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Vezi iegendy naš eho sportu nesporně patří  Jaróslav Drobný. Rodilý Praž ák (12.i0.1921) zaČ Í nal

_e.:]i](ejlstazit,č lrr. M$sepoprvé ú č astnil Vroce1939veŠ výcaskuaslal §eČ lenernČ §.muŽ§va,
re:e,4bÓlovalovPra7elg47 první  titul niistrŮsvěta,NaV_ZoH1948Vesvaté mMořici zÍ §kál smuŽstvern
s:, rlé  niedaile, když  zde V},tvoňl spclu s V.Roziňákern a K-stiborem nerozluĎnou ŮtoČ nou trojici-

, ,e3,eZentaci sehrál 31 utkání  a vsiřelil 36 gólŮ,
Fo roce i94s se již  plně věnovallen tenisu, kteni byl jeho druhým ú spěš ným spodem. patňl

.,:e]iepš tmtenis,iů rrrnas,r-ětě'adoroku194b,než odeš et doemigrace, pravidelněVí tě7il v_mezinárodí í m
,l stici,ství  republlky, V nejsia\inějš í m turna,ii světa -Wimbiedonu hrál 1ňkí á-i ve flná|e (1S49.1952 a 1954).
-af,.,s]edy ví tězný óuei s k,Rosewallem oótánr d,r viiěznóho konce, To VŠ ak již  hrál za É gypl, za k.teni

sl3io,,,a; ;d r,195b. Z da|š í ch slavných tumajů  vyhrál r.1950 a 1952 Roland Garos v Pařjž i a v i€tech 1947 a
,_.13 r.ál V sefiifinále Foí est Hitl, od roku 1960 ž il trvale v Londýně. pří mo V teoisové m svalostánku -
!';,Ť ! ecOnil, kce 13 září  200,1 umí rá, Na jeho přáni byl pohřben v Praze. ve své rn rodiš i.

Neš e asociace sa lohot0 vynixa;í cí ho sportovce pňpomněla pří lež ilostí rým Š toČ kem ve výplatní m
i.;_<[] -3 loš tě PRAHA 6. u pří |ež rtosti dne naš eho podzimní hoselRání  17,|istopadu 200'1. ale aŽ s denní m
,3:,:i,eŤ - 3 i i C1, neb den setkání  byl státní rn svátkefi,



l{aš a podzimni setkání ,

byio již  41, a konaic se V sob0lu 17 ]i$opadi] v budově Středni pŇmysjove Š kcly slavebr]i V PraZě 1,

Setkání  zahaj]i předseda J.Petí ásek uví {án]m piitornných kierýcn se dostavilo V poďu 23 Č {enť r a jednoho

hcsla, omluvil ty, kleří  by rádi 9řiJeii. ale z rŮzrých dŮ,,,odŮ nemohli a 1aké  oznámji pr,lor,nným smUincu

zprávu o ú rnfií  nlš ehc Ďes,iné no í lena a předsedy Č eské  clympijské  akademje doc.J.Kóss]a (DÍ Š eme o něn
n6 jiné rn í ní s,lě). Piitomni jehc parnáik! t]ctiii minrloU ticna.

Fó té  předseda sgzn3í nil přilomné  o vydaných razitkách a přitlscióh z PoS!edni ,JCby (Přehled je

uveden na jiné m mí stě) a castí nii pří pravy daiš í ch V ne.jbliž š í  Llobě. Rgdaklcr l Vápen<a iliÍ ormovai pří tornné

o Výslavě á0 iet potiCejní ho spoí lu, klerá se koná (až  do koú ce iedna 2002) v Muzeu pciic]e CR v Praze 2

Na karlcvě s Vyzdvihi'ú spěš nou ú č as1 naš ich clyř č ienů . kteří  zcje Vysta,/uji na pěti paireiech fi]atellstické

mal,eriály. té maticky Zaměřené  na policeiní  spon, Redaklor]eš tě apeloval na pří lcmné  Č ieny (aie týká se 10

vlaslně vš ech č tenů  neš i asociace) na z_así lání  oří spěvků  do !iaš elo zpravoCaje, klerých je naprostý

nedoslátek a jednoillvá ijisia Se pňpravuií  naú oraz, Po lé  opět Vystoupil J,Petrásek s informaceTtt o

cnysraných í iiateiisiic!(ých Výsia,Jách ,J ieiech 2Oc2 -. 2004_ TaKé  se zlrrí nii o ehysianýOň Č esilýcir poŠ iovliieil
^:i&i r^L ,7^9.^a' Da/.^,ň^,,clá h^/ r F 74i^n.!}Ziiaí iiÁauii v É i'ii5i ýiú  iri'-Li iU^ \-vi L !vv., I u]G r,llP!J^9 ]l!' c L,!grvť vl\/,

po maié  přestáví e byla na prog|amu di§kuze. ve keré  s niznýmirráměty a připorní nkarni '/yýou9i[l
lť l.Justýnová, t.Vápenxa L,Kalaba, V,-DiViš ,._L,jancJš ek. ''j svobcds, J.Č ermái< a jakO pós{ední  Vyslcl]pl|

pí ecseia č esxe náměiové  spoieč nosti SČ F doc,i\i.Rotpoí 1, kteni_ hovoňI o Zí Skavan.i _Í ilatelistlcký.h
iní ormací  a také  informovai o vydání  nových F!lal,elislických ITot|Vů  2000 a builetlnu Č tJs Té meí Cfum,

Rovné ž  se klátce zmí nil o váahu Č Ns a olympspond, iai(o jeji odborné  sekcs
Poslední rr. boiem seikání  byIa odbomá přednáš ka J,Petláska o nové m výstavnÍ m iádU. c nO\'ýcl]

typech výstsv a o nové m bo,dováni exponátů  a jgjich rnecjsilovýCh hodnoc€ní . Na závěr celé ho seti(ání

Óioběhla'ú spěš ná mrniaukce sí arš í ch olympi,isí ých riatef|álú . po kieré  se spckojeni ÚČ asnÍ ci rozjeli d0

ivých Oomovů . Slenislav Kamenický

'l'i' ,"l ' ,i:aú ňuJa,ý{,({l"l'
l'a t-t,m,e. fi,ol r?,aasn,{í  s t w4,í  ta ť  tI

V první m č í sje naš ehc zpra,:odaje V roce 2000 jsí ne VyhláSili ankeiu c nejklás,nějŠ Í  spoí lovní

známku uplynuié ho stoleií , předpckládaii jsme větš í  mediální  zájem a veie.lncu propagaci gelé  akce,

Z rnnoha áů vooů  vsax z naš eho un,,ysiu seš lo, a tak Jsnie nákonec celou akci poja1] ]er jé kC naš í  Vnitřni

iát"ž ;tou,,, Přesio ]sou výsledky natójik ZajimaVé , ž e se urč itě dos,.anou ioo pověccmí  š irš í  spolioV:li

Ve'ejnosti,
TakŽe si Zopakujn]e podmlnky ankety: Navrhova! se měla známka z obdobi CeskoslOven9ka !i9,18,

1939 a.1945-1992), sioVenské ho §álu (1939-1945), Pro1eKorátu Č echy a l,,4crava ('193g-1945i, Č eské

rspubliky (19§3_2o0o) a S]oVenské  republiky (1993_200c), Kaž dý ú č astní k Í .'1ěl mož nosi 3aVrinou1 áŽ tfi

znamky-bez udání  pořadí  , Kaž oý návrh zist<at t boo. CeIkové  pořadí  pak bylo UrĎenc p]"cstým scucter"n

.i.r.""ý.i noců  n ra11 v době oc b,s,zooo do 22: z1u přiš io náš emu redaktorovi 37 dcpisů  (z tohcl iři ze

Slcvenska) s návrhy na 59 známek (49 č eskoslcvenských do r ,:992 + 8 óeskýCh od r.i 9_q3 a 2 sloVenSké

od ..1993) a dva č eskos]cvenská sou'bcry. P0 Zpráccvání  Vš ech dcš lých náVrhů  ]e pořaci 1akové io :

bodů

1.ZnámkaPoFA177(anš í k) hodn.23._Kč  _ ZoHNaganoí 998_DHaš ek,vy,d.1 4.i998 12

Z.ZnámkaPOF535(zernise3znáilreki hodn.5,-Kč  - Tatranskýpohár,-lyž ař,vyd,i52,i950 8

3.Známka PoF 788 (Z emise 3 známek) hodn, 30 h - TělovýCh_ova a sporl-E.Zálopek, Vyd,24 4,1954 7

4-Známka PoF 215 hodn,9.-Kč  - 1c0.výr,Č ov-J,R,ořovský, vyd,14,4,1999 4

s.Známka PoF 10s hodn,9 60 Kč  _ 100 Výr oH_J.G.Jarkcvský. ,,,y6 27_3.1 396 3

ZnámkaPoF143c(zem|se7známek)hodn.60h _ Č 5olyn_.p.Vltězové _E,zát0pek.vyd164.1965 3

Delš í cn 6 známek ( 5 č eskoslcvenských + 1 óeská ) ziskaio pc

Dalš í ch 46 Známgk ( 40 č eskoslovensr.ých + 4 č eské  + 2 §iovenské  ) zí skaiy pc

2 §oubory ( č eskoslcvenských ) známek ziskaly pti

Nejlepš i 1ři ,;yhodnocené  známky 1sou vyobrazeny ne poslBdni straně zpravodaje. z€ třiceti seomj

respondeniů  výbor Oiympspoňu vyloscvál'1ň ú č astniky ankety, nenim zasí lé  Crobné  JilateliSlická maleiálY,
jsou to : Fí antí š ek š opko ze §abinova (sR), Cgněk Gróssrnann z Nlové hc jič í ia a Zbyněk Lcuóný

Z iiacce Králcvé . Gratulljeí .,Te ! -Fed,
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Do_c, Jiři Kóssl, CSc

Předseda ceské  olympij§ké  ekadeí nie a č len mncha olympijskýcn

in§tituci, olympijský hl§torik a reáltet otympiiské hc studiJní ho centls zemřel 9,

ří .]ne 2001. po krátké  těž Kó nemoci, Ve věku 58 let,' V mládí  akiiVní  spodovec, Vystudoval na Univel7itě KarioVě obor

htstorie-č eský jazyk a po té  vyrróova1 ňa Faxultě tělesné  výchovy e spoňu UK

v praze hisrórii těles.é  výchovy a sporlu, Slál u zrcdu Ceské  olyrnpijské

aXaJemie, klerou ří dil ,1akopiedieda až  do své  smrti, 3yl cleoem Mezinárodní

ip"ĚJ.árii otympú ských hlstorikrj a Mezinárodní h9 1týboru Pierre de

ioubertina, n p;eder,š irn byl znám lakc neú navný propagáloí  idejí  olympismu a

"Yrr.-e 
*" angaž ovai v oiojettecň olympijské  výchovy,.spoltu pro vš echny,

V'olympijské  pňti"itě . dokUmentač Ďí  práci. Nesmí me 1aké  zapomenout, Že.byl

i i.itlt-r.á |riinivcem naš í  asociac€ pro olympiJskou a, sportovní  fllatelii, kd,y

hed!lvi slcdovel a pociporoval naš i fitaielislickou óinnost-

VjehoosoŇť rácí naš eciympijsk.é hnulí významnouosobno§t.KteláunlveŽ3lneprosazovalaa
,_ ž  . _,ů ,e oi}m]ismus Ve vš ech jeho pocjoDácn

ZP ÚVY Z VEDENÍ  OLYMPSPOR.TU

: : 5 8 5 236148 237 í 52 238 I 52 23g l 52 24a 2q 241 l 1 49 2421 52 24

(75)

. _':s.:!r raZiiků rn a pří tiskŮm na celinách.
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ffiseron"tyVAlbertvillezoH13g2?NaŠ eí rancouzskádruŽební
Spo!eč nosl AFcoS_ rněstc nrne.i.tvrre,'ri"ncouziká poš ta a dalš í  instllUCe, ?"i:l?í  "",::|:_l1, 

a necěli 26._

27 ledna 2002 na póč esi 1é chlc her VelKé  setkárli ojympljskýCh Sbé raielŮ, í l]atel;StŮ, ooznakářŮ,
5 \,ólLó h,1-227 ledna 2002 na póč esi 1ěchlc her VelKé  setkarlj ojympljsxycn SDeraielu, llldi,-t;sru,

memcrabilistů . ploslě vš ech iě;;.'kleii sbí raji vš e, co souvisi s olympiárlou. UskuleĎni se velká buza

těchio matenál[r y ciympijské  |ale-, soutěž  veinalostech olympijskýih reálií , V},jde í rancouzská známka k

ZoH v Salt Lake City, posta ouJl pouiivat prí lež itostné  razitko,'Roznocli jsr,]e se, ž e chcerne b,fr pň 10m

Máme k dispozici nikrot]us pro t"si osol a vám nabizirne na tomlo zájezdu ú č ast, Cena za tiopi,avu závisí

pccnopiielně na proč tu ú ĎastnikŮ. pň š esliú ó6slní CÍ óh by10:.:]:":::"'^o^oj .Ij;,1,1"j";:1i,jlt*lř
:;;l":;'';':;';Jl",,"§ i"il';;;i,;il;":.'ňi;;;;;ý ..].,n u|aor.t. nned, spo,]iiá.ne cenu podle Poč tu

Zú Č astněných a rozhodneme .e Zga 1o.rojí Z" to-

Jako Vž dycky je vš echno o penězich až  na první rn Tj:lě: 1,9111*.::dJ ?ři:r:Y# ]""i,ji",i;Jaň' VZuYINY Jt v599llllv -,i;;;;;'.;; ;"j; ?;;- xt.ro č lenv óeské  i slovenské , zatí mm u1' ..:.,-|i .,= :l=inÁ ,.lič i ir!c \, . .,. ,..,,..
:t,;-'ri ..ř;ffiňŤ6-;;m rs- euro' neoo ekv,r'alcnl v,rné  nré r,ě, Tr, kten oyl, pří tomni na.."Ě.],ffieuro,neboekvivalen1v1iné niěně.Ti,kteňbylipritomnlna
.i.š riŤ  podzirnnim setkáni nrotrt; unraoit přispěvek 2002 na m;stě Č l"?".yi,1_1Tl]"""_:]:::y::*:^l::siairi3l zahi,anióní ch č ]enů  se

;:,rl; il;i"]-, á'ii"i,,i .ro-rí .,"';il;u""CI"pb" ;ú :.y]:::::n;1o^:,::::|".J*',"*:::lř' Í "T:i;''.;i.,;i' ;Žná;""; ;;;ů *;ffi;;;" ;ň;il pioitrlJoictvim,^f,:i1:"]:i"^iT:i:a .-,.:,i,]Zpravodaj 1/aŽ vyjde V březnu 2002 a ten již

Zí skané  matgnály í ozeslány, Vy

-,:..._";b,";;;i".i? ó;6;;i'";"l,""řriárv,it"ie nebyty vyoiaž eny. v naš em přehledu se mů ž ele d.z1

: .. :: ;š e.ni o c opacjlo, Prvr í  
"iso 

j. tií "r" polož iy, za zlomŘovcu č árou je u ved e na d::ij"i: j:i.:, *",;l}"l



€ Lidé  ZŮstáVajÍ . ale adresy §e mění , Nebo lidé  odcházejí  a gricházěji a aoresy Zú stáVají , Faktem vš ak
zŮstává, Že náŠ  adresář, kteú  jsme vyda{r naposledy v ;-oce 1999, d}znai j;ž tciii změn, ž e si zaslouž i bý
lrydán znovu, .lenomŽe tentokrái vydáváme skuleč ně pouze abecední  seznam č ienů  s č lenskýnii č í siý,
jejich adresy_ a č iselné  označ ení  sběratei§ké ho zájmu. Vš echno ostalní  potřebné , obsaž ené  v posiednim
adresáři, zŮstává v p]atnosii a snad by byio zbýeč né  vrydáva1 vš e znovu. V dneš nlm č í sle naleznete
seznam Č ienŮ Č eských, v přiš iim č is|e polom seznam č ienů  ze zahranič í . Pckud ,: aor"esáři nalezete něiaké
chyby nebc z:,něry, nezepomeňi€ nslJto skuteč í ,iosl upozomit.

o \,i sou'lislosti s L]rnftí rn Doc.Jiří ho Kóssia a zřejmě is ukonč enirrr řádné ho voiební ho období  se změnijo
vedení  Č eské  olympijskó akademie. Ncvy-m předsedoLr Č oA se stat prof.PnDr.nntoní n Rychtecký,
.1eden : Č elnich peoagogŮ Fakulty iělesné  výcholry a spoí U UK, Pro nás je pňjemné , ž e í unxcr
mí stcPředseCy bude vykonávat PhDr,Pavel Hladik, č len naš gho Olympspoňu, oběna nově zvoleným
fLrnkcjonářů rn i ce!é n,]u n.Yé rn!,;eJen; Č o,a, p;ejerre rnnoho ů spěchů .,;jej]ch Ďjnno§ii.

a Co lze oČ ekáVat v nejbliŽŠ Í  době V novinkách poš tovní ch malefláiů ? NoVý propagaóní  š loč ek bude mí t V€
§Vé r'l s',rojku Pcstal!a Č eský olyrnpijský \^i,bor i oiympspoí . oba š tóč ky budouiamozřejmě propagoval
-^š i ix^* \/ §É ts l ^L^ "", ,"- i ijgsla r.ai]a b Y Can coiť Iu it65i iepiež eniace Gc
U§,q Zirelroortoce*.l ;"'Áe *itXi,-P"ri.lřn,iři]iaz oostn oouž ivat v den zaháiení  her lprlv 8 í lnn*
2aC2. Ke kaŽdé mu z uvedených razí tek bude připravóna i přitisková Ocpisnice- nopisnice'x-oŮieiu
i9Pr9ž entace bude si<uleČ ně pcš tou d0 Sa11 i-ake City přepravena. Č leny OS upozofiujeme, ž e správce
novinxové  sluŽby má jeŠ iě k di§pozici podobné  zásilky. lelěnÉ  s č s,reprezentaci c6 sYcny (Hilqerlcvá) a k
zahái?n! 0H sydney (KŮrka) Ob_jednáVky Zasí iejle přiino B.Polákovi

u Jarni setkáni olympsportu Zatí m nemá své ho pořadatele, Pckud by§le chlěli setkání  Zajistit práVě u
Vás oejte Věděl přeisedovi olymp§onu. Přecběž ný catum konání  V §obotu* Stránk! OlYmpsporŤu nabývaji postupně novou podobu, Již  jste se zkusilí  podí ilat? §naž ime se je

stáie vylepŠ ovat, i kdyŽ to není  vž rly nejj€dnoduš š í , Kaž r.lopádně se snaiime zde Óublikovat,ty nejnovějš í
noviů ky. Kromě toho tam najdete odkazy i na jiné  stránky se zajimaVym obsahem.

" OPRAVA ADRESY
č ien č ,342 tng.Jiři Král, zal,radni ?6!1a24,73301 Karviná - Fryš tát, tedy niiioliv Fryš lák lj:
ějen č ,252 Slanisiav Měr}ia, ekruž ní  4538,76005 Zlí n - změná názvu uí ice

zajimavé trryWW§t!.ánky vww,olympia-phiiatelie,de
|:L.]eliete,v,web;ffi

nové e-mailcvé ad,,esy; KALus iir,.i,kaius(óÉ ,cz RYŠ AVÝ K{g',iihlavskoi@c_ssd.lz
Ll N DER l i nc gr(e srnu, o.V, sk SAi{TANGELo lgilat§ed@E§]l]dn
PETRAS peiias.ian@quick, cz

Změna e-mailu :

cALEr!DA
JAi{KoVlČ

cqí endal(dlibero, it DoBRovsKý icdcl.Ocon zc.l3 c.
Vc':o,arKaViaavahoc co_.r

lINZERCE

Prodárn specializovanou sbí rkL] oH í 964 - lnnsbruck a Tokio na 223 ií 9ech "Lincineí  í alzios". Ve iVoU
albech, Ve sbí rce jscu známky. arš í ky, přeiisky apod, * stří hané , zcubkovsné  a vš e svěž í , Z č sR ie tem í
se§tava 1 1 variant desetibloků  č ,i 394-9.
Sbí rku plodám jákc kcrnplel jen opravdové mu í llatelistovi. souč á§í  je ] dokladová óé § (obálky, FDC.
Delistvosti apod.).

'ng,Dvořák 
Anioní n Běí oveská 1594, 547 c1 Náchod, teleí on: 0441-426077-

_O-
Pro doplněni sbí *y pardubických spodovní ci razí lek ž ádám o nabí dku :a) Razitka zlatá př,í ba ž  r. .í 961, 19§2. 1964 a i965,

b) Razí tka V€!ké  pardubické  z r ig49, 195a - i960 a datš i roky.
]ng, Slováč ek Zoeněk, R€ssloya 2257,533 02 Paidubice-Dukia

_o_
fc eXpctáiU Lední  hokej, shání rn í llelelistické  materjály ze zoH Lilleharnmer 1994 6 i§agana 1998

-iJs:Y.3!,. |,!ale pise.ke ná.r, 1314.399 01 fulilevsto

i
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NcvĚ v poŘÁDÁtrtí vÝsrav, NovĚ v HoDNocEt*í  rxporuÁrů
:í i. rni dopřáno shlé dnoUl řadu Zahlan'č ní cli Výstav isvětové  výstavy PRAGA. pořádané  u nás od t'oku

.:_ . ,j :::l rrr] irvaic. než jsenl si dokáZal ocipovědět na ctáZku.jakje maŽ.aé ,Že se co takvysoko postavených

::,1:]-::,r,i,slavkvaliflkují  někdyexponátytákmizernáú tovně,NyniloiiŽvirr ajsemť Jč hoté ntoprozradil iVám.
-.ei:]neznámou skuleónóstí , ž e střeš ni světová filateljstická organizac,e Flp dcsáhia znač né ho vlivu na

. ,. : s".ai.vé  illate1ie zejmé na v době. ktiy vjejí m č ele §tái jazykový polygot, Č ech, Ladisiav DvořáČ ek. On rněl i

-:, :?s,ú ni] na iom ž e doš lc ke slednocen! VýStavn;ch řádŮ na ceié m světě, Že by;a Slan0vena jednotiivá

:.::-: .:.ié ;ia Dro hodnOceni vystavnich exponatŮ, Prostě má zásluhu na vylvořenÍ  jednotných F]povských

, .:-.. - :1 iarii,

=],jcvé  
hcdnocení  smož ným maxi!-nem 100 bodů  odpcví dá stupnlci rnedailÍ , kleré  se na Výstavách

_:-_:9 á lC is-e U jádlJ pu,,,a. *.-.t"n"n Zemlcn lárY poc]opii| ž e rncdarie puuru s.rpt,iuc FiD iJiů  ,ř
.: ]-:]rěVysýkoáneJento.znaóněvysokojscuimož nostisenat},tonejvyš š istuplěVýstaVkValifikOval,Pl01o
,-,:. ,,,lasiní  národní  soutěž ní  řády, vělš inou využ í vají cí  í lpovské  bocjové  hodnocení . aie crbsahujici jinak

.^i_^;,,;^ :^;^-.r lan n;;ěí řn ci,l-ni 1^i.irll.r -F i,iĚ,-,ii;]Ě ;iňá.:':::,al0u slupnlcl pí 0 UuB|UValll lilbudl|l, 4YullUUu JluPll] YrJ(qý,
- . :- ::, _.cěl:ie.již  ia niž š ; poč et bodů  než  na výstavě í ipovske'rto.toie 

óech bývá obvykle papež š tějš i než  sar.rotný svatý otec, hla!ryfitatelie,1ehdy.leš lě č eskoslovenské .

,--_. s : , taš e specií iir:m, toiiž  vóteněni meť iailí  velke bronzové  a velké  postřibienÓ, kt.ré  ve FiP řádech
...._.:.,, T;m rcztáhli dolní  č ást hodnoceni bodové  tel,u]ky §cí iem, UmoŽni1 _zač í najicí rn !rystáVovatelů m

_.:.š ::,'. ú č ást na výstavách na naš em ú zemí . Horni č ásl zů slaia stejná sfipovským uděicvání m medailí  a se

::! -,: l35ovými limjly, To byio dů vodenr k to,"nu, ž e .jen málo naš ich exponátŮ Zi§kaió 0pi"áVnění  k ÚÓ3sli na

: , i:: ,,_, :: ",!stavách. nespiňovaly totiž  kvalií lkač !rí  krité riá.
3cuč asné  vedení  Sč F se rozhodlo §ituaci napravit a piizpů sobit hódnocení  vnitrosiátnich Í Tlatelistickýah

::,::::ci-i výstav zahranič ní m ť endů m, shodně zejmé na sí jaš imi §ou§ední mi sláty, Ncvý výstavní  řád bYi

s:- ,: .i na |istopadové m zasedáni SČ F s platností  od 1,iedna 2002, To zrtarnená. Že \'Š echnY rryslalry v PňŠ 'iÍ m
rn,i hnán^.onv n..{ie tnholo řácl í ed,! iV!s..ava PREM!É R_A Pří br3m 2002

],]6ivejme se teá na nejdů lgž itěš i změny, Keré  se iýkají  zeimé na nás, nárněiářů . V pí Vé  řádě 5e Poněkud
- :, ::: ryic áopcsud obvykié  liiatelislické  Výsla\ry r§Zcelují , Nejniž š í m stupněm filalelistické  Výste!ry jscu $'siavy

Ť..:^^,, n;|ó1,,nn*,.;^'- ,l,-ii,-,.l.!l1ií  n^ňntó tadw ó̂ l^\^/§]9\ló\/.lAli,m rlÁic nak vš pm kteři rna],:-!: illiM !y jJUu Ptl§lui]i19 v}Jtovq]l PvřlvÝt !vg, Plrv!r9t9!v, . - r.sl ]d nóv.vslavené  exponáty, nebo exponáty, které  svoji kvalií ikaci pro vyš š i Stupně Výsiav ztraii|Y tí m, Že
-::, 

_. ] jrho VyStaVeny, nebo ji prostě zatí m .lezí skaly, snahou scF jistě bude io, aby se V kazder4 roCe ajespon

: ] : ...,sl8\,a PREfinĚRA Uskuteónila a aby se nové  Bxponáty měly kde pí ež enlcvát-
!.lš lí ] slupněrn !rystav jsou výstálry regionálni, J§ou pří stupné  tĚm exponálŮm, které  mají  kvaliÍ ikaci

_ , , s. : ,., ? i-emióra a spadaji d0 urč ilehc výstavn jho regionu. Ten m ů ž e býi 44vořen gecgraí icky nebo Podle jiných
. =-. Í letí m rrystavnin, Ótupněm ;sou vYstavy náródní . Na ně ma;í  pří stup exponáty vysiavovatelŮ z cé lé

.:_: l,i,, s:niczřejněopět pouze tehily, pokud naji poiřebnou kvaiií jkaci- Uvedené  výstav_v mohou b}'{ PořádánY i

: '-:;:lárodní  ú č ástí . Úč ast zahranjč ní ch exponátů je ovš em omezena Větš lncu urĎi,tými krilé rii (opět §eograí icky,
: :;i:lvě). č lvrtým stupněm Výstav jsou Výstaw mezinárodni a koneč ně Stupněm poslední m a nejvyŠ Š Í m ]sou
,,,,,sta,,,y FlP nebo FEPA.

Jisté  Ví ie, ž e pro dospělé ho Vystsvovaleie bylo povin|]osti vystavil pět rámŮ nebo ch.eie-ii, 80 listi.
.,:.,:,.(.ir nyni je to, ž e vys|,avi1 mů ž ete listů  í  mé ně. Naprostým r,rinimem je ieden ránl. tedy š estnáci listů , T0 dáyá
^ :ž icsl vóroý exponatů  s velice ú zkým obsehem, Dů lež ité  zde je jedno, u 1ematickýCh exponátŮ Volit,ieho název
:... ab)J nápIní  jednotliVýCh llst[l byi obsah p]ně Vyč e.pán.'Jinou 

novinkou bude ncvó zavedená voiná výstavní  tří da, Někde se nazývá claš s open. jinde se o těchto

.{..iáiech hovoři jako O socia} philately. Hlavní m Znakem je zde mož nost Vys'iaveni.lakehokoliv. tedy i

-.,];aie,i§lické hc malenálu. Použ í t]e mož no 10, co doposud neměio ve filaí elistických exponátech mis'lc. "iedy,

::- eanice, í oí ografie ,rsttlpenky, jí z<ienky, mince, Viněty, odznaky. lisované  lostliny ald. Nezb!'tnoU pocminkou

,i3Á]etc ž enlaielistickýmaterlái mu5í  převaž ovat.Tedyjej mu§i bý,tVicenož 50%,Pravicláprohodnocení  té chlo

= 
, L , r n,i zatlT nelnáme, pipravuj Se,

Snahou těch1o novinek je pochopiteině 10, uĎinit exponáty na výstavách pří laž iivějš i pic běž né  návŠ iěVní ky,
,:].ý , pl,c neí jlatelisly á Zí ska1 lak co naš ich řad nové  zájerr-rce nejen Z řad mládež e,

_iia.!y!lle!||é elistický!},zn_arn_ __-=]_-,30 __=--_ -..15__ri, :t.|rs:,c\c znaluslr zv _ JY , 

---2! 
i ---9------.: 

-5

. Pre4entace: ú pr?vi ____
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ke zí něně dochází  i v bodcvé r,n hodnocení  té rí ratických exponátů , kdo sl9doval náš  několikacjiiný sei,iál ,i)

hodnocení  nárněiových exponátÚ, i(eni proběhl naš í m zpravodajem asi před rókem, Ví , ž e oněch Zmí něnýCh .ro0
bodů  se roz,lěiovalc podie pěti kri,té rrí  ví ce zasvěceni vědí . ž e v ostatní ch \,ýstávní ch třidách byla klilé na pouze
č tyň, Nyní  iedy docháZí  k tomu. ž e č iyři krilé na bU.lou i t] hodnoú ení  exponátů  té maiickýCh. Podivejme 5e ]ak se
b0dy tl lĚchtó kriié rii iiš í . Zmizeiy body. udě|ovarlé  dřive Za plán exponátu a o ně se posí lila kňté ria da|š í , Souč el
nllž né ho maxima je Cpět 1 cc. Nejlé pe io ukazu]e předchozí  tabulke.

Na závěr]serr si necha] tc, co r]ude as: vystavo\,aleie zajima1 ne,]vice. Jaká rngdaile za kojik bodů  na Keró
Výslavě? opěi nám nejié pe pomů ž e iabu]ka :

rn edai]e Zkr. (algi.) Zkr, (č esky) Národní  a
m6zinálocní

Regionální  i PrelTiera

velká ziatá LG 95 e Ví ce neuděluie se neuciělu]e se
ziaIá G z 0ó 85 a Ví ce 83 a Ví ce
1,-,lr; ^^-l.\/.^,-; \1E7

PU/ldUť l,a Pz 80 1ť

velká slří brná LS Vs 75 70
slřibrná § S 70 A4 60
Dcsiří  břen á sB pš 6c {q

bronzová B 3 50 45 4a
dipiom D do 49 d044 ' do39

DejlTlelomL], Že né  VýStaVě PRENiiÉ RAje váš  exponát ohcdno.en 74baóy. Znamená lo, ž e na té 1o Výslavě
zí skáie pozlacenoť  medaiii. jury by měla váš  exponát hodnctit na Vš ech stupní ch vlýSiaV slejným poč tem bodů ,
Zname.rátolgdy Žeí }alegionálni Vý,stavěbystepňste.jné mhcdnoDeni Ziska]ijiž jenommedaiii Velkoustří bmoua
lla lť )iť  Ývs5]1 il :(UU]l,ú ll ýtSlJV Dy ]c Dyic pc..7e 511rirc,' 

SÁad P:'o Úvod buje talo infomacejako prvoiní  a základní  dostač oval_ Jako novinka jistě Dud€ nový řáa
pocitoben kritice a jistě proběhnou semináře Lrro,jurymany i p|.ó Vysta,Jovatele. Ten k0neč nÝ Ver.iik1 budeme J-.toci
VYsiOVii aŽ Po ProběhnUti několika v.ýstav, kde se vyhodnotí  praktická aplikace, My se smozřejmě k prcbié rnu

A KDE BUDEME MOCI V PŘÍ Š TÍ M ROCE VYSTAVOVAT?
Mož ností  ]e někcl;k, podí Vejlne Se na ně pod|abněji :

JtJNloR RoUDNlcE n.Labem je náZeV Výstsvy pro rnládež . Koná se 21,- 23.6,2c02 Pňhláš ky si Zájemc;
vyzvednou na SCF v Praze u J_Maieč ka. KeFýJe i gestorem výslavy
PREMIERA PŘ1BRAM se v tomto hornické m městě uskuieč ní  od 2.g,2aa2 a c pňhláš ku si mú ž ele napsat
piecsedov1 olynrpsportu. Výstava je urč ena prvov}-slevovalelů m a exponálů m, Xlěré  ztráii]:ý nebc dopcsud
nezisxaly kvalií lkaci prc vyš š í  stupeň výslavy, vystavň í nož no i exponáty o menš í m poč tu rámů
O mezjnárodní  Výsiavě v Lucembursku zaóáikem č ecvencejsme lní om)cvaij v předchozl.h č  slech,
V rcce 2003 se buderne lěš it na vý§lavu OSTROPA v Jih]avě, douí ejme, ž e se specielně spoňcvně olympiskou
1ří dou,

Chcete razí tko ze §alt Lake City ?

Pakliž e ano, tak si o něj
mŮž ete napsai přimo na poš tovni ť třad

dc salt Lake City V Ulahu, kde vám
přilož enou ofrankoVanoU obá]ku (90

centŮ) orazí tktl]í  pří lež itosným
sirojovým ra?_itkem,UTAH Welccmes
the World SALT LÁKE 2002', Nesmite
zapomenout priplsvenó poš tóvní

Zásilky opalřit §Vojí  ad.esou a hlavně obálky nrusi b}'1 dobře uz_avřené  (za|epene), }inak ]e rní stní  poŠ misií
buce háZe1 hned do koš e! |

Uvecené  razí tko je pr-Vní  a zatim jediné , solč aslě použ í vané  k pí opagaci Zimní  olyn-tpiády a n]Í stní

ccš ia ]ej DoLž iVá óc 3i.ří ]rja 2001 až  do konce břeZna 2002, §Vé  zásilky
!cSii9]le l?

%*É w:ffilli§
§A!-T LAKE 2002
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utah Welcomes the World, c/o Postmasteí . Us Postal service, ...,ť  
,:'i,,.,,,

Po Box3í 777, salt Lake clty, UT 8413í -0777, U.s.A. j1|: iJ4,|;?
ol,Sky ,az,t{a jsoJ pi veiml svPlié  protc dopolLjČ u,eme i Znárnky ř; es§2 ""?

: :,1JJ Ť::no svellý,Ť t barva:ni a znáŤ\y , Ťisť oval na dop{se.Vice v]evo, š  ď;s" i
"Z:ledem kumí stění  denní ho r:azí tka, Pře]eme Vám ú spěš ný náVra1 vaš ich ']_ 

r^.r,*orou, j
'- li| 

-\J_ 'ť ' 
č _;";-'n ;rri - \\

C|ympijský cheň pIo Salt L6ke Cily byl slgvncstné  zapalen v řecxé  'ai'l:Í ll1ii15'

],,,nDil ,1g,Iistopadu2001 Řeckápoš tapouž í Vaájed;né ráZilkonapoš těAí chaiaolympia,

pouť  V mí stě konání  he!- 1995: ]99y l,.|l!.iii. i .:::rP];q,__
Fostr:otě p.ocesiu.,Ý ce|iml spo]anýnlt siáty. aijy ; ^r- 

'^ _]r: :,1 ]
8 ú nora 20C2 zaptál nad lrlavrrni sportovcu celé ho i ,' ,*-" _]"c 

^

Připravy v mistě konáni her samozřejrně vrcholí , ncvé
jsou i piktogramy jednotii\"jch spofiú , Co zatí m není

8 ú nora 20C2 zaplál nad hjav3t0i Spoí tovcu celeno l ,' ,.)" -'f^;,
s"č la, ' í  ,* ffiT *'l

Den před Zapáletim ohně v olympii Vš ak by|o : _. iiÉ ,:l : ,:

použ rvaré  iiné  oií :ež itcs:né  .az,lko 
.. "oyž |u.]n_]." _ i fi _Š  

'-

rovněž poš ta v Oymp,,a ořipotnenulají m skuleč nost 1_-a, t $ ,,
ž e do zal;á,eri p;lš tich ,e:nicr oiynpijskich ner v l 

'',lro,t,ii,_r

.-j-.>_-:

H--1y.í ,js€WFffiřffi

ffi
Ř-,d#
É x@
ffi

ffiffiŤffiú j,lffi
l:#
ffi,xplH§t

Fffiffi
Fffiq

i
l

l

l
i;':ř;-

: j 
= 

a-. :,]_--a--l:_: -f

rfiomas t ippert
Posť fach 1O2W7

D_18.9.p.3 EoSTacK
-Gerrnany,!--] ň fr.l\ ť 1l7rí ll

ie ii:ij:.t]j.a|lA n7!f t,

_i_l jů

]esré , jak tq bude v prů běhu lier s pcš lovnimi známkami e pří lež ilcstnýrni razí tky. Ví  se zatí m jistě, Že budou
l-ydány č tyň poš tovni známky. dokOnce t]skern proběhly i jejich náVrhy. Zobrazují  V hlavni Óásti spolioviŠ tě v
c-.č itač ové m zpracování , pň levé  slraně 1e potom i pří sluš ný sponovec, Pň|romenUt Je lecni hokej, U-í arnpa, skoky
la iyž í ch a krasobrusiení , vš echny známky lnaji výplatni hodnoiLr 34c. Na známkách nejsou použ ité  olyrnpij§ké

§ . - . 1í .xŤĚ Zaoá|eni bylo orovedeno přesně ú de rem coiedne, Ješ iě 1é hož  r,jne oheň dorazi! do

§ i' '., liTl_' Kalevnty.oCkuddalš . denpokrač oval přesDelftydoAthé n,kde$konč il svoji pouť ve
E --._.: !:- 21.15naPanathenaiské mstadionu.VAthé náchoheňsetrva1 až do3,'12.2001 ,kdybyt
S - 

- -,-=_Ei.iĚ doofaven d0 USA. Ve soojených sí áiech zahájji svoji --"'--=--------
H Ěea,-*
{ !Es,!
j §,

§l,ř
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ii"r**
u[É i*iffi
: r+š .t!i!+i+.-l+:Yrj§

,ii;i:]iii 
:

t]::_1,T,]*}:::: - é

ii*,,:, ,-,,] _w
li:,,, ,., ,, ,. ,l *,i#'
ji,,,' . , ';' ;l, 'ffiš
i'j-,_.". _-_,."..".i'j- _ ii

-HJ
&§ffiB§-. R,

Norský sběratelský oiyrnpijský veletrh

Ve .jnech 10, * ,11, ů nora 2001 se konal
V Hákoncvě hale V Lillehammerú . a to po

ioňské m velké m ú spěchu. opól norský
sběratel§ký olympr.lský veIetň, Zú č astni]o se r}0

na pozváni Norské ho olympijské ho rnuzea, Trofé
AS, norské  Doš ty e ldezinárodní  asociace
clyrnllských sběrotelů -FlPO, ví cc jak ,100

sběratelů  Z 1i.]Zemska j ze zahreniói- Nabizely Se
ioe ruzné  sběralelská pl'ecirněty ve vztalru
i ^l,.ň^;iFl\iň h.Áň \l, á l!ói HArÁ co lzrnalrŘ vlltly!9^J<jI
jako novinks, bYlc draž eno ví ce než  50 polož ek,
mezi nimi pak jako ne.jvzácněiš í  a nejdraž š í  |

origináini o]vmpijská pochooeň z li]lehámme.skó
olympí ady.

Zaií mavý a podnětný ,/eietrh

pňpomí náme 1aké  pfctc. ž e zde byly wdány dvě
§peciálni celinové  dopisnice. s předem
v},tiš těnými znári.,i(ami, ale bez udání  hodnOty
plslnými í jo celé hc světa!

Na prvni je oš těpařka Tine iiatiesad
která v §ydney 20C zí skala hodeŤ 68,gi m
zlalou medaili. Tim kopí rovala na své  pálé
o|ympiádě výsledeh. kleŤ d05áh]a V roc8 :956
v Me]bourne Egil Dánielsen.

kruhy- což  je zřejmě diisleoek známých rozporů  mezi
lS Olymptjskýrn výbolem a US Poslal Service,
Poslecni zprái,y hovoří  ú oalně c lo]"n, ž e cly§]oijské
emise rnali být oe!kem 1ň 1eb. č lyň, ž e ná nich př€ce
j€ncrn bilcioL otynrpijské  krijhy použ ily- (až dcrpácině
vyobrazená sé rie.le avizovaná na Zaóáiek ledna.

Zád n á přilež iicslr' á r azí ika rielsou eví z ována
k přenos,l o1ympijské ho ohně. jzce,,š ak r,eni
vylorč enc, ž e se nějaká oL]jeví . Takž e nán nezbývá
než  se nechai překvacit.

Druhá copi9nice byta yy(ján8 na poč e§t
daiš í  zialé  rneoaile. klgrou Zí skaly ncr5{é
ioibaiistky, kcjyž  ve í inále dosáhly .zlaté ho gótu'
proii í oibai]sikám USA trla dopisnici isou já§a.]í cí

dvě noské  hráĎky při č estnem koleč ku s norsk0u
Vlajkou. Ne adresní  slraně je v}tiš těna známka
bez udání  nomináiní  hodnoty. na které  jSou tii
olymprské  medaile ze Sydney 20ú 0 - Zlata.

stří brná a br"onzoyá,
fro No!s{o L,y'y oly:npl]§ke hry UspeŠ te

neboť  do Austrálie cdjejo 94 §outěž icí ch, Kleři
zdg Zí sKai| č lyň z]eté  (Z loho kalakář Klut
Holmánn ziska! dvě). lii střibrná (Kieti Tissi
iia:el - 20 

^i], 
ú ,]-/š , l i.j]É  Gd:jóť :se:r -

i€akwondú  a veslaij Oiaí  Tufie § Freoť likan
Bekkenerl : dvojka), Bronzové  medaile se slaí y
koňsti p|o tň soulěž í cí  : V? ,střelbě i,larsldi,
sxenvaagovi, v házené  druž stvu ž en a v soulé ž i

Jachet Heí mannu Hcm .jú hanns§enov]. PáUiu
Davlsov, a ESlenU Sí oki(e anč OVl

Trvaio 10. než  se mi podánlc Zí §ka,t ob,ě

zajimavi a zviáš tní  nois,ié  copi§nice kler,é  teprve
dnes mŮž eme j,eprocukovai Na Velelrhu byly
opatřeny zvláš tní nT pří lež itostí ýí n razí tkem,

Vlaoimlr Gregor

(8C )



'] slo osfii lé tech se vrátí  olympijské  hry na pŮdu své h0 Vzniku, do kolé bky iecké  i svólové
] l-: jsle :']lslolie, do Athé n, Samozřejmě nebudoll chybě1 ani olyrnpijš tí  filateliste a my dne§ zahajLrjeme
-:-,- le:oucálosti Zasvěcenou,Pomocnourukupodal známýřecký§bě!"atei constantinosvarot§i§.od-.-:: x]]láZÍ  VětŠ ina dneš ní ch poznalkŮ. §vojj pomoc slí bil i pro budOucl)o. lakž e se mů ž enre těš it. ž e

:,_!,,e ,iii inforrnace tak ří kají c, z prvni ruky.
rcŠ tcvní  hiStoňe her 2004zač aia V .oOe 1996. přesně řeč eno 25,3.1996. kdy předsedg řecké  viády,:. : S:'':iiis oztlátttii v s0uvisiosti 5 i(aDolcjaluro,J Alnen na poradáni olyřrpijských her v roce 2004 ustaVení

]':.-:3a]aiio výboru pro kandidaturu 1ěchto her a organizač ní  Výbor Mezinárodní  í itate]istické  VýsláVy]-ia'iS'898-1996" zač al použ í val hned tň kaš €ty (obr.1), zasvěcené  kandidatuře Athé n na pořádání

áJ řecký 1erl "VÝnnt plr1 zí skání  pr'alate!í ,j, 0|ynpijsí ých 5e. A,.hé ny 2]34" (o5:,2),
b) anglický text "Athé ny 2004. připravný výboť '{obr,3),
c) anglióký text ieko poi, b), aie s doplňkem pro pořadové  č isio a datum (obí ,4),
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se svolení rn řecké  poš y t}yl kaš eltypu b) použ iván jako přetisk ná aulornalcvýci Znáňkácn. pouŽivaných

na Zn,lí něné  VýsteVě (obr.s), Kromé  popsaných kaš etů , Keié  nakonec jsou nepc§ovní ho crraraklenl, pouŽivala
sttré nská pcš a ATHÉ NS K,D, jednooliskové  strojoVé  razí tko'ATHENS 2004 / CANDIDATE CITY" (obr,o), Toto
razitko bylo V provozu od 11,1istopadu 1996 do 5,září  1997, Použ í váno bylo zrejmě ijako razí tko pří chozi (obr.4)

Datum ukonč ení ,jeho použ í vání  je.jednOznač ný. o pořadalel§tVí  her rozhodcvalo,totiž  í Oe,Zasedání  1,4OV, Keré  se
konalo 2,_ 6,9.1997 Ve š výca§ké m Lausann§, A práVě 5,9,97 lvtoV rczhodl o tom, ž e pořadatelem her V roc€ 2004
budou Alhé nY.

Konání  i06.zasedání  MoV pňpomí ná í Uóni pří iež j,iostné  razí tko poš y J000 Lausanne (o!rr.4, kielé
cloprovázi kaš et MoV V modré  barvě a č erýený obdé }ní koyý kaš el (obr.8). V Athé nách byl pouŽÍ ván kaŠ e1 v
č ervené  barvě s textem v anglióiině "5,září  1997 / Whiáš ení  hostitelské ho mé sta / pí o hry )fiViil. l oiympiády
20Ct4" (obr,9)

Australia-Greece Joinl lsSUe, neboli spoieěné  vytlání  australsko-řecké  poŠ ty spatňi0 světlo světa v den
zahájení  her V sydney, tedy 15.9,2000. Na řeckých po§ách vš ak bylo mož né  je zakoupil jiŽ o den dřive, iedy
14,9.2000. obě poš y tí mto vydání m pňpomenuly skuleónost, ž e o č tyň roky později budot] hostiteiem dalŠ í Ch
olymprských her řec<é  Atiré ny. Spoieč ná emi§e obsahovala pro kaž dý stát dvě známi<y, hodnola 45 c. resp.200 d
zobrazovala athánský chrám bohyně Athé ny, hodnoia $1,50, resp, 650 d Sydney opera House (obr,i0).

FDC prodáVala austr€lská poš la pouze s australskými známksmj, aí e také  s€ spojeČ ně Vyiepenými
lnámkami řeckými e s řeckým razí tkem 1.dne vydání , Známky byly v procieji u řeckých pcš lovní ch ÚřadŮ do dobu
ů yř rněsí ců . suš í ,alské  známky neomezeně. Řecké  známky mají  rozměr 30x38 mm a byly tiŠ těny of§elem V

iiskových liýech po 25 kusech V nákladú  1,5 a c,5 milionu, AulorkotJ náV*lu obou vydání  byla Au§ralanka Lynda
\ryan,ier, Tato dvoukusová řecká sé rie j€ vlastně první  l,ydání  známek k nadcház,ejí cí m olyntpijským hr"ám 2004.
Řecká i australská poš ls použ í Vali Vlastní  pří lež it0slné  razí tko 1,dne Vydání , Poš a V olympii rází lkovala podané
zásilky pří lež itcslnýrn razí tkem k propagaci výstavy oiymphilex 2000 v Sydney (cbr.11). organizaČ ni Výbor heí
2Cc4 vyce| i p:iiež itcstnou obálku k převezení  olympi]ská Vla.jky ze sydney do Řecka s pří tiskem a zajlmavým
raš e:e- '.l aj\ie C. Clyrnpi€ do.ázila 3.i0,2000 (otr,12),
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;;c tázvem "Athen§ 2004" vydala řecká poš ta serii druhou a to oficielnĚ dne 7.list0padu 2000 l kciyž  v

:, _:=. -_.,,:a l ž  o den dří ve. Tato Sé ne obsahuie celkem š esl Známek se spoleĎným motivem, totiŽ oficielnim logem
-z :-zr,ia bylavydánavtěchtovýplatní chhodnotáchanákladech:l0d1l0rrrilionŮ.50dl8milionŮ, 133di
2_ - :l: i80dlpc,Uze0,5rnilionu,200d/8milionů akoneč ně650dl7.5milionu,Známkycrozměru26X36,5.-- :,, ,. i]š ěny ooě1 ofsete{n V tiskových li§tech po 25 kusech. NáVrh známek vyplacovalo prcpagaČ !]Í  odoěleni

:-::-:::r:lc výboru her 2004, Se|ie bude v prod9ji u řeckých poš tovnich ú řadŮ až  do 6.|istopsdu 2001, PokUd
-,i: J:. :. :é  coby Vyprodána. Jeji póš tovní  použ ití  je mož né  ne.lpozději do 3i.12,2001 "

,:._ž ;Váí ]ú  bylo i přilež itos,tné  razitko ,1 .dne Vydání  obdé iní kové ho tvaru 5 o|ymoi.jskými kruhy a s textem
,Ao!\A 2004". Snád ješ tě uveďme Výš i něKerych sazeb řecké  poš ly. Dopi§ V luzemsku 130 d, doporuČ ená

:a: ,. , ,:zernsku §50 d, dopisnice oo Západní  Evropy 180 d.
_:9c olynpijských hel, Kleré  je ú střední m mcljven.] té to seí ie známek bylo veřejnosli poprvé  piedslaveno

7^^_^i^^^.,x ^-1A-i ó̂ řýí , ^.^.idAňi r c+ófóh^,at,l^c ňřArcé rt9 \il4dý K qinili§
__ l. J:š  v é illoiiJ^ť jii Z-dPPť iuiiUa9 Pdldú i, ň-ú ^i ť ,.9]gÝllt ii 9iv,q,lýř9lv9. řtvvÝ\,99
: :S,::-, i"ioV J.A,Samaranch, staro§a měsia Athé n D,AV€mopUlos, ti vš ichni a řada dalš í cr} ceiebrit

.:].:É -sKé tc. po|i,iické ho i spofiOvní h0 Svěla byiy při iom. Hiavnim autoí em byl R,Senduka spoleÓně §

-^_Á ^li,.^.,á .,:..,inr- i^ _,,hh^l^ň ňí fi, -n{;,-rí l^h ^!r.ňn!i§!í {/ah 
báa a

- --,ý -, ,:,
sernoziejmě ceié ho Řecka a Athé n §pecielně -jp
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folladé  olyrrrpijskó sporty lll. I

RYcHLo§TNÍ  t-vŽovÁruí

Na ZoH 1992 v Albenville Dyia na programu laké  ukázková disciplina - rychlostní  lyž ováni. .ielo se

na hoře č ervená jehla, skion tlatě 60 stupňů  a měřený ú §ek óinil 100 nr, LyŽe pro tuto dÍ sciplinu rněiy delÍ u
kolem 24a cm. ruÓlrycnle,lš í r"n muž em byj lvl, Pruí er z Francie, klerý,dcsáhl rychlosti 229 299 km.ihod. Závocju

§e zú Ďa§nil také  ráš  Petr Kalieš  a obsadll 6, n,lí S1o Výkonem 223,325 knr/hca. VsolrtěŽi Žen Dyla te]lepŠ Í

Muiiarrová Z Finska (219,245 km.had.)
V del] í inálo!"ých ,ií zd zahynul pň tré ninku Š výcar N Bo3haley N,Jlno poootkn0ui Že se lato

lyž alská óisciplrna neujala s dc plogj,eí nu zoH nebyia zařazena.

Franaie wdala ú ámku {exlstu/í  cvě hodnary - 230+a.2a Fr. a 2.50+o.20 Fr.), FDC a plip!,avila

rczí l|a DJš i mámke }e ,l,§o(.ť js*U srledoař,Cké  ť epubljky (zoH 1991i.
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§NoWBoARDiNG

Koieny toholo spoflovní ho odvĚtví  je mož né  hledat v USA, Vývc1 ize VysledoV3t z rekreaČ ní io

;ež dění  na mořsKých přibojových Vlnách. PoZdě,ii se přenáš í  na zasněž ené  sVany, Vroce 1961 se
v coioracu konaly prvni významnějš i snowboardové  závody. Stáie větš í  popú lanlu ziSkáVá ten'tc SPoí t u
mladých iidi po ceié m světě. OMobně jaho akrobatické  lyž ováni se snowboarding dcstal rychle na prográro

ZoH,
Discipliny se dělí  d0 dvou Základnich skupii,l:

- í reestyle (VoIný siyl)
- alpinstyle (a|pský slyl;

Razóí iy nezi oběme skupinámi disciplin sooč í vaií  jak v technickem vl;traveni {pro Í reestyle tzv. $ě{ké  -
botič kové  vázání , pro eipins|yle je Vázállí  deskové  s bezpeč nostní m popruhem), iak také  ve zpŮsobu
0196nizace závodů  a y ]ejich hodnocení ,

lýlislrovslví  s.rěta je organlzcvánc od roku ,1987. V souč asnOSti se jezdí  i světcvý pói}ár, kde jSou

zařazeny i jiné  discipiiny než  na Zol1 (nápi. boáro'elcross, straighl jufip, b|g jun]p, siopestyle) Pil
boardercrossu staí lují  řyři zá,lodní ci najeonou a na trati nruseji přexonávat VělŠ Í  ne.ovnosti (bor:le) a ruzné
překáž ky, nuí né  isou vělš í  skoky apcd Pň mezinárodn;Di zá,/odech a SP slaňuji }ezód za í iremní  cruŽstva
1cDaů brč  ]áko ů apř, proí ssiolrální  cyk]islé )

r R!.\
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Rumunska (199g).

snowbcarding Je Souč ástí  mezinárcdni fede|ace lyž ování  - FiS iFóiáration lnternal]one|e de s\i)
která ]ej zastupuje v tlcv a má rozhodují cí  VliV na nornjnaci pro ZcH, Vedl€ toho existuje l dalŠ i světcVá
organizace - lSF (lnternáiional snowboarding tródeÉ tio,), klerá nen] soucásii MOV,

Do prográmu ZOH se tenlo spoí  dostal V roc€ ,1998 v Naganrt, Vybrány byiy dVě disc]pliny prc

muž e i ž eny a to ,U rampa' a obří  slalom ktený se ]el na ově jizdy,

obři sla}om je podooný závod jako u sjezdové ho iyž rrvání , ,u rampa,, zde jd§ o speciáhě
upravenou dráhu majici lvardlouhé ho a š rroké ho kor},la, Závoclriici využ í vají  ziskané  rycblcsli a Předvácjěji
výskoxy s obraty. rotácerni a d3iš í  mané Vry. Pěl rozho(jč icn bocjuje tecnniku jizdy, výŠ ku a provedeni skokŮ,

Náž oH1998Vobří í n§laiomuL.rniuž Ůzviiězii R Rebaglisti ZKánadyarnezi Ženami K,Rubyová
z 5rancie, Na .U rampě'byii ne]lepš í  o, Siř,men ze Š výcarska a I]. Thos1o\,á Z hjěmecká. NaŠ i záVodnici se
na ZOr neKvai l,K3VaI: SpoJ mez; i- s a l§i o no.nlr,ecn: xr::ena měty ž a následeK, Že Zo-r se nezú Č astntra

celá svěiová š pič ka plclesioiální ch Snowboardistů  
''{ejiepš í rn 

naš im snowboardi§tou je iú a,'t]n Č emí k, klerý
zí skal přeciní  umí §ěni ve Světové m poháru ISF,

4^k,mé ňtl,ii ž nAmkv :acý:,l,_š ka l7oa 1aaF) Meď-rs\.a !?_oH 1998i i .Š uicarsra a
J!,-J,;"lllnj;

F,Yclj!-oBRusLÉ }J! - krátké  cláha

pryní  pisemná zminke o brusier-ll jakc zábavě poc}rází  zroku il8C zAnglle. DalŠ Í  zPráVY o

soulěž í ch ryohlcbruslařů  pocháze]í  ze Š vódská lslandu. Angi!e a Nlzozemí  a to z 18. a PoČ álku 19, sloletí  .

V Č echácn se prvni ZáVooy konair, V roce 188,1 V Praze,
K větš inu rczvo11 br^uslarské ho spoňu a tedy l rychlobrusiení  dóchází  koncem 't9, a PoÓátkem 20.

Stolelí  a lo nejen ná pií rod;í ch ledových plochách, aie teké  na urnělých e krytých sladionech, Frvní  umělá a

krytáiedováptocrraú ylauvedenedo-plovozl,jVí oc€ 1876vLondýněaudáváse, ž evroce1912byloVeV,
§rirániijiž  40 krrýcn ledovýclr pioch.' 

Rycnlábrusteni 1Ó rí zenc mezinár,odní  bruslařsxou í edelaci (ved]e rychlobru§]cní  se }eCná i o

krasobr^uslení ) lSU (lntemational skating Uniofi), kteí á byla založ ena jiŽ V roce l8g2, ceskosiovensko se

stajo J:jim č lenen-" v ,oce 1918,
\,le!ký rozvoj zaznamenaly rychlobruslař§ké  soutěž e na krátkých dřahách. kde je využ iváno

ledových ploch pro ióciní  noxe1, rrátje vlr,;č ena na 1i1,12 m. ZáVodní ci sa,luji po ftyřech ajezdí  se
uyiuiáuacim způ sobern. SoutěŽí  muž i i ž eňy na tlatí crr 500 a 1000 m Závody š tafe1 (č tyřČ lenná druŽstva)

soutěž Í  na 500Q m muž i a 300c m ž eny Ná rozdí ] od dlouhé  dráhy použ ivají  záVodní §i ochrannou pnlbu,

chránič e a rukavjce. PrVií  Ms se kona|o V roce 1978.

plgmié ra na ZoH byla v roce 1992 v Albeňvilie. t/ soutěž i muž Ů (10O0 m) vyhrál Ki-Hoon Kim

(Již ní  Korea), nejlepš i ž enou isoo m; nyta c, Tuinerová z UsA. Š tafety (muŽj 5000 m) Vyhrála JiŽní  Korea a

Kanada (ž eny 3000 m), Arš í k Laos (ZOH 1992).

pň ZoH 1994 v Lillehammeru byl program rozš í řen Mezr muž i byli najlepŠ l Jihokorejci JiHocn
Cha€ (500 m) a Ki_Hoon Kim (10o0 m). kl;Ý ob-hájii Ziato z minulé  Zimni olymoiády, Š tafetu muŽŮ vyhrála

tiálie. VSoulěž lch ž en obhájila na 500 m 1 mí sto zA|beÉ Ville AmeriČ anka c, Turnerová, na'1000 m byla

nelrychlejš i Lee_Kyung Chunová (J. Koree). Ve š tafelové rn závodě ž en byla nejlepš í  Již ni Korea. známka

Bulharska (ZoH 1994},

Na ZoH í 998 v Naganu vyhrál 5c0 rn muž ů  domáci závodní k T. Niš itani. na,l0c0 m byl pnyní

Dong_Sung Kim (J, Koreá) a ie statetc zvilězila Kanada, Soutěž  ž en na 500 rn vyhrála A, per],eaullová

z xa-naoy, na 16cd m zvilězila jako v Norsku Lee_Kyung Chunová (Již ní  Korea; 3 spolu se svýlr:] kra]ankami

vybo]ovála zí ato ive š taí etě_ Z;ámka KLDR (ZOH 1998). Naš i závc,lní ci s€ na ZoH nekvaIi|iiovaí i.
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spengierů v pohár

Nejstarš í  hokejovou kiubovou scutěž í  na svóiě je Speng{er-cup ve Š výcaské m DaVoSu. V rDce

2O0,1 se konaljiž  po pěta§edmdesáté . Byi zahájen v roce 1923 a poú Ze Ve VáleĎných letech 1939/40 ataké
V roce 1949 a 1956 se nekonal,

Nejč astĚrš im ú č ástní kem Je mí §tni klub Davos HC. herý vyhrál SC ceikem 1 1x a mnoho let také

Ďeský kl,JÚLTc'Praha (vyhrál rxj. oale Rudá hvězda Bmo (Kometa). sparte Č KD Praha, Dukia Jihlava,
slovan Bí atislava, otYm!-riiskÝ tÝm Č sR a ze souč asných Hc Slovnaft V§etí n a Hc spart3 Praha,

V1..oónikr 1923 vyhrál iehcy poputámí  kanadskÝ oť old (aješ tě Vr.'i925, 1931i32). VÍ tězi se ýaly i

muž stvá Kanady (6X), spadaku Moskva (sxi ai
Ť,,ň-,ó.ó i,^.+ňi!^ mrahn zrámú nh ) ,1nn,lá.n;.h hr.i; J.pl;hn §Vále l)rni rrántv š vÝe:nký
. vii .-]. J- ill Ull! -l,illi.rvl,

ni.. ú lok bratií  Poiterů , Bibi Tornáni, blatří  H,a P.cattinini, ú loč nici Roziňák, Konopásek, brankář Bóž a
Modný a mnoho dalš í ch.

Ve dnech 26. - 3,1.12.2o{ji cbh3.juje iiC Devos SĚngí e*v pohár, kdyŽ před rokem vyhrát ve Í ináie
nád KanadoU 4:2, Vtolnio roč ní ku bude bojovat protí  týmú  Kánácy, sBstavené m zKanaďanŮ h.ají cí ch
v Evropě, vedenýrn Wavn.e Flemingem a také  proti §padě Pral]a, vedol]CÍ nu muŽstvu Ceský Teiearm
extí aligy leciní ho hokeje v Č R a dále finské inl TPs Turku a Adieru lMannheirn Z NěmecRa,

K význač r]é inu 7S.výroč i v ioce 2COJ vš ak š výcar§ká poš ta n€pňpr3v]lá ž ádný fiiale{isti§ký matené l

zdů voiJů  ii nás velmi známých - velmi drahá celková rež ie. Š výcarská po§a pouze vydaig 13,li§opadu
dvě celinové  dopisnice s motivem iední ho hoke,je, které  pňpořní naií  ú č ast Š výcarské ho ná!-odní hC muŽstvá

na zimnjch olynpijsk]ich hrách ve §vaté m Moňci v roc€ 1923 a br-rdouci ú č as1 na ZOH V Sali Lake CiiY

2002, Frankaiura obou celin je ,TÁXE PFRCUE,což  znanrená,Vyplacenc do ce|é ho svěia" :I

Amoí  Kassowitz Š výcarsto
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Pruní japonské  známky k MS 2002 ve fotbale

Dlouhú  tí valo, neŽ sg ve své  ernisní  poillice r-ozhoupa]o i Japonsko a skoro po &yřech letech od
vydání  první cn iihokore.lských známek kMs 2002, připravilo koneč ně i Japonsko 31,května 2001, kté l0
chystane událostj, první  tň pří lež itoslné  známky, JsoU V hcdnotě 8c+l0jenů  a moc nepřipomí nají . ž elde o
fotbalové  známky, spí š e propagují  souč esné  módni pokemofiy,

Ne známkách jsou vyobrazeni
modrý je NlK a fialový je KAZ. Jmé na
ú č €stní kŮ anKety. Kerá proběnla
je Japonec Mo{eharu Morita. Známky
razí tka urč itĚ potěš í  Vš echny sběr3teie

tň maskoti M§, v barvě ž luté  je ATo,
maskotŮ byia vybrána z návrhŮ 10 000
V Již ni Korei i v Japonsku, Aulorem í igurek
v tiskovýcn ii9ech, FDc a pří lež itostné
námětu fotbal

Výroč í §,{F{TS§ Ff;

Vroca 2001 pňpomněl3 brazilská poš ovni správa pří lež ilos-tni známkou dvolnásobné  zí skáni
P0háru osvcboditeiŮ (copa Liberládores) a světové ho poháru (lntercontinentálni cup) nejslavnějš í m
braziiskýrn klubem ganlos Fc, V letech 1962 a ,1963,Tehdy Santcs ve flnále sP porazil Bení icu Lisabon 3:2
a 5:2 (1 962) 8 AC Mitán 4:2, 2..4 a 1 :0 (1963),

§antos Fc byl zaiož en né kolika hráč i klubu AmeňcancS 12.dubna 1912, v lize se obievil už  v roce
1 914, od rcku í 933 je profesionáhí , Až  d0 50.1el patňl k pn:měmýln brazilským klubů m. Teprve pří chodem
Pelé ho(1956-í 974) sená de'š í  óas stai jední m znej}epš í ch í otbaiových klubů  světa. Vroc€1959se

^s,K._
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v Mexiku na tUmaJi PeniagonaiU. se Santcsem v č eie s Pe]é m, Doí valem, Zitem, Pepem a},, utka16 Dukla
Praha a poÉ Zila ho 4;3 (3:2). Santos Fc ie tňnáctinásobným misirem slátu Sao Pauio a ví lěZ calostátní ho
mi§ravstvi 1968, Své  zápasy hrale na Stadio Urbano caldeira pro 26 000 divákŮ, K ne,lznámě;š í m hráóú m
klubu patří  Edson Arantes dos Nascimenlo (Pelé ). Edu, coutinho. brankář Gilm€r, Jcel Tcsiac. lsiooro,
c.Alberlo, Marinhc aj. Jako trenóň zde pŮsobi]i Pepe. cg§ilho. Urubato a], V souč esncsil hra]e santos
s pŇměmými Ýýs]cdky V ce}ostátnirn mistrovství  Brazí lie a stále óeká na ieoš ; č asy

2]:2a': -J/|t--J _/ ,} .ll, *x1
2!02 FIFA \toRL, cLP*
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Olympijský §tadion v Berlí ně

Jeden z nejznámějš lch ojympi]ských stadionů  byt vybudován k 26hájení  .olympljskýcn iei
v loce 1936 Grandiózní  siavba měla syí nbolIzovát silg tehdejš i í aš isti§ké  vlády v Německu. Slacroli

Se záč a] sjaVěi nákladem 42 m]lionů  ří š ských marex V roce 1934 a Za civa í oky byl dostav'án, Hlavnir.-l

pIojektanlem bvl wemer March a olympij§ký §adion nahrazoval pů vodni Německý stadion, kteni

v róce 13i6 pgslavil ieho oi€c Otio Marcň, Vr'.March vybudova1 celý komplex sportoviš ť , centrum

ojympiády, ktere kromě hiavnihc siánku zahmuje hňš iě pro pozemni hokej. piavecký bazé n a olochu

pro jezcjectví ,
sladion rná etletický ovátný tvar, tnbuny jsou v jednom mislě přeruš eny dvacelpět rnetrů

vysokou Úaratónskou branou, za 11.ivětové  války, během_spo]eneck.e!9_bo!b?,rd9:ái,i._"J.?_9]1n,"iť
veiké  š kociy, otj iciroiisiiú i.ce ý ioce i945 byia aiena pí esiáYč llů  jasie -eř.Otir.ai,1, i\aí jiiÁ;Ju t" lU!9
1q^c rlvl.] rn1!!!..,,á lrěž c.!e .iráh2 nshr2?ena svntetickým povrchem Radikáině b_Vl -<taciionI ý9ý ýr,q

pi..tuué * a kapacii3 sní ž gna na 76 tisí c mí st v roc€ ,]974, kdy se zde v rámc1 í otbalováho MS ,74

oc"nia', tri .ap..y ve §kupině. irávní k olyn}piasladionu hosti domácí  bundesligový tým Hefirlu

Beí lí n idnjholigovy rlub B!au-Weiss 90, Stá]lek je kaž doroóně dějiš lěm finále Něme.;keh_o poháru.

V souč a'snj době probí há největš i rekonstrukce V hisiorii sladlonu Za 475 milioilŮ marek Po
její  dokonč ení  bude v roce 2006 nejmodemějš i světcvý olympijský s,tadion hostit finále mi§lrovství
_,,x.^., ,^^^^Á -S.r,.-světa V kopané
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MEDAILl§TÉ  ot+ vc FlLATEIí [- BI,ATLON

( 1, č ást }

,B]ATLON = ZáVod V bé hU na lyž í ch (eonot!ivců , Š taí el nebc hiidek), při ktených se na c]VcU nebo č tyřech
inlslech střilí  lla terĎe Vzdálerié  50 m V polcze Vlež s a V§loje'

Bia1lon]e spo,1cVnln odvětvirr hieié  se dynamicky rczví jí  v celosvělovóm měří tku a po lelech VýVoje kcjy

byl č tyřik;át ukázkovóU soutěž ; na Zirnnicl olympijskÝcn hrách (1924 - 1948) 5e stal necilnoU soUÚsti
programu zimní ho svátku sc,orlovcŮ,

Vinikl v severských zemich a postupně se vyví jei. Fruní  závody se uskuleč nily V Norsku r. 1?76. ?azóěji
se spolení  oěhu na iyž í ci a siře;by upiainiio ZeJí l}é í la v aimácjě (ú v. njenské  hií dky).

Střeiba po V}"trvalostnlm zallž eni při běhu na lyž ich vyž aduje Vy§ckou Soustředěnoý a psychickou

VyloVnano§t.

Na 7oH i_ry! biation - záYód vojenských hiidek 14 č !enové i ne,!orve zařazen iakc uklzi<ová soUtěŽ, Trať

byia <1louhá ioiem 30 km, Bylo to v ietech ,1924 (ctámonix), 1928 (Sr,, i\,toňc), 1936 (Ga,Pa) a'1948 (§v,

Úoňc). Vš ech 1ěchio ZoH sá zú castnili i závodnici z Č eskoslc,lenska \iejlepš iho umí stěni dosáhli v loce
1924 - 4, mí slo {K. Buchia, B. Josií eK. J, Miť .lóhner. J. Bim).

oí ič iálně by| biation na pragram ZoH zařazen v roce 1 960 a to pro rnuž e. V letech 1 960 aŽ 1 976 se stří lelo

ZVelko|áž ni leróovrijce a trať  měR;a 20 km, stří le|o Se 4 X (Viz popis di§ciplin), od roku 1980 se §ří lí
Z malOráž ky. V roce ,]980 se poprvé  objevuje nová dlscipiina, rychlosl,]1 záVod na 1c km, o zařazení  lé io
discipiiny bylo rozhodnuto na 79, zasedání  l/lov v Prazg V,-oce 1977, Š tateiv se běha.Í  od rcku 1968, Zeny

samg§aině slan,:Ji od ZoH 1992 a to na ,i 5 km a 7.5 km jednotl]vkyně a š tafety i1992 3x 7,5 km. dále 4X 7,5

km). stiháei ZáVod jednotiivců  se ocsta| dc p!"ogramu ZoV, 2Oa2.

Dosud vydané  známky biatlonr ze z?rýí  poí áda!í cich ZOH: 1964 a '19/6 RAKOU§KO (Č , 1J37 a Č . 1502).
1g84 JUGbSLÁVlE (ó ic2§) a 1988 KANADA (č . 1011). Dále razí ,|ka z mí §t konání  ZoH: 1984 Sarajevo.
lóoo 
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tlEDAlLlsTE oH NA zNÁMKAcH

Magnar Sotberg Z No|Ska z\,í iěZii cjYakrá! a 1o na ZoH V roc€ 1963 (G.ěnob;e) a v r, i972 (Sapporo)

adájezí skal 2.mí stcseš |3lgiDu(r,i968) Zi]ámkaAJ^lAN(č , 1652)zroku1972,známkanaarš ikl
NoRSKo (č  B i6]

Něnč cká spoikcvá pcš ia vydár,aia obálky r;a prrapr6ru financcváni svých sporicvců , T,eto_zob]-azule

*,roiS; irl Ůiaticn sty ng ZOH 197Ě ,l. Kruglov (§SSR). 2, lkola (Finsko), 3, Je|izarov (§SSR),
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Erik Kvatí os (l,]orsko) se siai olyí ilpi]ským VilěZem (1C knr} V roce 19E4 v Sara]gvil a na té chlc Zo)-J
Vybo]ovai i bí onzovou ff]eaaili (20 i(rn) a 2, nrí Sio zí skaj .ja(o č ieí r Norsxé  š iaí ety. Znánka
fuilc§,iGoLsKo (č  165c) z rcku ,1934, zliátrka rÉ  erš í xu NORSKo (č  B r2) 3 dop]sn]3e k ZoH i994
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Fotba§ová í egerrda - GEORGl Á§PARUCHOV
Bulha§ká poŠ ta vydala 29 6,200_1 arš í k ,Legendární  imé na bulhárské ho sportu ve 2o.století ", lrlezi

třemi §pOdOVci (zápasní k D,Kolev, ž oke.j K.Leka§ki) najdeme i slavné ho totbatistu 60.let Georga (GunJij
AsparuchoVa,

Narodil se 4,5.1943 a Zemrel tragicky se svým spoluhráč em. replezentantern Njkolou Kotkovem
30.6 '1 97 1, ZaČ Í nal jako sť ední  ú toč ní k v Levski SoŤ ia (1 953-62), hrál za Botev Plovdiv {1 962-63), Nejvice je
.ieic_jmé no spo.]eno se spartakem Levski sofiá (1963-71), se kteni,m Zí skal mistlovské  fitlly ileteďl..!Ý,, ý !viv9|
1965,1968 a 1970. BYl tlfu§ní kem tří  mistrovstvi světá (1962,1960 a 1970) a nebýt neš ť astné  autonehody,
ňrál by asi i na M§ 1974, kairi se Bulharsko 9j9!9 $řeleckýcb kvalitách sv&č í  150 ligcvých

V 245 ligových Zápasech. králem se sla] v roce í  965 a 1 970. Bulha§ko reDr9z€ntoval 49X a da},19 br.3nek, junio§ké  muž stvo 6x (2 gú !y), V anketě listu Naroden §port byl v roce 19ó5 zvolen nejlepš im
sportovc€m BUlha§ka,

_ Velký zájem o sluŽby G.A§paruchova měla Bení ic€ Lisát]on, ale kvů li tragické  události se už
^:^i,.* ^^,.^L,..^ýi;-iqij ,ic?}řtuiýUiljí ,.;iU iiĚjPUiruiaiiiUjsi puiiiaisŘy- iú igaiiýa Zisi(ai oů ť aienl i na í iiczií larocinim ión] _
Vanketě č €§opi§u Franc€ Football cbsádil vrooe 1965 osmé  mí s1o mezi eí itou kontinentu. Proti č SsR
nasloUpil pouze jednou, 28.4.1953 V scjfii, kde,isme prohráli 0:1. o lom, Jak těž kou árátou byla smft obo9
iuii:a]isiŮ Pro iehdejŠ Í  buii]a§Ký í otbai, svěcič i lto, ž e posledni pcďu jirn vzda]o pň pohfou přes č tvr1

-S K_

K č e,"nu asi slouž ila ?
NáŠ  Č len Jiť {a Svoboda Z Kadových Vanj nám do redakc€ pňnesl zajimavé  celistvosti, Jsóu 10 tň

doplsy odeslané  ve váleČ né  dobé  Il,Svěiové  války (roku 19.t4) z olympijsié  vesnice Dób€ritz - domu
siuitgart u Beriina, Bylo by zají mavé  Zjislit k č emu.lehdy olyrnprská vásnlce slouž ita (zda to byly domoyypro totálně na§azené  Ď snad dokonc€ konc€ntraĎní  tábor?). opravňuje nás k lomu domněnŘa. neboi
odesilateiem byi Č ech otio Smrž  (viz tisk na reve§u ooálky) a aóresátá byla pravděpodobně jeho ž enapaní  Věra smŽová '/ Praze Xll.,Slezská Uiice č .55 (na jedná z oné lek ješ lě sl;č ná Věra jedlič xová tamlé ž }
NeZnátB někdo lehdejŠ Í  histoňi beňí nské  olympijské  Ve§nice ?? _redakc+

cTTo sMFž
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comidalOlympsport? u.r,**#*'i5";::";iffTl:ť ,"".§Í 'Jili;
Na tuto otáZku, kierá r,lbyia polož era ve ;::§'l::L:":ilřr" sl].3!"'J?Ií "H?"#}

7p|avoo6j, ó3/00. cdoovidám M N O H O ! mlohoDialeiziuzerrska a,c i2,b|i7ke, ýZo8lene

clz]ny. z dů vodu nechtěné ho opomenú tl

Talohoiávětavš akVýstiž něVyjadřujemé  něKÓré no zniCh, racěji 1e nebudu jm€novitě

seDěti s asociací . která zasahuie, tu vice ói máně, uvádět. Smysl těcbio setkání  vidim také  ve

co mé ho ž lvola. vzajemné  výměně fiialelistickýóh,.materiálŮ, Feboť
pravě zde s-e mi za ta lé ta podaňlo sehnat mnoho

Mé  prÝní  krů č ky k fi atell, nasFněroýal piirr]stků  do mých sbÍ rek.
před zhruba iiemi desitkami let rnŮ] děoa aČ  sám Diky í ilaí elil a kontaktŮm Y 

o!|m!:p:ň|
neí llátelista, zakoupenirn prvninc áiDa a neňLrllka lsem mohl navš livn zeme na zapaq oo lla§l

sé rií  známek, Tehd} cí ] sám u,č ilě h,anice v doDě. kd} to neDy,o tak SamozřeJme

nápředpoktácal {a, 1ni P;* Ž._^_r__,_'u"|j? Jako,dnes_ !ot"s?!: Tj,|:1::_::1i:_.|1p:1:::
obrázkových mir]iaiuí  Vyú í Zlil coonts. iiiv prvni spoieč í )ou cesiú  s ii-lg.Peií asKeail a p€ÚgÍ l]

.,^.^rl...^i;..ňá'!ýnač |vn^.1nonlil,mÝcn
ióáieů  zejmena otóc, sáni í ilateiista, mně Óas10 filatótrstictrou výstavu, CLYMPHILEX, Kerá se

bl-ával na'í rIateIlst,cké  blrzy do (o,,na ko€ jseŤ konaIa v:oce 1Ó87 v Ří mé , Vý;ezdŮ s Podobným

měl velké  š těstí  potkáVat 5e se ScUc€Snym zaměření m poté  pňbývalo,
předsedou olympsportu, ing,Jaroslavem V neposledni iadé  nemohu , 

opomenout laka

Fetráskem, jelikoi isem byl 0d nejú tlejš iho Věku zkuš enostr, klere jsem ziskával Pri ivoĎě
ýeden l(e Sporu í ritanovaty mne lelvice alba ZplaÝooaie,
S olyŤpijskýn| a sptdť Vní mi cubleTani naŠ eho Cel\err V7alo. č lerství  v olyrnp§portu m,

předsedy pňneslo cenné  Vědomc§i a mnoho infom']aci
' Netrvalo dtouho a d0 Mjlevska putovala v oblastioiympijsko-spoí ovní filatelie,velkýokruh
:: n3|!óč !a i. n!r.í n€nn!1l l T2k isam se V !-oce ^*.ii ..j"l"i iá§li c,Jěi3 g koneč ně ! ideální

9v ÝlJ,,,ť rř",--, - ,

ivá'plnoletosti sta|'ieho č lenem, To mi mimo jiné  
1,opolunt eré ho ,korí č ka" s olympiiskýrn hnulí m a

unož ňoyalo praviietně se zuč asJň3val Selhán; sporté n vš eooeclě, A 1o jistě ']eni malo -
cleni] a nas]oucffal 1,IliQlld L9llllrlil ,owu|,.l , nemysille /

ií icmací m z ú sl ing,J Petráska. J.JUstýna, ň-- _t. n-i!!..n^. inar, Radek .lásek
ing.Ž,§rova;ka J,NekvJsila a mnohá dalš ich, !í ]!ť ||v iť lJr,Y 'rý!,'

pŘIHLÉ D pŘí rrxů  a pŘí lrž lTorTNÝ{Fi nazí rrx
pŘlper§vrNÝcn §LyMpJpCIRy[F{ v ftsc[ zt}oí

1lú 1 E.ú nora
au 20,dubna
3/ci 9.května
4!c1 12,května
5/01 ,1 

9. května
6/01 14.kvé tna
7/a1 6,č eNna
8/01 8,č ervna
9/01 19.č ervna
1 0/0'1 č erven
11!u 12.č ervence
1uú  16.září
13/01 25 ří ]na
14101 19.záři
15lú  31,řijna
16/0,1 17.1islopacu
17101 Xli, -

SR
SR
oVS (os)
CVS
SR
SR
co
oVS (Č oVl
sR
OV§ (os)
oV§
SR
sR (č eiveně)
SR
cp
oVS (Č oV}

Roziňák-Zábrodský-Konopásek
Joseí  Lauí er
Křest noVé  známky-L.§ynoVec
setkání  oS_F.Š imů nek
80 let č s,volejbalu-L.SynOVec
č R mistrem svěia v lední m hckejl
100 let č s í otbaiu-F.Plánióka
Roman Š ebrie - 9026 bodů
Běh o]ympijskeh0 dne
l,,,1R V atletice .iablonec n,N,

Dr,J.G,Jarkovský
ME ve voiejbalu ostrava
80 let polic€jní ho sportu-D,zálopková
ME "e VoIeJbale ost"ava-Vité zové
Li§a mistrŮ : sparta-Bayern
Setkání  os,J.Drobný
Č eský olyT plský týn v pí ipravé

na zo1 2aa2

Právě pň přip.avě loholo přehledu j§em dostal do redakce přispěVek od

F.Huóiš e z Nrvnice, ktený doplňuje naš í  akci '14l01 
.

Rychle reagovalá jugoslávská poš a, po ví lĚzstvi muž ů  na MÉ  ve vole,jbale

v Ostravě', Vydala Žnárlku k.jugoslávské mu Evlopské mu vltězstvi 200i. Fořadi byio

t Ju9os!ávie. 2. ltálie. :. Řulxo a 4, Óesko Naš ; VolejMiisté  se č ervnovýfi]

p:slipen ne lvis V Aí gentině roku 2002 a č tvňým mistenl na ME pňblí ž ili ke

s, a1..,,ýT š r]]č kin -r-
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Uzávěrka pří š tí ho óí §lá je 1 , března 2002

Předsede
1,Mí stopředseda
2,[4 í stopř8dseda
Sekreiář
;0ki3dn ik

|..3:2{. a,

ing.Jarcs]av Petí ásek. P.o,Box 13.26223 Č eský Broo
ing-Zdeněk Slováč ek, Resslova 2257 , 53a 02 Párdubice
Ladislav .ianouš ek. Bryksova 940, 199 00 Praha 9
stenislsv Kamenický, Leč kova 1522, 149 00 Praha 4
Bedřich Polák,d,l,, P,o.Box 47, 150 2,1 Praha 5

lvan Vápenka. Na Zámyš li 8. 150 0C Praha 5,
na jeho adresu zasilejle Veš keré  pilspěvky

llnfu*na4sl, s1rultnalw rrár"k / 20. ýnl"?li,


