní  výbor vý§tav_v, Vyš avovatel je také  povinen zajjstjt po ukonč ení  Výslavy
přepravu exponátu zpiět domů . Na přni zajistí  demontáž  i odč §lání  za ú hradu 25." Euí o pořadate! vý§avy.
Uhradu provede Vystavovatel dodateóně,
12. oí ganizátol \.ý§tayy Zaji§Í  pojiš tění  exponátŮ, Pří sluš né  pojistné  plátí  předenr VystáVovatel a óiní  0,o2olo
z udávané  hodnoty. organizátor poskytne nejlepš í  mož nou ochranu exponátů . U nepoji§ěných exponátů
odí nÍ lá VŠ ak povinnosti váahují cí  §e k arátě, poš kození  a krádež i, a to běiem ce§ly na ť §avu a zpěi, pň
montáž i, v době trvé ni výstavy a pň demontáž i.
13, Vš echny pfipady nesrovnalcstí  neřeš ené  té mi,lo pí opozic€mi í ozrioduje Vý§t6vní  výbor výstaVy.
14, Podpisem na prihláš ce se vystavovate! zavazuje k jejich dodú ení ,
15. Dalš í  iní ormace lze zí skat kontaklem na ředilele výslavy :

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

KDO TO BYL Joseph BARTHEL?

Jeden ž  mála zlatých olympí jských medailistŮ Lucemburská. od zisku jeho zlaté  medaiie uplynulo _již  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 , coŽ byl v té  době nový olympijský rekofd. Nyni se lucembuŇí  Ťilatelisté  pokbuš ení  pňpďmenout
nejen iuto skuteÓnost, ale i fakt, Že souč asně uplyne 10o let od jeho narození  uspořádání m fllátelistickó
Výstávy na konci Č erýna pří Š tí ho roku Zatí m neví me ví ce detáilů , záj€mci o ú fust na té to Výstavě piš te
předsedovi Olynnpsportu o pňhláš ku, propozice \ry$avy naleznete Výš e.
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zvrÁš rHosl zougxovÁní  u olynnpusxÉ  sÉ nlg regs
JiŽ dlo§hou dobu pať í  k mým posedIostem zkoumání  vyjí meč ných zoubkování  známek první  řeckó

olympijské  seí i€, zejmé na hodnoty 25 lepta. Moje ví ce než  padesátí le€ zkuš enosť  a výzkumy v tomto oboru
ně dovedly k závěru, Že řadu těchto zkuš eno§tí  nepublikoval doposud ž ádný řecký, ani jí ný filalel§ticlry
katalog, ba dokonc€ j§em se s nimi nesetkai ani v exponátech muzejí , č i §laté lbtů  ňa *áybtr světových
nlate fisí ických výstavách, které  jsem navš tí vil.

Zdů razňuji,ž evýš epopsanýpňpadsevztahujekoatiš nos@
se o zČ ásti zdvojené  zoubkování  pfi vodorovné m dolnftn okfaji, které  je rovnoběž nó se zoubkovánim

obr.,

Někleré  kala|oov pfi p{,p,su ol,.rnpijské  sé rie Ě.ecke 1895 popbují  dvojité , č ás€č né  nebo vů bec
ch}tějí 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 dvojřou peďorací  v dolní  č ásli známlry. Ve dvou pří padech se tato
Varianta objevila v bloku č tyř známek (viz obr-2) vž dy u dolní  řady známek; vš echny dalš í shany z§ámek
m4Í  Peďoraci regulé mí , Z uvedené ho množ ství  byla pouze jediná známka razí tkovaná (viz katalog aukce
D.Feldmanna ze zářI 1997, po1.40039).

b) 2 DRACHMY : Vaí ianb se zaž enau š Řou známky (posunuiý je její  pravý okí aj), ďejrně vzn;kla
Pň posunu děrovaclho hř€benu (mož né  je i pfuodní  dvojřé  zoubkoyán1. Tato varianh se Óqevila ;en
1ednou, u dvojice ž námek, talde rozdí l v š řce známekj€ §nadno rozpoznatelný. Pár {l pů vodně signovrins^^-i-^--i.nnig?í , É  pož oeji isein piipú jii §ýoJi Znáieďou mač ku i já. (viu aukč ní  kabi€ D.Feidman z 16/§/97, poi.
40082),

bí i 2 DfiACiiňfiY: Variania s č á§teč ným zoubkovánfm ve vodorovné m směru a chybějí cí m
zoubkování m svh!ým ie zná!,ná v těchto Dť iDadech:

1, v nepouž ité m É ru (ukázkai mé  sbí rky, viz obr,3)
2. v nepouáé m ů tyřbloku (vb obr.4}
3, v PouŽité  jednotlivé  unámce (viz obr.S) s č ásteč nou praví delnou perí orací , zbývají cl č ást neperforovaná,

c} Í O DRACHEí ť i : Vaí ianŤa s óhybějí cí  svislou peďorací . Tato vařianta mi je známá pouze z
poŇu. Nikdy jsem s ní  pří mo nesetkal, snad se dnes nachází  v né keré m flatelMcké m muzeu n€bo v9
sbí rce některé  ho sběratele.

Pří pad výs§fir shora uvedené  známky hodnoty 25 lepta s č ásteč nou dvojitou peďorací  (viz obr.1),
zmí něný v Úvodu tohoio č lánku, §€ podobiá pop§ané  odchylce zoubkování  u hodnoty 2 drachmy" V pňpadě
hodnoty 25 lefia se nachází  zdvojené  zoubkování  u spodniho vodorovné ho okráje známký od'levé ho
dolní ho rohu v rozsahu tňnácli perforač ní ch otvorů  nad normální peďorací . Pň předpokládané m pokrač ování
tohoto Posunué ho zoubkování  u známek, Keré  byly puvodně vlevo od popisované  by doš lo k zmenš ení
wblé ho rozměru těchto 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 vš ak moiné , ž e tato odchýlka
Peňorace sxisalje vČ etně známky vlevo, která by mohla vytvoňtpár s popisovanou známkou, (podobnějáko
u. známé ho Č iyřbloku fiodnoty 2 drachmy podle obr.4). Tenio pří pad má vš ak velmi málo piedpokhdti ke
skuteč né  é xí slenci, né boljej doposud ní kdo ve světě nepublikovai-

_. ilry z. Glo známkY tvoří  skuteč nost, ž e pop§aná nesrovnalost v perforaci nebyla registrována
po§ovnÍ mi Úřední ky u,přepáž ky, a známka se tak dostala do poš tcvní ho oú hu, takž e exiótuie řpoš tovně
Poua]!é m stavu, 

^D_ennÍ  'azí tko 
poš ty Athé ny s rozliš ujtcí m č islem 1 a datem 6.březen ří ká, ž e'známka b]y'a

pouáta v í oce 1 997 nebo později, pfoiož e dafum vydání  byl 2s.březen 1 896, takž e použ tí  v roce vyoání je
nemož né .

POZNÁMKA : V souť slosť  s prob|ema§kou zoubkoviání  $ té to sé ri€ nemohu pominoiJt áni
následujicl skuteČ nost, týk8jí cí  se hodnoty 1 drachma. K tomu je nuho podotknout ná§edují ci skuteč no§:pFed č asem se mi dG§tala do rukou fotokopie hodnoty 1 diachma s jiným typem avqité  yodorovné
Peďorace ,.n_acházej[cí  §e té měř uprostřed výš ky obrazu známky (viz obr.6). brigineí inámky jsem vš ak nikď
neviděl, takž e nemohu ruč ř za iejí  auientiĎn§§L
NaoPakjiná Prokazatetná odchylka zoubkování  u hodnoty ,í  drachrna existuje zcela ji§{á. Jedná se ovš em o
hodnotu, opa§enou přetiskem na 5 drachem a vydanou v roce 1901. TentoŘrát se jedná o svislou pedotraci,

lq7\



vedé nou zhruba uprosfed známlq. Zať m tato odchylka nebyla prokáž ána na pfuodní ch známkách 't

dí achma bez přeť §ku. Dalš í  detaily lze nalé á v mó studii, publikovan6 y kátalogu ť savy oLYMPHlLEx
2000 na stí aně 1 16.
Úplná studie s mými poznatky o zoubkování  olympijské  sé rie í 896 by měla být pubí ,i(ovaná v listopadu v
Řecku, a váž ným zájemců m mohu zaslat kopii v ?nglické m jazyce. 

M§HALls E. TslRoNls

Michatis E. 7sí ronls p významný řec*ý frlatetista, Zlalec a iufyř,an, kerý mj. uystavoval nebo byl
jwmanem fta výstavách Praga v lé tech 19EE až  1988 a který se věnuje specí albovaň řeckýn dynpýsffi
vydání m a poš tovnl hislorii Řec*a. Jeho exponáty zí skaly nejvyš š í  acé nění  na řadě světaví d1 Fl? výýav ve
tfrdě poš í avní  historie, od btoš ní ho roku se í ví ,E í sřpnls sb'lč lgnem olympsparfu.
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EUREG|A EGREN§IS KARLoVYVARY 2001

Letoš ní  největš í  filatelistickou akcí  roku na neš em ú zemí  byla kaž dopádně mezinárodní  kaňova§ká
D.í !}ranič í í  Yýstava Euregia É grensis, Byl jsem č ienem jury a my§lí m, ž e není  nezají mavé  věnovat chví li
gozomos1 naš im exponátů m, slovem naš im myslí m 8xponáty se sportovní  té matikou. Ve tří dě dospělých
r:ámětových VystaYovatelů  jich bylo c€lkem š e$, z toho jeden zahranič ní . Zku§il j§em je seřadit podle poáu
zí skaných bodů  a tí m vlastné  i podle udělených medailí . Povš imněte s i udělených bodŮ v jednotlivých
§iié i,ií ch :

Jednoznač ně nejlepš í m exponátem byl "Motocykl v ž ivotě č lověka' přltele Horáka obdrŽel velkou

pczlac€nou medaili, Autor n. i.ňó vývoji neustále pra_cuje, postupně jej dop]ň§je státe hodnotnějš í m

mateňálem, využ í yá vš ěŇ jeho ů Áňu, iá ál. iisrě vynjkají cí m odbomí kem v dané m oboru, Velmi kvalitní  ie

i ,Jáá"ani dané  proutemátit}, prosré 'nalde se ;en máto iono, co by se tomlr9 exlonátu dalo vy16ou1, Na

,rytil-6rouni i"té nto exponai jiidelš í  ct;bu, mij, byl vystaven ina oLyMpHlLExU v sydney ikdyž  jeho

v|astní k není  elenem olympsórtu_ n to ,na áonia ;bste o §upinek lep§i exponát, věnovaný sportu

aú omob1lové mu. Gratutujemel

kompletné  přepracovaným exponátem o hokejo\.ý pí imát se předst€vita.Marie Ju§ýnová z
Mi]evska. Hókelová té matika s coorym iematickým zpracování m a š pič kovým h.9teloyÝ1 materiál€m, to je

tc, cl mů ž e slouž it iato u.or páňi"iy vš em vyáavovatettm T;ryl3yn:r:r*:ť 5ě;.i.ť ": ť J"_olŤ:?
iiú ié iisiic1ý maieiiái. aie io je siabine prsk^iick,ý vš ech_cxpcnátů  iohoio iyp,l. Dijv.'5 j9 pi5ory,;ou,te ;,_ ,_,

relativně mnaý spo* a maririaiiáne; již  předminulé ho §oleti prapickY neexistuie, yí sly by š lo zlepš it

rcZÝinutí  té mátu Ůo dalš í ch souvialo§í . zbyrěae body autorka exponáiu neárácí  kvalitnim zpracování m,

ZávodmÍ rulvanaVáp€nkyjeexponátmladý.Nemýlí m.lise.bytpoprvé vyť avgnnaolymPsportuV
roce 1999. Jeho autor na nem svstÉ maticiy pracuje á ooplruje jej a přÉ prácovává něKe_ré  é §i, Velmi dobrý

le áan exponatu a rozvinutí  te-ňratu v oar(icrr souvistosteďr. Ňevyiovňana je náplň něKeďch listů , v řadě

ť ibaoŮ veoe snaha o ukázání  ví ce materiálŮ k jejich pňliš né  přeplněnosti,

ExponátPodotynpijskouvlajkouzdeňka§lo!áč kaznámezmnohavýstavjiŽřadulet-Vetké
stří bro já jedno z ne';refsiórL rláonoceii, ttere exponát kdy obdž el. Jeho \rýhodami .ie relativně dobrý

filateii§ický mateí iál a za,ií mavý název. zlepš ovat by §e zcela ji§té  dala vyrovnanost jednotlivých li§ů ,

,r"nái oř rvro vhorlné  dďplnit nebo rozš í řit té matické  iexty, uváOé ny n€jsou ž ádné  te}*y ftlateli§tické , ChYt'i

dokonalejš í  rozvinutí  té matu.

klasická ukázka toho, jak měl wpadát exponá před desí ti roky, je Lyž ováni. Jirky svobody,

Komp]etně přepracovat je třeoa'ltan .*pďú tu, zppš n oy se jistě dalo i š jŇi rozyinyti.z:oleí ré  té matiky, K

uláj,ii l" 
-á"'.áiimavýcn 

a-ňrátáristicxy troonornycn věci, botrrrž el opět bez filateli§lické ho popisu. Po

celkové m přepraóvání 'exponai" ui uyí j6c narorna opětný vermeil, Kerti tefito €xponál 1iž  před tety

obdrž el.

Jediný zahraniění  exponát Němce Hazendoďa zimní  olympuské  !ť  neni pří liš  proč  komentovat,

sned jedině-iako ukázku iórt cit"tantsry zpracované ho. exponátu způ sobem, ve.větš ině krité ňí  se

óÁyxliři, i,rá.por Ňmo*l* noonota*. Jedinou kladnou zmí nkou bychorn moh|i zřejmě hodnotit

piezentaci tohoto exponátu.

v celkové m pohledu sportovní  exponáty v karlovýGh varech urč itě ukázaly cestu kaž dé mu, kdo se k

tvoňé  nové ho exponátu t"ri*l-pnpi.r"le, Ná_vš rěva'vý_stav, peč livá prohlí dka_€xponátů  obdobné ho

zaměřeni, tohle vš e je iodni, . ,JznýJ zbů sobů , jak se pňpravit'pro tvoí bu exponátu vlaslniho, V pří §í m

loce se v přibrami uskuteč ní  ÚjrÚ'pňeTairRA 2b02, uieena vsóm, kteří  budou vystavovat poprvé  a té ž

lěm, Kefi hodnocení  sueno *iňonatu cú ějí  vytepslt a vybojoval kva|ifikaci pfo výstavY vY§Í cň stuPňŮ,

Předbé ž né  pňhlá§kyjiž  nyni mů ž ete za§í lat před§edovi olympsportu, _i}
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XV|.oH MELBoURNE 1956

LĚHKÁ ATLET|KA

BRA§HER christopheí  W. (G.eaí  Britaini
olympú ské rn rekordú .
FM Z DoMlNlcAillA 1957

Zlato na 30c0 rn překáž ek

YV.,q109
Rtr7 f^ 7R
Yv,Ali2, BF8

výkonem .9,4i,2 V novó],n

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

z DoMlNlgANA
Z DoMlNlcANA

s pielis\em LOrc Ba.ien Poweij

Z DOlyljNICANA
Z DoMiNlcANA

F[l Z GUINEA EQUATRIALE
[4i,83(81/E7),91 (89/97)

É ž  na aeé  fDli

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 š lafetě eix"ů C m
:,Jcleč ně s S|i.le],,§,tnoi..|31dovou, |,]0í noi] crgkgrcvo|.j 9 F|e*r i,4e]!crí r,,.c,'],; č ese 41l 5 s3c, caž  by| i noi,ý
!-ekord svěloVý.
FM CDV AUSTRÁL|A

Z DchllNIcANA
Celinová dop;snce k O1-1 1996 v Atiantě

i 957
i957

]. s57

1 957

, s pfebskem Lofti Eaden Paweí ]

z GUYANA 1991

YV,458
tsF7,7A,7B
Yv.463, BF8
Yv.BF8A

YV.2519

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

Yv.A866
V,. 

^ 
AAo

Mi586(585192)
BF7,8.8ll
h4i594í 593/600}, BF1 0
t!'li6C2(60'1 16B8), BFg

Mi.3558(355ů /66)

lvli.661 (660/67)+BF1 8
Mi,673(660/67)+BF21

Mi.i 8B9ť l883/98)
Mi.214a(2139J48)

CALHoUNLee{UsA)_ZlaloVběhunallú mpiů káž ekvýkonem13,5secvnové molympjské m.ekolcju.
Yv.21+A7

cAMPBELL Milton Gray (UsA} , K|omě zlata V desetiboji V MeIbourne vybojoval i stří brc o č tyři roky dří ve
V iiť |sinách. V N4elbourne Vytvořil Výkonem 7937 nový olympuský reRorci.

1aa1

F\4 Z DoMINlcANA 1!159
z DoMlNlcANA 1959

5 piel:skem h Llel.gecryzikájní n! roku

NlcARAGUA 1 975Z
z PARAGUAY ,i971
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Z GUYANA
Z DoMlNlcA

1 oo^

Yv.BF

BF7,7A,7B
Yv-464, BF8
Yv.BF8A

Pof. 886
Pof. 902

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

Mi.627(626i30)
Mi.622(g2li25)
M1,638(63715!)
tJii.643(637152)

Mi.1770(176c,Ť4)
r\4i.544(54344)

lMi.967
Mi.983

Mi

FERREIRA Da Silva Aderí ař (Brasil) _ Ziato Y trojskoku Výkonem 16,35, což  byl nový olympijský rekord,
.' dí eis'-'x, mabna' a Ci1 -on1j',.

DANiELSEN E§il (Nořsko) _ Svělový rekorc V cstvpu vÝkocem 65.71 JT .]namenal l olymp|ské  Ziaio.

F[4 Z 
-DOMINICANA 1957 Yv,459 Mi5B7(585l92)

z
Z

DoMlNlCANA
DoMINlOANA

s ple'É kem Lolc E1den Pawe!]

Z DoMlNlcANA ,1958

Z DoM|NlcANA 1958
Z DcMlNlcANA 1958

Z DoMlNlcANA 1958
s plef,š ky'.Ref! gié  dc§',

Z KLDR ,1978

Z |RLAND ,1984

cDV IRLAND 1994

a oÁ7

1 957

DĚLANY Ronald (trland} _ Zlaio na 15c0 nr Výkonem 3:41,2 v nové m olymp]jské m rekorlu, 
_

FIí l Z DoMlNlcANA 1957 YV.470+BF9 M|,614(613/20)+BF,11

Yv.475
Yv,480
Yv,485
YV.490

Yv,1501/M
Yv,547
CDV k rrýroč í  ustaveni MOV

mffi,ffiů
i 

E í j4effi \i].,,

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

\,/ barvách UsA Staflovala i na dalš í ch olympUskýcn h.ách
FM Z Č EsKosLoVENsKo 1956

č esxost-ov=tusKo 1s56

Z MALDIVE§ 1996
oVS Č esxo USTI ]\AD oRllcÍ

1 9s6l34 cDVp 1 4

,i8.5.96 MELBOURNE'56 / o.FikotOvá / Conolly 1

ATLANTA,96
rurEláounNr 1956 / SETKÁNI ů č nsrruixL"l lcDV CEsKo
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cDv č gsxo 1996i45 cDVp 5

xlus Č esrcí cx lot-vtrlptoNtxŮ /olga Fikotová i
Eva Bosáková / Ládislav Fouč ek / L.Fouč ek -
V.Machek / otto Hoňnek l Jiří  Skobla / coRTlNA
d-AMPFZ7o oiz §r. Mo\ogŘfie 94)

HRY XVI.oLYMPÁDY MELBoURNE 1956 í Vz
Monogaí e sf.95)

1957 Yv.1948
1996 Yv.BF

i
Mi.1968(1967ř2)

Waž sawá l / OLYMPIADA 1958' MELBO{JRNE
Yv.1038 Mi.1173(1166L73)
Dopisnice, pfipomí nají cí  pol§ké  ú spěchy v
Melboume

N/ll.rgárrs6z7a
Mi.BF9

FM Z sssR

lffi]lt#Ňll
tffiJ

KUc vladimir (sssR} - Dvě zlaté  medaile, v běhu na 5000 m výkonem 13:39,6 a na 10000 m výkonem
28:45,6. Na obou tratí ch Wbojoval souč asně i nové  olympijské  ré kordy.

Yv.1949

KMEslNsXA Elzbieta (Polsko) - Zato Ve §kokú  dalěké m výkonem 6.35 m, což  znamenalo i nový
světový rekord.
FM Z PoL§Ko í 956

PR PoL§Ko 19567 PoL§Ko ,!9ts0

cDv PoLsKo 1s82

Yv.877 Mi.994

JEUNZEME lnese {sssR) - Nový olympijský rekord Výkonern 53,68 rn znamBnal. i zlatou olymo'r§kou
í nedaili a noť  oIyí npij§ký rekord.FM z s§sRz LETroNn

JOHNSON Rafeí  (USA} - §tří bro v desetiboji muž ů  výkonem 7587 bodŮ.
Fí ateli§ický mabia viz oH 1960 v Řlné .

o'BRlEN Parí y (UsA} - No\"ý olympijský rekoí d výkonem 18.57 a samozřejmě olympijské  zí ato ve Vrhu
koulÍ . fratet§ti.|ý Bateié liz aH 1f.52 v Helsinké ch.

RlcHARDs Robert (UsA) _ Ve skoku o tyč i rovněž  v nové m olyrnpijské m rekordu zvitězil výkonem 4.56 m.
Filate|stický mateia viz oH 1948 v Londýné .

sPlRlN Leonid (sssR) - Chů ze na 20 km, nový o|ympú ský rekord a výkon 1,.31i27,4.
FM Z GUYANA 199§ Yv. Mi.

1957

ffim
h' Li\\l iA-,š

FM Z GUYANA
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§TR|CKLAND shirley (Australie} - zlato na 80 m překáž ek v č a§e olympijské ho rekordu 10,7 s€c,

Mc DANIEL Milred {UsA} - Zlato Ve §koku vysoké m ž en a světový rekord výkonem 176 cm

F}Ýl Z MAL|
z TANZ.AN|A

FM z DoMlNlcANA
Z DoMlNlcANA
Z DoMlNlcANA

ĎóMlí \llč ^NÁ
DoMiNiCANA

FM Z DoMlNlcANA
Z DoMlNlcANA

1362 Yv.

Mí .356(355/60)
Mi.BF300

Mi.726o24/31)+BF25
Mi.751(749156)
Mi-759ř5764)+BF27

Mi590(585/92)
BF7.8.8n
Mi5qR/qq1/^nn\ RF1o
Mi6ú 6(6ú ii6ů 8), BFg

M|.2208(219u2a7)

Mi.665{660/67)+BF19
M1-677(672l79}

1972
1 966

t óAó

1s62

1 óea

1 957
1 957

1959
l o4o

YV.A160
Yv.BF

YV.544+BF23
Yv.563

YV.A108
BF7.7A,.7B
Yv.n'!11, BF8
YV.BF8A

Yv"A129+BF17
Yv.A134

5 přeiskQm xv.Unesco

MoRRoW Bóbby Joe (usA) _ Trojnásobný zlatý medajlista, 100 m za J0.5 sec,200 m za 2ů .6 (a
olympijský rekoí d) a ve š tafetě 4X100 rn společ ně s lra Murchisonem. Leámon Kingem a Waltrem Bákerem
v nové m světové m re'Kcrdll č asem 39.5 sec,
FM Z DoMlNlcANA

,7

7
s pFeó,kem Lórd Baden Powelj

Z TANZANiA 1995 Yv.

UsA - Zlatá š tafeta 4 x 400 m sla.tovala V sestavě Charles Jenkins, Loui§ Jone§, .james Mashbum a
Thomas courtney. ZVí tězili Výkon3m 3:04,7.

Z DOMIN|CANA í  959 Yv.BF2o Mi.685(680/E?]
uyobftzenltsdu JElt <}Ns c. (dat§ f,a 4o0 n) a couRTNEY T.(z'ato aa 8@ m)-
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STADION NYA ULLEV| _ GóTEBoRG

GóteboŤg patří  mezi nejmodemějš í  š vé dská měsla a jednou z jeho dominant ie modemí  §t§dion
Nya ullevi (Nové  Ullevi), Keí ý Yznikl iěsně v §ou§€dství  §taí é ho §tadionu Ullevi, vybudoyané ho v roce 1916.
Nový fotb,alový §ánek se zač al §avět v roce 1957 (§tejně jako Re8l M9drid} a slavnosiní  otevřsní  se konalo
2g,května 1958 utkání m Š vé dska proli Výběru Gtiteborgu. Na stadionu Ullevi se hrálo také  Š est ZápasŮ M§
1958. Poprvé  na Ms a V EVrcŇ §s zde Evrop.Ď představil v utkání  s §s8R (2:0) teprve sedmnác{iletý Pelé ,

§vé  mi§rov§ké  zápa§} hrají  na §edioí tu vš echny tň známé  gů ré bo§ké  kluby : Ó€.yte (druhý
nejslarš í  klub země), GAls Góteborg a s|avný lFK Gótebo€. Ullevi bylo svědkem finále PVP 1982 mezi
Abeí deenem a Realem Msdí id (2:! aa gena§), dalš í  velkou událo§tí  b,v!o několik zápasŮ ME 1992, A|e
nejen fotbalem ž ije tento sadion. Konají  se zde i konc€í ly populámí  huclby (M.Jackson, D.Borr,ie, Rolling
§ione§, B,Dylan aj.). V ť o§€ igg§ byi Góteboí g ů spé š ným pofudateiem ME 95 v tehké  atí etice,

stadion byl ví oce 1992 celý přefudoyán a ysouóssnosti má k€pacitu pro 45 §00 divákŮ.
Reprezentace Č ssR hrála na Nya Ullevi poprvé  7.4.1962 e v připravné m zápa§é  pH MS 1962 v Chile zde
prohrála se Š vé oskem 1:3 (0:2), kdÉ  náš  jědiný gól daI T.Pospí cial. Č esko na §vojí  premié ru na tomto
§adionu ie§ě teprve ěeká |

slani§lav Kamenický

ffi
26.6 |99z

RAGBRA! ? = cyklistické  závody

. V Č . 3(107) naŠ eho loň§ké ho zpravodaje.isme psa|i o cykli§tické m závodu Ragbrai '99 a letos
jsme oPet dostali informace 0 lom letoš ní m, Co vš ak taio zkratká znamená: Vznikla zeilov ,Regis,ter,s
Annuel Great Bike Ride Across io\ť a'. V pod§alě ide o to, aby kaž dý ú č astní k - cyklistá zí ikal co
nejvÍ cě pří leŽitostných r€zí tek (l€tosjich bylo ú gtyhodných dyňóet osmtt;. Kaž dý ú č astní ktecty musí
Projet 48 mě§Y a městeČ ky státu lowa v urč ité m č asové m razmezí  a do'pří §uš né rro pasportu, t<terý
předem obdŽÍ , si opatří  pří sluš né  fazí tko použ í vané  na mí stní  poš tě ve městě, v€ niré m se pravé
nachází ,

_ Leto§ se uskuteČ nil v pofudí  již  29,í oč ní k (od 22. do 28,ó€rvence), @ §ponzor§lví m Americké
po§lvnÍ .spť áVy (UsPs) a vydavatelslví  č asopisu ,Des Moines Registe".'Z'vydané ho množ §ví  r8zí tek
uveřejňujeme pouze několik na ukázku :

Joseph M.Lacko (UsA)

aiÉ ripiofu ilií E ;i ÁijiÉ ti§miffi!lffii
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Francouzská poš ta ...
je v emisní m plánu vydávání  pňlež itostných razí tek opravdu ví ce neŽ ptodná. o VŠ €ch vydávanýcn
iazí tkách a rwněž  i známt<ácn vydává francouzská ,LA POSTE" informač ní  měsí č ní k PH|LJť Fq kde se
francouz§í  filateli§lé  dszví dají  Vš echny novinky, heré  poš ta pňpravuje^ Zletoš ní  bohalé  produkce

vybí fáme, pro nás jen ta zají mavá se sportovní mi náměty :

t§§fi po

LE 6RAND DÉ PAFŤ

1§t]B
.+B

G,
tfi

LE GBÁHoDEPAEt LE GRÁN! o§FART

%fiff§ *q,;mď
COTE D,OPALE - 8 JUILLET 2001

'!E GŘAND DEP,c,RT
,1\ ! l Ir/,

"'r.i'-,č

PARls PAssY Fracl 
'^í t{-tsJa -Yvl§*3Bmaiře

lú d§Ele lnlgr.ali3Mla
d| cyd,llolrism9
Dróme-Ardě;ha

cRE§TSALT LAKE clTY 2002

Navazuji na §te.inojmenný č lánek uveře_iněný ve zpí avodeji č ,1 v roce 2001 a doplňuji jej o dosud
mně Známé  filateli§ické  dokl3dy, vž ahují cí  se k Xlx. zOH.

o pořadateti ZoH2ao2 se r§zhodlo 16.č eNna í 995 na 1o4,Zasedání  MoV v tsudape§i. zde, dnes
již  bývalý předs€da MOV, Juan Antonio §8maranch, okázale pomalým lónem oznámil syětu poiádatele XlX,
ZaH 2a02 - SALT LAKE CITY. Mezi poraž enými zů §aly Ó§ersund (Š vé dsko), Quebec (Kanada) 3 Sion
(Š výca§ko).

M€ďer§ká poš ta pňpravita obrazovou dopisnici § nati§ěnou známkou (logo zásedánD v nominále
14 FoňrrtŮ sportré tem před§edy MoV vlevé  č ásti. Ne dopisnici bylo použ ito PR slogem tehdejš í ho
kandidála salt Lake city (obr, 1).

Á právě toto logo se nachází  i na razí tku První ho dne vydání  Am€rické  po§ovní  správy (USPS)
z 6.1.t9s4 k emisi pěti známek pro xvll. zoH 1994 v Lí llehammeru. (ob,í , 2).

Volympiiské m roce 199E se objevila raeí tka, pňpomí nejí cí  konání  xvill. zoH vNaganu a
následují cí  Xlx. zoH 2002 (obr. 3 a 4).

22.1edna 1998 byla Vydána známka 32 c, svyobrazení m lyž aře - sjezdaře, bez doprovodné ho
textu, Jde zřejmě o pňpomenutí  ZOH 1998. Známku doplňuje 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  rů zné  olympijské  produKy a suvenýry (obí . 6).

Poslední , mně známé , razí tko z letoš ní ho mku má konkré tní  podobu olympijské ho razí tka -
§ouČ asné  logo s olympuskými kruhy, po obvodu nápis zimní  olympijské  hry a před§tavení  jednoho zimní ho
§poí tu Z programu ZoH - bobŮ. Bylo použ í Váno 18.května tr, V Denveru (obr, n.

Nutno podotknoui, ž e USPS opět nefiguruje jako jeden ze sponzorŮ xlx. zoH, tudí ž  nesmí
pauŽÍ vat olympijské  symboly. ztohoto dŮvodu nelze zřejmé  oč ekávat nadprodukci známek a razí tek, o
č emž  svědč í  i to, ž e v emisní m plánu na letoš ní  rok §e neobjevuje vydání  ž ádné  .nrr*, * rO[í l3í rr."*
P.S. za reprodukce razí tek patří  poděkování  p,Josephu M,LáckoVi z usA,

LE §FÁHB DePABŤ

7r,§ \
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Tolm Dt Fú ^Alcr

lml.§ E-ráPE
9JYr9.4

JInLLET EOOI

,á]} STADE RoLANo GARBos

6-6>a 29 
'tlAt 

, 10 JU|IJ 2]O1

\'Ý ccunt crr,,rr*i pHitipp| ctÁiffj:e

CHAMPlOl,lt\tAT D'EUROPE JU1,1lOR
DE RINN. HOCKEY

{HocxÉ Y sUŘ PAŤ|NB Á Ro{JLaTTEs)
QuEVERT 20c1

3 ÁU 9 SEPTEMBRÉ  ADIMN

,(l\
i* d,

Ln

]n

-/

(66)

- a] 2il1 š  j!iliálO§l

fu 5a9*e+



Á N()l.t. l[i4, iilé sé re

ů

:a ii,]1]ij:;i

,luan .\ní oniu 5An{ARANCH
r N(}Ii elnii|e

l)rrlirjenl o| lhe j.O.C,

GArň§§rAnos{
É , i,
FJ tš ř-E**l §

§W-"7
o Drť yt.E" co so:J9

*{,ÁY l§,2001

ryí b{§
)ňt$e6

ffiÍ ---í ^-k},.,{' '^\
t|J' ' ,\l,: "\I ,.,,-. -. l
l ,',Jli l]l l
!l
\.i\/

', bl tl\ ,/

* JlNu.tsy sttt tsg4 sÁLT LÁKE c|ŤY.iJTA}l 84lll

WiNTER GAtvlES STATION

NA§ANO 98 T0 SALT ut(E CIY 2m2

(67)

,1ó

tr##,#
}/lň* 5P,,# s{ai{.a !tí  1ó



č asopis měsí ské  óí í sí r 8R^lo - Knálovo Pole, pojmenovaný názvem městské  č ásti, tj. KRALavo PoLť ,
Ňnáš í  pravi&lně č lé nky o slavných kálovopolskýd1 rodáciú , Vďs/e 9 (áfr 2ffi1) n$*me tento ďártak,
l<terý by nohlzají mat i ďenářé  zqavodaJe 1LYMPSP)RT. J.Š ,-

Závodní k

K!átc€ poté , co vďoupil do kategorie
muž 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
š kovně protaž ena, umož ňovala aerodynamic}<ý
cvklistický posed a závodní k snimi v rooe 1964
vyhrái oiympiádu v Toi<iu.

Cykliďa Jiří  Daler se narodil vr. 1940
vKláló/ě Poti, Nejdří ve jezdil statí nkem na
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
jako kluk od š vagra. Když  se proháněl
s kamarády na okruhu Slovanské ho náměstí  i na
delš í ch trasách, č asto je predjfž děl, i když  měli
lepš í  kola. Vš e§lnáďi letech vstoupil do sK
Slávie Žabovřesky 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

^i;.*í  -^Ár^,^^+_^^ __ !-;;^.^x_Ěllcll §. §l§l|ll l§Pl949llto
ú č astní l mí stí ovství  9/ěta, dvakrát í eprezentoval
Vlas na olympijských hrách (Japon§ko 1964,
Mexiko 1968). Na MS v Miláně v r. 1962 závodil
na nejproslulejš í  ryklistické  dráze wáa
\4coRELu.

Mistrovství  světa v háaené  2001

V době od 23. 1. do 4.2.2aa1 se konalo již  XIKM§ v
házené  ve Francii. Ve Francii se již  konalo Ms V
roce 1 970. Již  tehdy Vydala francouzská poš ta znám-
ku, kteIou vydala rovněž  i letos a v městech, kde §e
hrály skrrpirry byla k použ í vání  i pří lež itostná rází tka.

EEa€'gí #lrrr1

Olu'§.3g'il

V í . 1964 se J, Baler stal olymrijským
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
druž §ev. Vr. í 967 vrvonI na předo|ympiFkých
Riacll v lvlc^lÁu uvé  svýiwc lgÁviuy v Jlzuv lld j

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§tiž ní ch
závodŮ, ú č a§tnil s€ i proí gsionální ho Ms
v Holand§ku. Od r. 1970 byl trené rem v Dú kle
Brno spolu s Františ keí n Jursou a v urč itých
období ch i ve státní  reprezentaci. Dne§ tré nuje
joniory a kadety ve §tředisku talentované
mládež e pň TJ Favorit Brno, kam §e po mnoha
letech vrátil.

Jiti Daler ;e ž 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 š ky. Když  se ješ ě zeptám na
vgqv J9.iV

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

Jana Nowtná

Pozl^rďd<e : Př sáté ni alympsptu 19.11.1994 v Přďově byl na pš tě Přarcv 2 po:Ěiván yopagahí
š oóEk ve mehoďrocr'vadm raďku PQSTALÁ, s wo*azer,í m Jřlho Dalera na kob a nápisen X/lll- OH
Tokó 196+í §4.
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Karpatský Maradona se louč il "..
V B,,ikureš ,ti 5e 22.dubna 200,1 konala velkoIepá rozlUč ka s nelslavnějš im a nejznárnějš 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
přeš 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 vynáš í  mí sto
V FC Barc€lona. Poslední  přestup uskuleč nil v roce 1996 dó Galatasaráy lstanbul, s nimž  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 když  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 anouš kŮ přilež itostní  známkou, §ří haným aÉ í kem,
FDC a PR. S.Kamenický

§ffi
ffiffiď,ffi
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Kjubilejní mu 25.roč ní ku
poš toVní no hokejoVeho tu,naje,
jehož  prvni rcč ní k Se hrál
V sudbury (ontaňo) už  v roce
1977 i:yia pří lBž itostná obálka,
vydaná 13.a.23a1, Na obálce ]e
Jedna ze známek kanadské  po§y,
V hodnolě 47 c použ itá z All Sta§
tiskové ho ii§u o š esli známkách
{(viz oS č .1{109y2001, str.21)) a
i]ří lež 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
roky od své ho Vzniku l"ozro§l a
ž nan]ená mnoho pro upel,nění
(amaráoSkycř vztaFŮ mÉ zi
kanadskými poš tovní mi
zaměstnanci, Ke zvýš ení  átraklivity tuma,ie pnspěly V minuloýi i zápasy mezi "po§áky" s velerány NHL a
také  s Ali Sta§ mis1ry Kanady a USA, Výnosy z lé ctrto zápasŮ jsou věnovány na Zdravotni pé č i lě|esně

ffi Z5i,ďr
§§,*

postiž ených. obálha vyš ia V nákladu 12 tisí c kusŮ
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MS 2002 ve fotbale už  klepe na dveře !

Pří š í  rok opet záč ne světový svátek vš ech pří znivců  í otbalu, í olbalové  filateli§y nevyjí maje. JiŽní
Korea už  delš í  dobu s předslí hem vydává filatelistickó matgriály k té to tak ocekávané  události, V loňské m
roce, 24.1 1 .2o0o, pňspěla korejská poš ta í ilateli§ů m sé rii deseti známek modemí ch stadionŮ, na kterých se
V Již 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, anš í ky 340 won (2x170), Vydané
byly i FDC a pří lež ito§né  razí tko. Poslední m poč inem korqjské  po§y je Veli.€ zdařilá pětiznámková sé rie
prcpagují cí  hi§torii vš ech ú óa§ti Již ní  Korei na do§avadní ch Ms.

Zdá se to být neuvěňtelné , ale J.Korea (na rozdil od Č R) ješ tě nechyběla na ž ádné m z poslední ch
ótyř M§ (1 986, 1 990, 1 994 a 1 998), Pňdejme je§ě ú č ast na Ms 1 954 ve Svýcarsku a máme luto zají mavou
-Á;i L^ň^l^r^i I^L^ ň^;ól^.^l 6^L.,r^ l:j^; ý^ň^ ^h.,hx. a6; 6^ trc ann' ó a^ ii ř_dí  t, ^^í ,, +-*,1 ^^ Ále3É iii ÁUiiiPiYú ii. udÁU i8idudiYi ilvuuue Ji4iii .\Uiřd viiyýva d.ii iid iJl; iJý.l ó iv Jl .qu' v Pvýlg
k í ekordmanů m v A§ii. §é ris známek byla yydána 3í .května 200í  v celkové m nominále 850 won (5xí 70).
Známky vyš ly V tiskových aĚí ch po 20 ks (5x4) a V omezené m nákladu pět malých aČ Í kŮ se dvěma
Známkami (2x170 won). Zároveň vyš ty iFDC a PR. Tyto filate|istické  materiály urč itě potěŠ Í  kaŽdé ho
sběratele a znalce hi§torie §Vé tové ho í otbalu, S.Kamenický
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Přé etfeá
1.Mí tmprřfetfeb
2.Mí tuprřfetfeb
§flsfmář
rplmbeoí l

Rfdkálupí

joh.Jásptjbx Pfusá§fl, P"p.Bpy 13,28223 Č ftyý Bspp
joh.Zefoěl tmpxáč fl, Rfttjpxb 2257 , 530 02 Pbsevcjč f
Lbejtmbx Jbopvš fl, Bszltpxě 940, 199 00 Psbib 9
Sjbojtmbx Kbnfojdlý, Lfč lpxb 1522, 119 00 Psbib 4
Bfeňdi Ppmál,e,u.. P.O,Bpy 47. 150 21 PÉ ib 5

mxbo Várfolb, Nb Zánzš aj 8. 'm50 00 Psbib 5.
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