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PRAHA

1

19.3,Z002
Jedinečným e zcela ojedinělým světovým Výkonem (trojné saltc s peti Vruty), ziskal náš
.e9rezentant Aleš valenta, zlatou olymplj§kou medaili v akrobatickém lyžování na XlX. zimnich
c ynpijských hrách v americkém salt Lake City 2002. Česká pošta, s.p, okamžitě zarcagovaIa na Výkon
nového krále íreestylu a připravila k použíVánípříležitostnérazitko, které všem filatelistŮm bude navŽdy
pňpomínat tento olympuský triumf našeho sportovce- Razitka byla dokonce připravena dvě, e to v Prcze a
v Sumperku, V rodném méstě a Valentově bydlišti, Doba použivání otoU íazitek byla ve dvou Částech, od
25 2. óo 1, 3. a od 8, 3. do,15. 3.
Po zimní oiympiádě Se v torntéžamerickém městě konaly o§rné paralyrnpijské hry. svátek VŠech
postižených sportovců přinesl našim barvám opět několik úspěchů.Našich 6 sportovcŮ + 4 Vodiči žiskaio
ce|<em 2 z|até 1 střibrnou a 2 bronzové medaile. o tyto medaile se poděliIy dvě reprezentantky (slabozraké
iižaři<y) Kateňna Teplá (2x první a 1x druhá) a sabina Rog€ř (2x třetí) A opět naše pošta (tentokrát Ve
sr3]uprá.i s našímOlympspoňem) zareagovala vydánim piiležitostného razítka , na kterém ve dnech 19.
ů 22 óiezna na hlavni poště V Praze 1, pňVitala úspěšnéparalympiky !

oLYMPsřsKTU

Z VEDENi
JARNí SETKÁNÍ 2002

se úskUtečníV Praze, 0pět V budoVě SPŠstavebni V Piaze v Dušni ulicl Óp.17 a to V Sobo1u 27.dubna ocj
1c,Ochodi* Jižoc8.00všakb,,ldeschůzovnílnistnOsiVprvniFrpatřeŠkol,volevřeriáákdisDcZrc]n|oVzá]9rni-c!
výrlěrll a bu|zu. V í_rloqr3mU xrcrně běžné agency_ bude beseda c 33lt Lake City s lkázkou 1l|atelisljckýci
riaterlá]ů 6 í0log|aní.i kOyž Vělšin3 č|enfj CSjlž t-;a prŮrnysovce v Dlšni byla nír ňěKerén Z piedchozÍCir seikánl,
klť.á se Zče koraia, Zoe ]e pci]is c.sty,
na
Meirern dojeoet€ na S1anic; šlalcnrěsiská a po Východu do Ma|S]ovy Ullce se poptáte kolen-idoucích
a
ceSlu K hOielU lltercontjnenta]. ŠxoIale v Dušní ulici á ia Se naChází ve směru po pTOUcU V]'tevy Za iíln'to hotelem
nánrěsií k Vltavě právĚ koler, lnterccniiietaiu,
]e lovnoběžná s ulicí Fařížskou, PařiŽská Vede ze S{aloměstskéhc
'Ces.tovat
můžeteiaké i;"amva]i. r,tom tříoaiě vysiot]píte ve sianici Právnická íakulta, coŽ.ie P:áVě u
Irjieícontlnental!, Ta 1ránlvaj ],l,á Čis]o 1 7.
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Ter-mín prc jeiicň úhraciu ]iž pominui e Věišina Z Vás je unradiia včas. Přesic VŠaKie ješie ne'tto iii cierŮ
ňříi1;
n^.,.narr,li éňlňii D^r),l ňa?i nÁ ň^t;íló i \/!l ,,ňii]lá i.L
L1^;].,,^ii -iri^.ini;|óňcr,^,,
{iUli§vUji.dii..uitjulúj.5^Uui,Ú?']iiiU;rÚPU''..;i'u.i-P'llli'lv^wv
^^\,i-n..ct
^hr.+é,i
žp.aVodaj os již ť,!deme rcžesílai pouze lějn- kteři rnají 5Voji čienskoU pcviilOSi 5í]lněnu,

ZiiENY V CLEivSKE ZAKLADNĚ

Na Vlastnl žadosl Ukonč]i své č]ensll,i pan J3io§iav ŠpaĎek: Brna
Nůvi členové
,120
0c P|aha 2
Jiři FRANKL. KorUnni 4,
,19,
36c c,i Kariovy Vary
Alžběta LlNHARTOVA, Nebozizek
13.
352 01 Aš
Uc]olní
ing. Antcnii Cl-Vo.Jí"A,.
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tenninU bucje ciympljske rnuzeu[rL
Se uskUlečníopět V Laúsanne Ve dnecn ň,- 1g.5.2aó2. V uvecienétlr
mBIncrabiiií, pc celou dob!
l
5běratelé
cdznakáři
nurnismaiici,
filatelisté,
pa|ilt p!riě soěr"teiům, buoou to sběratelé
y
nově rekonstrLlováno, Na
|o.e
2!c,í
byi,;
g,ij]]|
která
Jsi,,,dgi!Ejú.
!"J., *i, přeciern r:ňn;ášerlí úúa>ilrr;r
bude Pc celOU .1cb'L] PrOiríha1
střcš. í,]1,Jz*? s \,/!,,|r]eoer-a la l,rcíll Ri3|!c bťcou pcsiavené clva obři §aňy, ve ktenjch
výněnná bulsa olyrnp!ských mater"jáiŮ.
,__é.;ezd. ke kieiérnu 53 můžele rhn€
Fia i1.11c akói uspolacieme i,rl,rlaše č eny a claišípř:pa,llró zrllr,é
jsou lásieduiící:
Piihlásil, Přec.lběžný prcgram e LlocmiJ]ky
příjezi dc Lausan_n9 i"ólern 8,0c ránů,
odjezd v3 člvňek 2,: 0c od nádIažíplaÉá,stier] z u|ice vedouci k Florenci,
!.praze V porděli r,časriýcl ralních hcdIIeCh lÝložné
-l;o*:,,
o.1eztj ti fieaěl] podle cono.iy n.lpo.oej,]"k, atrv"ncm b},ll
Nl,]nl.saux, chaplinův h|ob Ve Vevey, Jedcme
Z8Slávky a návštěvy pocte ootlo:v- Ž'.,,nr. É"rn, st
dopravu trude odviset na poólu účás,tnít(ů,pi
m krobusern cgsiovn] kallcgjáa" špi,n p,o š,]s| + dvě osoby, Cena za
jr'"ai"Jý os ,etor,,, ro_o_9 xe l,joc]ehy v hoieiu h,lOV .jeunotlel jsou vĎetně
přihiášce zá]crnci 7_aš]lu nu
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NoVll,,JKY
ne]iepšÍ.\o atiela, Efniia
za,ri zacz vy'lde nová pcŠiovníznámka na poĎest naŠeho
míi možncrst zařádit
za,(]pxa_ B;de'mí vý,p|atní nodnotu 9,- r,č, V piíšlínrroce b!d-,me
J. .iy.n ibírek znamku k [.4E Ve střelbě. kieré §e Uoe kcnai v P]Zq a v Brně, Druhým

v

Ri.t"ti..t;.xvn]arteíáktembudezřejměcelinakZaSedáni,|v']CV.KereseuskuiečnÍV
praze ptó rok 2004 !že 0čekáva1 ávě známxy k olyrnpijskýrn a paralyílpljsíýtrt htárn v
Aih éná ch,

ciSM
Z.]azílek;rjeiošním j:cce pňolavujerne Vysoiroško|ské MÉ Ve stř€|bě, l",]istrovstý!
pc1luo1, v i]raáci,Krá}óvé,40:výroĎí ílnále N.]lS 1962 V chile (.j.L]a*cOpUS!).
setkání oS pňponleleme 30,výročí konáni oH 1972,
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Přitisky na celinách s přimým odkažem na hry 2ca2 v sslt Leke, které pňpravii olympspoí-t, existitjÍ r'
násleOujicí6h p]"oveoEnich

os-llc1
RoK Do ZÁHAJENÍ ZoH i SALT i;KE clfi - Fragment plakátu k ZoH .,948,
os_1l02 SALT LAKE CiTY 2002 l ČESKÝ oLYMPl.jSKÝ TEAM - Pohled na běŽecký 2reál V Sotdier Hollow
os-2i 02
sALi LAKE ClTY 2002 i PĚAKS lcE ARENA - HokeJoVá hala V ProVO.
cS-3/C2 SALT LAKE c]ry 20C2 / E-CENTER - Hokejová hala v §a]1 Lake,
CS_4/c2 češido tohoI i SALT LAKÉ CiTY /Oiympic Medais PIaza - [4ísio ud|ilování oiympijskýcli medaili
Cs-5,C2 Z,._A.,rC l pío A]9še] l SAL]- LAKE C.ITY 7aaz - Vyobrazen náš jed|lý zlatý r|edeiiisla a Zlatá
lIe.ijie. (e is{u z]aló
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.rródaije Aieše Valenty exisiuie ceiá řada dalšíchpřítisxŮ .ŮZných PseUdOSouklon:ých
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SALT LAKE 2ao2
Staré česképřísloví

praví ; "Když je šlě§í

unavené, secne si 1 la ,,,.!"
Tenlokrát skutečně í}uselo
byl! Tedy unavené Usedio
,tóliž ne rnne a yénovato rni

i,ítězství ve

vědo]Ttostní

iDNES o reáliich
Ziirlnich olympiiských ner
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děj]šii lelošníchZOH v Sait
Lake city V amenckérn stálě
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mcžnost iJýi pň ioríl a věřlĚ,
že to stálo zatc. snad

nepoh,dne|e, kciyž se

s

ciojí]y, pochopiigjně

s

Vámi pok.rsím rozděli1 c své

k našemu
íecy k ojympijské

přjhlódnuiim
hobby,

íl lai etit

N,lěsto své jmén0 dostaio pod]e bjízkéhcvelkéhc siánélro jezera, kleíé]ežíseverozápa.jním směrern. první
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mužů.1ří žen a dvou děti r,od vederrím Bň_chena Younga s9 zde usadilí v roce 1847, Do
:,,xve ;ežiše K is-te s,"a|ýCir
te ,Iyin;(, ,eil:h iaba:Pi,s{ú piÉsVčjie;]; iJi,ž O č'en;l iehcy

:' ' osrdníci. karavarra
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Zláinýcn jako mCrnoni,
Talo cir},,ev vznik|a orolo loku 1820 a jeli pruli "proíck", jlstýJoseph Srnilh, byl údajně navšlíven andělem,
,, .,,j, ni] řék. ž€ byl Vyvolen, abv sivořil
]ediné 0plavdOVó sáboženství, Posky.ti mu 1€ké záznamy, Ze kienýčh bylo
]:if,ii,že bibie měia poxlaĎování V Arrleljce l(!e co]oÉ l x oruhómu příchoriu .ježíšeKrjs,ia, Pto své nábuželrské
:'::si:,,,y a hle!,ně pr. pclyg3mi, t,l:t.:l ,lflcielrlě pr0\,:].0\_i 3ii 3ž do |okť ,18s4. lyiI mOIŤjiQn! o.,ievšarl v,vháněli, až
:- ,S.ci]li V Utah!, Tarn V},iVoňij dcbře prosperulíci spoleĎenstvl, zejména dikY 1omu, že sriysi ži.rola hledají V
:-.::. siužbčkomunilě a vy.tváření hodnol. Jscu přisni ábsiinenti. nekouří, nepljl kávu, ba dokonce áni čaj,
,
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nyni má už a]e každý monr]on ]enom jecnu,

Paříž má Eiíei]Ovku. Prál,]a Hraačany a PardNbice v eĎu pů|ku koně. Sall Lake City Zase má Templ neboli
::::,;, Nepřístlpné a.chiieKure bez czdol], s i;ůuštkou zdí okolo péti metrů, Arneíická gotika, Templ je přesně v
::,i:.,! města a ]e cei]irelx morrr]cnskóho světa, Na jeho stavbě si dáVali záležet, trua]o 10 přesně ólyňCe1 let. Jak
, ,.;]á úVnitř se nikdy nedozviie, ledaže byste přesloúpiii na múímonskouvíru_ Dovniř mohou totiž jen míJrmoni. V
: :,,e.i] rr]uZei] ]Sou ale k dispczici fotografie, Ze §erý§h je patrné, že kíJste] j€ mnohem civiiněiší a méně okázaiý
:.
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P;biiž kostela je iabelnáKl. Zceia zvlášlní stavba, zvenči připomínajicí spoňovní halU, Uvnitř se nachází
-.3ňní síň s vynlkaiici akustikou pro 6500 lidí, ktelá je domovem lr4orrnonskéhó pěveckého sboru, čiiajícího325
^ ,
-,_:e a kle{,patří ke světové šplčce,Ce!á stavba je Z bolového dřeva a na,iejí konstrukci nebyl použitjediný

''.r (

\iístni va|hany [nají 1 16?3 píšťal,Jenom VStUp do toho,to chrámu hudby zpŮsobí, že V hla\,ě mále melodii v
siasl a na rukou l9hké mr2Zení,
V SoUseds,ivi -iemplu je Ternpl Sq;are, Chrámové nárněsti, Za Vysokou Zdi. Ke.á obklopujB Teírple
,_,:1ii,á Shrů,,nažďovacj sáI, pohádkový koslelík s množstvim věžióek, Kerli by mohl stát klidně někde ve saré,
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;ooré Anglii.
Trochu
^,,v1,1.
působí
hrůzostrašnĚ
modemí koníerenóní
centrum, nad jehoŽ
nevkusem jen Vyhekneie.
Nad tim vším ční
osmadvaťetipairová budova
ředilelství
rnormonskó církve, z ieiíž
střechy je íascinujícíVýliled

svěiového

na prslenec

nádherných

zasněžených hor, lemujicích
obzcí kolem dokola. Jedná
se o neivyŠŠÍstavbu města
a podle nepsáného Zákona
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zde iiž -ebuoe posia,. eaá slaVba VyŠš
Brod, pňlehlé okolni člvili však záplňu]í celé údolí
Sacno cenirurn. oo*nro*n,'.ňno neni větši než český
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linKa trarnvaio,-o"vlaková rnisiní
k]!hu městO prolíná |vlain sileet. HlaVni ulice. k'leroL] ezdi t3Ké]ediná
o1ympijska VeSnl3e a hia_lrn! olynrpijský
oOpravy. ltýlá jednU 0dbcčkLr. vecjo,1ci k universitní čtvrti, kde byla UmIs,těna
Sněžka a zabírá roziohou as| 288 krn',
s1adicn, ru4ěsto sB nachazi ve zniuná .tejns naornořské vyšce ;áxc má
je dlouhé asi ,148 lim a šlroF,é 77 krn, Zatímco
Velké sclné Jezero,1e oct mosla'situováno seuerózápá,]ně,
prólože 1é soli je z9n u:^,:o^oě až 28ó/c, Z výchocu
rnořská voda cbsahrje n,, c.^ ..ii, t.o.u nyite se uló-rtě neutopjli,
čníteměř_kc 40.00 m a jsou i,yužívány
rněsto obk]cpuje pohoii lvasalch' il"i,nrrinr, jehož nejvyšii vrcirolky
sněhu 7ápadní ohraničenírněsla
.o1*Jn. pro,áxreacl a sport, Zde se konala ;ělšina oiy!-,,lpijskýc"h soutěži !á
největší 1sou rozsáhló r,nác,né
pohoří 0 ílěco nižši, n.1u1,sii ňiou óquinn. zcie le splš'průrnystová cbiast,

cc severu

tvoří
,joIy.

ná světě, lr"lá to něco d0 Sebe, ROĎně
Kapiloiou samou p|-o sebe je Zdejší srlilr, Utažštítvrdí.žeje nejlepší
jak,si ,adýchané, skoro
nretů]vi"iry j'.",i neps11né. pédajív náuvěřjlelné hus1.lě a1sou
.rňáJn.
pruz€ je-li značná
"ži;inect
r.r.pr,iunj uěii,i'i" )n'"onc sl;háv;lí a korjli. č sněnuláka v},1voříte
by se dalo iici suchá.

l*; pry

obleVa

v
n:ís1 v okolí Hjavrli ob|as! tvoňlo okoií
Hry semotné Se ZdaleKa nekonaly jenom V salt Lake city. ale řadě
je zalcžil] tň Veteráni, kteří tam objevi|i slříbrc, To
|něs,tečka Park cjty Vzdálené po dáinici'asi 5c km. V roce 1aoá

po ur,onaeniGiuý z něho zbýo pouze."méitů duchů" a koleri roku 1950 rněio byl zrušenc,
"rá se vzepřeli
posieclní obyvalelé
,áóáli .riínro těiit ze slěhu_ Městečko se stalo známýn ]uxusnim lyžařským
cťslou
"
na snowboardech a točivélyžařské iisipliny, Utah olYřnPic Park rníjite
kcnaly
soulěie
se
.třediskern, Z_de
a sáňkaři,
skeletonisié
bobisiá.
pa*
scruženáři
skokané,
závodiíl
Tacy
před
city,
ze salt Lak€ lěsně
úda,jr,ě.nej|uxusněiší lyžařské
Ješlě o několik ki;cmetrů vlice náž paÁ City je ód Sait Lake vzdáleno Deeí Valley, jedinečnou
z;3tou řiedaili ve
střeílisko v USA je nárn zalimavé zelr,onaiim, že právě zde vybojoval Aleš Vajenla

vynislo miiiony

í|eesiylU.

HeberCityj€VZdálenCodSa]tLakeasr76km.Pěstu'iiladykoně.udrŽuji.we:].:.nouétradiceazáVodili
jmenuje soldier ;-1ol]ow a pňjižcjle k něnu
zde blalhionisié, kcrnbinácr a §ěžci všeho druhu, Mas{ní závodiště se
se cvŠem PohYbovali
okoic Rlesické wesie,uove železnice i s vagony a starou psrni lokomoiivou. OiYrnPionlcl
,Jrahý kov, teiliokrát s hodnot0U b|oFzu,
.] i.OilV v!a|.,:l] alc ra běžkách. Tady Kaleňni 1,y'bojovala {lrUhý |1éš

(4)

vzdáien oC Salt l-ake 5§ krn a C0 cějin vstoupjl v roce 1869, pr-olože právě zde se pos|erJním
a zá7ad|,i tTasa noVě ,",ybudcvané žeIeznice. spo;,Jjící Cbě
]l.ii e.]á pcbřeŽÍ Usi\. svoji střechU nad hiaVOu zde na|e4li cuding]sté. tecy hráói lední ne!ané. V hOrách nsd
TěSjenj€ strejisko Snowbasin, Jeh0 slrmé svahy byly předltčeny ke kclnání sjezocvý.\ scutěži. tedy sjezdu a
Ogden

:

1e

eiÝi:-] hřebern V mlstě PrOrnoEiory Spcjiia výcbodní

Dllhé ne.jvěiší nrěsta Uláhu se jrlenil]g Provo a ]ekojeciné díičídějiště her ieži od Salt Lake na jlh,
*sr:ieČni o se zce lěkc ik utKáilí hokejového ilrnaje. jne.Jje se po fiancci;zském iovci kcžešjn. ktery 5e nazi,Vai
-:,.,lI,]3 Prcvcst. od Sal1 Lake le VZ3aleno 7c km,

cc

bylo Vynikajicí;
Decenitlí výzdcba měsiá olymp;jskou syírbc]jkou. Ve srovnáni s Atianto,J §e sóust|eCiia fia Downiown á
.].f,iii!,.1 s93fio\.|š|ě, veimi dobře pŮsobiIy Vei{opicšr-ré replodlkce je.cnoil;Vých Spoňů, pokryVaiiol ceié siěny

,

: :,.ei}.]ii výškct"ýoh buCcv

]::

Dcbře by]y o.,_]enizované koltrcly pň vslupech do jednůiji\"ých -spoÉovnich ob]asi|. VětšinoU netrv3lv

.:.ir:e,lak c]oi]ho, jak Vypada!y fronty před nimi.
VěiŠincupříjernné Di/ly p.oslory pred Vstupy ke spcr,lovišiirn rnimc sal| Lake, kde návš,těvnik í.Ohl Siedovat
'-:-: rrá:ky Života původnich ctryvatel Ameijkv a prvnich mo.ntonský,ch osadniků nebo z p0zdě|šl dOby Divo!.éhc

-

:?.al, Zeinéná se 1. projevilo v okoií závooišiě Sol,jier Hoiiow,
a. l-,€siái. Za ,iic
,
V pt'"'é řaCě vysiiání státni amencké ieievize, Po ab.rci.ycvání
;

pcb}.iu v Atlartě §}ě io pi'liš nepřekvapilo,
],_:'r3Drcs]á převahs rekiam, maxi,rnurn zábě|ů aneiických 5pcnovců, zcela 5tijpidní rozhcvory- se spoiužák;,,
-] ] :, ,]-]]]erii]l, sousedy,
uěiteli, irenéry těChlo spoliovcŮ a nlniriUm nebo skoró žárine zábéry astalníCil. Aieše V
: ,: . :1e-. závodě vůbec neukáZaii!
\,]áZia dOpravá.iecn3X V Sa],l Lake, ale zéjménamezi jednotiivými lcka]itarn|, Ta pi,aklicky vůbec
,

:=r s:nvaia.

olympijská vesnice.
Vstup do ní byi

-

ne.;kompJikrvanějši,

4ltrlJl

t

|cu

D,]I

neUb\,tovanÝch,

aŽ do

4

asj

Byl jsen

l |dld

L!ť

kleří se dosiaii

pr0slo[, obý\,aných

nasimi spoilůVci. Do]em ?

lav:l1ěl3,,|,vl velrr,i

1éto

liierl;j,

prcslřeci byio pohod;ne, d,_rbie
vybaven.á, ř,\,la radůs1 1arn
pól]ý1. Zie p|0 polřeby naši
výpravy i v Par-k Ciiy a Českém
ojympijském domě prc polřeby

Cestá clynpiiské, Většinou

:

,

,,.;:i

l.,:,.i,i:ři Í

jgko ndiči. pfscovala

řada

cec!:ů, trvale žijícichv Salt

.ake. Studentj, dělníci, Rdiči,
:i;zoé p;"oíese dalši. ti všichni

:iě|i potřebu pomoci.

,Byli

cchctní, miií a příjemní, díky
Český olympijský dům

City j3
jihovýchodní
ďedměslí Safi Lake, Tády
byy:a n]avni lrokejová bala E
cenlei a asi tňsta metrů na
sever se nachází cřleteáu
West Váll€y

via§ně

Reception Center, Z 6entra
:]-::::. -=.iXem (|c je 1€n r!isl.nítramvajů_Vjak) do s,tanice iúlll Creek a polom párslan;C aulobusem ,1_17 na ,i980
Zl::nělýob]ektpodolrulieríuogovalrakoČeskýclyrripijskýoůrn.PůvodníreslarračníZařiZeníjenCrmpc
",::1 -.i z.|ěnil0 svého nájernce, Místo s€ sial0 cennim do51avenlčk€rn českých sporiovců, novilářŮ a dalšíCh
],:_
:::'-::- -l.'iil ViP hoslů a Č.echů,žijicich V Sa|i l.aKe. Xcnaly se zde 1isko,/ky, přále!ská set^ání besedy Zněiy
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iu

novjny, podivai Se po
a tekla PlZe_ň, Mch|i iSl9 si tu p,eč,st české
přr klaviru čeSképísnicky, Voněla bramboračka
řídil StěPán Skorpi; a

intlrnelu co le rového oomo,'"u!,"jie
pomáha'a mu ř.da da'šíchnadšenců,

""."o.

jen lak prí;errnéposecĚt. Všechno'O

LAKE clT'ť 2002
lnformace o filatelistickém programu ZoH v SALT

ťMá"}"ara
SALT LAKĚ ž002

13F

§Lr€

SallLa{eCliyzl:tézrlojakopořadatelZoHrir'trběna104.Zasedan'MOVvBuoapesti'rřik'elcs;
Kdré isrre se i r:_,y zúčastrili,Zálemce ] filaibISlici,e
konala l r,e.,iI]3:od"i výstava olympfila V roce 1995,
aO'111]^,..,_.i.,._,__,sÁ;n
n:t=liál,vvyd:lávLlS,a.iižpleCtáninimher,odkazrr]i
,nazpravodajeCS1/01,0S3,01
stTojove prupagauIrr lá7,;i^j piJjie "'yOiJ'64enen3
nosta
L_F^ó
l^
l,řezna
nntlživá
aŤericka
v|vlllg
řÝr-"_
UU Ju,lV.Ul ^/
Vzorrj 5 iextem "Utah Vitá svět",

Poštcvníznámky,y

na

,yž;Cn, VSJ]hny

hokej. snowboalding, krasobruslení a skok
Vydány ótyn p.štovníZnámky 5 temaiikoli : lední
provedení a tisk je ptoveden v

s uyp,atn"'#oi'nlicr; ;;,;,ZirarJ, nai samcl:p,ici
i"š."n-. částe:ně pltistěnymi it<rali (vrz druná ;líánka loi,]lo

pici ozkovy_n a:ši.h p3
""."*,i
;pna ie:nono kusu .8D usó

1,i",i

článku1 trrcoelní

{91-,oJ"novat d*:l :,,1"
:j,:o:i,*:j:l,*?:1?I1?: í:,l,"!";
j9
,i.or:X.u;m archu Iejsou symct,;ji(e, ieorůticky :o,.no

iisi"t ,"a,

nrožný.h sest3., pi př:paonénr ro7děieni na cly_rPlo|yr

;;";*k ;

oieáoiipraveno klikatým průsekem, 1ikc|iv

0cJel,!án,
To ie oVšÉňSpojeno se značnýrni problé,ly, nei01, pelciací
::':,-',
i:,iaili

' ,,' ,, ]
^. ,.,L|ÁH,\ \l^c}^\,arláhn
púa:JZÁ' ;-' L,,,,,r,,_:,J

;;;.\r-;;;ii;ily.

je

nenírtl 'tsk

sbV Se

1,rartrcky nemožré,úcia'ně, exisiuJí
pruse},i, néco na zpúscb roz jilu

iionnJ oCiiiuni v pr'Ňád.né,"

ne'oo i,ř=benovlnl a rai-:icc,,i,m zoubkove,,iírn Fl
druhy;Lrvenýrovvch ubáieK i.dne, Wcjené US
š.nii." První z r]icn má adlesní slranu §Élobsrgvně

*"ri iaJia"Y*
cmisi exlsl,;ii

Po*i.r

d,,,a

sk:: niio
c orn,nan'.n í Je zabía Leťlícha,akteíiSi;ckéhc
utnž.X.l.. r:áóOnit,c par<u Ptode,ni cella.7a l,us,5 iJSD. Ználnky
.'"nairá jscu lazitkovány razit|'inr pnlnin0 dne vyoani,
je originální praci utažského un,élce McRey
Ó"in!
Ú""i"OŇ ,l"ráená iod hestem Sy!,nbóly Utahu, Dor,inantní]e
i

oir,_-.,enou,

;il;;; .

nlavní morrnonský chrám Temple, Obálka existuje ve

""oi,r"..nV
,r'"", pi.iáci.i.h, běžném ícerra,1_0- L]i?/,k,)

LJSDk§-c";ytedy j"i ňň; ij;r;Jl

j

č]?:"in9_T,:

Kromě těchto Oficiáiních obálek LJS pošty exisiuje
*,ěř" €c.
a zielme i oDchoon ci,
irstituc:
uýoauáii'"zné
ttn,u
rur'ňý."
Delšl Uba|kv vydal o,gar i7ačni Výbor |eí 1 ne.o9, ma r'1 :,::"j:' .
, ::T1:] *":-",f ::i:'""T":;:

";;"*
ši# ;;

[,"n"rř,

l"':

příiežitostná razítka.

Tajsouzajímavější.Pcd]epů\,odníiníomacejichmélobÝiVčgtněPRlcelkernjednad\'acetavšechna
úřadě v suterenr,r obchcdniho centia crossroad
rněla být pcuživána výhiadně;.;;;;#';i.;.,r,n-p'"ctouii*
kde Dyl0 ubytcvá;,io
používaŇ_v
PR,
tvořit
Mail na Main street V Do\,vnlown, Výjifllku má]o
l"i:]l.]_l]1!: |l,:l^cl:
25 a byla používána.neJen na cíos§loac Mall,
vedení 1,4oV. Jenže všechno oviii tiJinrli"rr. Razítek byio celxem
příslušného spoňoviště, S_po,1eĎné měla to, že na všech
ale i na dalšíchmístech pcd|B i"*řir"ósiv " iiúouaní
her, tedy 8,2,20a2, Výlimkou byio razítko k
bylo nastavené pevne, nemeniteinJ o.iu*,'u;tsinou cen zahájení
k čínsl.emuNovému roku koně,
přenosu olympúskéhcohné .'o"i"* i.z.zoo2 a poněkud zvtáštni razitxó
vesměs pia.tová s velmj iednodúchým, ale
vyrcbenému zře,mě na popuo rtib-s oatZÁ n.zzóaz. Razílka byla
razitko iedy existov.1o v něko,ika sicinýcil
;c,nným zařizenim pro j.ho pr..n5- un,.irrcni na známku, Každé
a češtiPošťáci s jeji.h otiskY naŠich
á,.isl;ár."h. i,řri,. olrr,.ď te"niá piiĚzii.liňi.r, ,rrrtek lyta vždy vynikajicí
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;i3\ii;ky všecnny obálky, ódesílané do zahranlĎí byiv vypodložené i(arionem a zatavené dG FVC íoiie, aby
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RoVněž exislují zásilky s PR, souóasně oraziik0vané strojovým razítkem "Utah Weícorne The Worlc". Toto
:aZ;iko .]e však velice mizerné kvality a sotva óitelné. KdO Si pamattie fia At]aniu, tak lam s9 podobná legi,ace se
51lojcvým razíikem amgrické r,ošiy konála také,

Sazby americké pošty

Poštovnísazbv US pošty v době konání her
v USA
základní §azba

Do

v sou§ední cizině

(Kanada a Mexikoi

Příp|atek za "R"

70c

50c
60c

21 c

pis

ostatní cízina
základní sazba

2,10 USD

80c

/ 23 UĎLJ

7,25 USD ??

Zapsané zásilky
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vžcjy spDjeno

U.s..ÉI0
PISTF§É

É

§ff T

LHff :]TY

3{lť ,!2
i
ÉE9 ú8.

3:*#

LIi

ÉiOUNT

ffi

moc

SNOWBOARDlNG
ř&§ťňNMBTí^B
ÉlÉ&

doporučených

se neodesilá.
Popláteh zejména do
jé
pro našince
cizifry
poměrně vysoký,

zásilek

uýed9ná částka se
přičíték Základníř}u
poplátku. "R" dopjS V

tuzensku příjde

$0.46

al+n UJU

|!.3{ň2?-t2

2E223 Cesi<,- Slod

Czech republic

zeieíte barvě, zatimco

Á^

riaió,,

5-ól^rl+_

ceiken] 8.05 U§D
Máil"

je provedeno bils

červenémDo|i.

Nálepky pro

ÉilúU|ií

"'_.]*
:

PísrÉ6a

Fi 1]

..:

c

$7.7l
0!470ZJ- !2

í}n', 42+-ršd/1?,
Í/;4l7,-,, ,,

-šr.=ffi
q§&§ffiťfiĚffi

,zlla;|.^'*:t.

::

"Certiíied

exis,iují

ve

rŮZ,ných
lišícíi;h§e
náiepky,

zásilky

Mail"
dvou
lypech,

velikcsií
veiikostí

hiáVního nápisu

pod ótecí

značkou.
se
UVedení

Nevyžaduje

t(\lri

:::::lrí ad;esy
,.

l

odesílate|e, Zato musí být pečl;Vě

] .a,] podaci lístek se samoproplsovací kopií. kterou

./ťarr)< írb' +.,-L

: ::š:a ponechává- Pošta na crossroad Mall na
:::::álí ooatřovala oba díuhy "R'' náIepek ručnim
_-.,..-:]alého razítke s ol.Vmpijskými kruhy, takŽe
. :::-ě ,edfiá o příležitoslné "R" nálepky, Kruhy
, , :,.

,]:.i i, různých místech a po]oze,

J, PCft!;}Ck

se
se

Ps Fo,ň 3806,

(9)renn,ulll0:

a

pol0hou skupin čisiiC

!

RB alj5,550 53], l]S

a

oznáČení "Re3jslered

v

l_s.

s

barevným po]eín v

Po3 l3

s8La LffliE IilY_!].8{j0l

ila

d l§ uÁl'autrll

"Certified Mai|"

J.Feircsek

Ě

s

inellširni probiémy a

( Z€ca
R € Pa3L, C
tleceipt íoř Begistered

Mail

{c|síón.!

í5.|: i!luFa:jo.

có]ly)

a deý.*'

VÝstava OLYrv]PEX 2002

-iak jEKú byýá

zvykern
soltěžni

llll

lli lil1,liiiiliiilli tlill 1lill

Nspořádat

svěicvoj

VýsláVi,] Oiymphi]€x

V

pr"Ůběn.r

B

elnich
olyrnp;lských her sláVá

se zř*jmě
uspořádat i

zvykell

náracr,',,

nesoutěžní 1,ý5iavu

Při

oiymp]]sl.ých hrách
zimrij]l, Kona,a 5s
pJ

óÁtluňy Pll (nzuyul

ZoH

é m.žná i

Ajberivillern
b_yly oouze

eXpOnáiy

sběrelelŮ

J, pgn a <ru

W

llf

oiv,,t,tpiisi:e

a,,neických
výhraoriě

s

|ll|l*.,;:r;,;:',,

#a-j*g
iil]lll11|liil
ElO8ť

ů,7

ilol,q

a!

memoíebiliemi. odznaky, fl,]edaiiemi, mincemi apod.
.^,L^.^l

i^i^ň

-.^1čl-,,.,

h!/,,ě.ý

\,ót;.a

.h9h!'i

žádný \r,ýSiáVní kalalog. jecien děda-stolkai, prodáVajícíjiŽ
zmíněné obálky s i,azítky a jedi,ia babčá od pošty s
'dZ'l^tjil,

|'Af{ cJTl. Lri E!,;rl

0,&

7iŤ4imi snndv 2 n.p7F.,oveín se io'vT}!'ické mJ7pUm V
Leu§anne a lo nejen ukázkami íilaieJisiickými. ale 'i

pllic2llus(llylll

l

póčiraje

Ax^L;,,^l

h,,^L
LJ\,l,

.,!Ju^v
^xi-Lá

_.:..

i-

ilN]j IIi; íŇ05

l

l

F.<m,l

".",_,-, - J'J'.

B

-t^iiv
J.v",,

"/,

obchodníkŮ, prodej novóhc kalalogu Známek ZoH, kteÝ
Wdala špan,ělská Ťiřna DomŤll, nějaké materiály oVS MoV,
připíavená k Výstavě s k ZoH, Eohužel nic z toho se
nekoíaio, ta{že 5
nadójemi ;sem dalšídefi na Mžin

7{il4Jť<

s,ireet nar,šívii licnlsriě
i:azvaný ''ýýcťld Fal. oi

clyrnpic Cůl]ecis.s".
tedy svčic,rý irr:]eiri
ó|yrnp]jskýOh s;]éiaieiů.

l
E

aJ

6Ýffi

r
rE

ú

rĚ

mlohct,t- ho:§i než na

dffil

",r"í€;'#i

V\is,laVě

Z

přgdchczíh0

0ne. Akce se konela

"tf#.ý""§

V

jakési

kavárně,

Doxů, V

porněrně

rozcělené na rnlchc

E
6
9ry

Tady js3ín Však
coiny j€ště

velkén-r proslorl byla
zhrUba pú|ovina plOchy
cbsazela ocznaf,áíi e

r
É
E

!,:.,P

r

;F_1

'.l1-1:-€4060

dIUhá poicVina veXláky

r_TÉ]t

_]Ýt Jí, l-

§.q'3í,

J,?crR1!,é.4
rn {/; r k/y, }, n L
7f)tš (/a,

se

Vstupe:,]kani.

Fiialelisl;Ckó oázy ]senl

zae nalezl dvěl

Cechaameričai])

ut,črbdc

nab,zeii opěl různé
pO.JeZie é
obá]Xy
provenience

salt Lake žOal. ze s,laršich maieriáiů v nabidce nebylo nic, Tedy zklanánÍ.aŽ

(10)

Dva

slclkaři _(Z loho ]edeil

n.a

s taziixy

k

Česke poštovrrí materiály

k ZOH

§alt Lake Cíty.

Díky péčiČeské

pošty můžeme do našich

§bírek zařazoVat následujíci
íilateliStické materiály :

30,1,2002 r.ydala Česká

pošta dvě
známky.

poštovní
Známka

piipomínajici XlX,Zjmní
olymiiské hry v hoc}no!ě

12.-

Kě

Y

.T,,,

zobrazujg

akrqbaiický skok na iyžich

,effi\
,&
. /laa

i--d} discipi;nii všecbeciiĚ
nazývanou freesty}e. Druhá

zílámka je

7,&

věnována

Faraiympiáciě, kierá

burje

z!ínnío|yn!!ádu nás|gdoval.
Výplátní hodnoia je 5,40 Kč

a

zobrazen

Slalomu

§

\

-

t_{§u/jŤ
!6, \L/

je iyžař při

FDc

emputovánou
dolní končelinou. ke každé
známce existuje

DOPORUčENĚ

REcOMMANaÉ

\lz
J-,},
,.$o'

{
'+cš
vo§
o§
>;Ť

l

EPU BLli.(A

ffiEp-uáiif,

řv
=o
t_5
Ol

Oníl,
,./.

1í0 o0 PBAHA

1

]].3.mr2

R o42447
]J,03.0? ?0j 791 0.00lll

h}.}lA]

p{7

E,i;ík

P.D. !3.

,?

Pamétní obálka s pi'lležiiostnými razítky (Šumperk i Praha)

( J1

)

1

L'i s<.l -BluD
2€llj

'ALEŠ V,ALENTA i ZLATÁ
K téic Ziámce s
pig'r_i<c|,:,) ,,/yc6'a ašš,2 c rČ:e

8 března bvie čási 5ákiad,-] Znár,nxy V hodnoiě 12,- Kč opaliena ořei;Skem

fuiFDAlLÉ",

paŤťlt 1bá (J s ;''l:j ',Př,
"X]x oLYtúP!jSKÉHR\,, l Sa11

Lá,|€

C,ly _]]C: Z'-Lrf

lvlEDAli..E",

RCK Do ZAliÁjĚl,,]l ZoH

,{fu,

óa,

|

:

} &|

#\-l
^||1|l

:,

ilr.br

aj

-&,.

. í* o !
.41|"j
1: ?]:.@ii.J.Ť/

tťa,
rt a
i.,ižl,iiL@ii-A4/é

-_: ,.:.l-

M

- aT Ť Ť bvÉ a-lT=Z

CDálka byia razjikovaná ručnim

pííležitostnýmlazitkem

5

1/,-,.;,óm nn<' št:1,4PFRr( 1
§te;lé rtčni příležilC5lxéIazi,ii(o

použivaia i i:]vi,li pošle v
t'RÁiÁ i

Jini]iišs({'],

Ě._^:^.,;
Ě(l UJuvc

vPggq!.,I
^-_^_^_;-í
P,

razitko existu,e poú2e Jeoilé,
Poša PRAHA 6 V den zahájení

her, tecly a.2.2a02

;im

připornenula, že V r3.e 1968 na
Grenoble vybojovaia
Hanka Mašková hronzovou
medaili,

Zon v
6x'\:L,e

žá ?ti

Zalo výpJailtí.h otiskú
,,c d j3l?

ř!,

-a

_ ,: il\

:l,^.

clplrr,

-

c|yí}p,cccrt ve svénl Výp]ain]řr
-,O'<l; ]ec,á\, ,? c) ze\a-j?:1'
ntPijBIl(A

Zábrodský,
Konopás€k,

ii§;,,u.

jťL

!._;

5iJIPc,}o\,, že a^ Z,Si\f Jl::;Drle
íieda]]e V sl,Moritz v r3ce 1948

se c iij10 medsili Zas]ouži|a
zejmť:na naše úločlá řa,j6

ffilSi",:,
\T.:;
-,"--

Ju): , Sa: iz,e l,iy zbý,,á
přeslě 3e5 dl,ů, aie ',aké

-"t-

,u-_'
a _
,
{,)2Ic..L#l:
1]-

-§f:_:í,,
l.-'.-l
4
:
ril\,
!V]-, í;'.,L

i,".-

lEE

{12}

.

,- ia;l
r.

Roziňák,

V

cei seiKaili

čienúoiyilpspo|iu V Ho]icici,1e9y,12,5.2c01 pcužii oiyrrpsp3í Ve svém Výp|ainirn siroiku

;ffiL+{i
ar i !iÁ

:"4/F;ÉJ-]

i

F

Pi] 9Ll r,1

_

-Á- S

i,.'1k!l;i,:il,L:
,

F

propagaČůíolisk, pňpoi]rín.jíci
óeskcslovenskó
ne]]epŠÍ
umislění na žCH 1936 v Ga_
ia žis\al je lyžai František
S im unek

\r. ;,_;;' : L, iY
.r|

| .,.

,.. - :.a/1,1
Z,-,! z

§d4r3.r_.r.3

ill

{

}

§_
j---5@'g'-';

:fÉ\l

Dalš; Výpla,i.lí ctisk
o:

sirojk!r
\)ývlulvg\J

ft

s3

Ve \,!i| ;t- *
Ceskéhc oiyixpijské]_]o
4 " J]::

Dřadcl

r,rr

n^,ó

ČeskéncoIy;npi.lsrého leamJ.
Z.irrba v€ slejré dobé n._)i]žíl
, ov} ši:," ir : 3',r;s;,c'
:,,a1!
!i-|ij1o|liuYčilg
lue
le

.;ii-lečnosl že v rcce 1984

||a

___
Saťi ía}a r)}!" 2a0l

§4íí, ďai€

V

3alaievi,l, vyocjovaia lreC d,Jě
i;v:rpi,|ské nTeceije. Stii3rnoU a
: -o,Zo\ lu'vža'ka Květa Jerlová,

::..4n r,:l,.,,,'o:is, t uór;v:-

9errátce vynikajícíhc brankáie,;
coocbi váiečné éry. Boži

ilocrého. Byi jecníln z oiliřŮ
iašsno 1eaí.u pi ZiskJ slřibrlý.i]
^ cJ j,lí .945 V S 'lo::Z DC/.:ěj,

Wo,?.glďíll _
podo lrl§axlo

ffi

Ciř{

'SoJ

bYl vězttěn

kornUnisti.kým
režl;,neŤ v obdobi pclilickeio
plcoesi] plc unorovém puČ],
V dan odletu největši

p.J

ffi

části českér.ýpravy do Sali

Lake, ledy

7 2.20)7,

přepráVija pošia asi 4c0 Ks

Zásilek cejino4ch copisnlc,
/ll

dcfranko,/aných na potřebnOLr

hcdnoiu p:ávě

t'V

l ||-'/,)

:,-?,!/,"

pcslecjiě

T.3 ,?"tL€á4

otiskerl

uváděného

VýOiainího sliorku. ktery

by]

den fia poště PRAHA

6

pcužíván právě lenlo jerlen

ffi

§t<ltečně přepravené zásiiky
isolj cznačetly lgtovým

kašetem ./ černébalýé se
SiIuetoU lyžařc ve írses:ylu a
lextem "oDLET HLAVN!

čAST1 čESK§Ho TEAM,J

Do SALT I*AKE clTY i
/ PR.qHA l N:W

-7.2,2ať,2

(13

Yc|_tK
}

1

SALT

|_AKE / Cl'i-/,.

§tručné informace o Akrobatickám lvžování.
1)li§tory
Akrobatické lilžování (allglicky Freesiyle Skiing) patři mezi poměrně nové zirnni sporiy. l,/yvinuio se
V průběhu 5c. - 60, ]et v Severní Americe z původníchshow Vystoupení bývai;itt závcdníků-profesronálu,
Zejména z obl2sti sjezdovéno lyžování.Popuiarita chtěla, aby tyto atrakce dostaiy p.Jměrně ucelený forrnái
a tak vznikly tři naprostc oddélené discipliny s vlastními pravidlv: balet (Acroski), akrobatické skoky (Aerial§)
a akrobaiický sjezd (hlogljls) někcy nazýVaný ']ízda v bculich''.
V první pcloviná 70,|et §€ tytc, soutěže lozšíiilyi do EVroc!,. AuSlrálie Japonska 3 da]šich
lyžařských oblastí. Po něKoiika ]etech neformá]ních mezinárodních soutěžj by]o AL přilato jako řádný SpOí
do;,neztraroJni iVža'sKe tederace rFls/ a c:a oo íoi(U '9ib se zacal JezdIt prav,del,t ser|al SYět3ýe"o
poháíu, pozdéji dcclněný nižšitnisoLrtěžemi Evropského poháru. Nor-Am poháru atd,
Frvni MS se ale i]skliečnilo 3ž v roce 1986 v Tignes a od ié doby se poiádá pravtdelně ve stejných letech
ld^U lvlQ u§ldll llLi l lyZdj §ÁyVl

]

ulĎl]Plll

1.

Na 7oH se AL .bjel./i|c p.n"ě!,ně b=,1, j:ž rc ZoH 1988 v calgary by,l;, ,-t59.1,,n, tii dlscip!íny
Dředstaveny jako ukazkové soutěže s piedpokladem, že na násieCujlcích ZOH bucie přidána vždy jedna

discip;ína mezi řádné soutěže her, Na cialších ZaH 1992, V AlbeňVil|e b,ýl přidán akrobatioký sježd. na ZoH
1994 v Lil!éhammerl] akrobalióké skoky a od ZoH 1998 V Naganu se oĎeliáVala přitomnost vše;h tří
discipiin- ovšem v:hleiier,: k násiup" snolrboardu a obavě z nadměrného počtu sóUtěží na Zoi,l bylo již ód
|et 1994-95 jasne, že disciplína balet se na poiad her už nedcstane, což V korečnérn důsledku Vedl§ k
naprostému zániku této discipliny. proiože ne5yl mezi mladými ZáVocníky žájem Věnovai SVůll §portovní
kaiiéru neolymptlskému spoňu.
VýVó] oVšern pok|aču]e a zvyšujícíse zájem o adrena]inové sporty s velkým diváCkým Zajmern e
porněi,ně nenáročnou Spoňovni přípravcu {tuv "easy-done spoňs") přivádí na svět dalšííieestyiové ]yžařské
r]i§^iňiiňý iécraáná
..,..'..i,;.-.j'ii,--:ť-

nnllé l iácioňná

ils

"^rň.írňr/.ňÁl|^d

cn^\ilhňard,l,cLia..r^c.

lrll{_ r nlrl*a

nina

alnna

Vzaia pcnauceni ze §poau s N,lezinárodni asoclaci snc\^óoardU l l§F) a §nažj Se
Yyhnol-,lt podobnýrn pi,oblémům V lyžOvání, proto je V současnédobě Velice úzká kooperace s vyznavačI

Siyie ato. Kiomé toho sl
ilUillťljUlJ4vvdlll

2)

|l/-VrlcÝll!]]lu]UiqárlláUvÉl,y]lllv§§vťv]g>!;l]

d§ULlJLl,

ir4lllg'jsvrsú

SoutěžĚ \,e všech tisciplllácr jsou poiádány stejným způsoben"i Nejdříve se jede jeOna jizca akl.
sjezci] nebc 2 skoky v díslipillĚ akr §i,.cky. Tai0 čá5t závodu se nazývá É]iminace, někdy také semjfinále.
Nellepšich ]§ rrružůnebc 12 žen p3k jede úplnčnevcu §outěž * finále, §tartuji V ůbfáceném pořadí Z
elim]nac* a bo.Jy dos§žené v eliminace se j;m už nepoěítaji. Na MS a ZCt1-1 r:esmí být €]imiírace a finále ve
§teiný den, Tento íůl:ňáiiěJišl'Lrle jeDši atrakti\.,iIu pío média i diVáky, Fináie cbou kategorjí netrýá nlkdy Více
než 1_1,5 hcdiny, ve finále !e koncentrace lěch momeniálrrě nejiepších ZáVoJníkú 9taíiujícichV oaném
závcdě a vítěz nen! jistý až do ukončení posledni jízciy závcdníka.
Každou disciplínu v závodech ZCH, |"4S. SP ho(jnoii 7 rozhocči;h z ichcio Dočtu 5 rozhccaíci,]
(nejvyššía nejnižšíznámka s-. škilá] rocnoií le.hnikú a siy u aki sjezc!, n9bc Jor6z. Výšl,u a p:cvejerí
skokU V discipjině akr skoky Da]š; 2 rozh.dč| rcdnoti dva ocv:nné si..okv íak, s]ezlr reDo copad 1ak:.
Skoky), V přípac]ě nižšíchsoltěžíhcdnoti použe 5 ioztcdčich íJrr]áte:n 3-2, .:iče-žžácng zl:-x, se
neškňaJí,

Velice důležitá iníórmace Je sysiém povinného ZisEáVáni iicenci na leirc: Vé skokJ, l, d scip íně axr
skoky, ZáVodník rresmi v závccě skákat skok, na kteiý rerrá 1icenci, Tu rniž-. ZíSkat polze v oíiciálrícl
tréniňcích, které předcházejí samotné scutěži a které začina.]í|a Vrchc|ných akcich min, 3 cny přeo
záVodem. NaVíc V dan záVodu .nusí záVodník ukazat V rámci krátkeho oílc á;ního iréntnk! bezpečné
provedení nejoblížnějšíhoskoku, kteni chce v závodě skákat, V piípadě pochybností rnu hiavní rozhcdčí
ríiůžeodebral licenci na |ento skok, Je to Doměrně složité, řešíse tim aie srlaha riskovai ,r závodě na úkor
bezpeóncsij. Tento syslérn se ale zatím osvědčuje a oC roku 1984. kdy AL sleCuli, nedošlo na žádných
mezlnárodnich ZáVodech k srnilelnému úlazu nebo zranění s trvalými následky.
V disciplíně akrcbátické skoky se Zatim skáče nejobtížnějšískok trojné salto se čtyříni Vruty, na
]eiošnísezónU náš záVodník Aleš Valenta snad jako prvý zvládl irojné salic s pěti vruty, což by měla být
]eho Výhoda pfo olyrnprjskou soutěž, Čtvřnasobná satia;sou prozatím zakázána3, Hisjorie AL u nás

AL u nás začaio v prvni polovrně 80,let. Zprvu pár nadšencůzahleděných do krátkých spoílovních

ŠotŮ pracně získáVaii Strohé inlormace a rneiodické pokyny, které Se pak snažili reaíizóV3t na přepiněných a

Špatně upravených sjézdoVých tratlrh

pr cee ÓR '/ roce 19B4 vznikl prvni neoficiá|ní program nékolika
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§o.1těží česKéhcponáru doplněný og roku 1985 ne3ficiáini]-,1 fu]istrcvstvim ČsR, oc;'oxl 1987 bylo AL
W SL lstlašný ňáZeV). 1edy pod ienogiši Český lyžařsxý svaz. Poipcra
a{iciáirě zaiazenx pca čuv
ze strany tehdel§ich spoíovnich orcá,iů byla rnjnirální a ne§pcčivala v nělaké íinančnípcrno:i sp:š se
omezo"á,a na Cic\iec nac pravidiy á §pcňcvně_leclnla{ýml Zá]eži|astrr, Repležgnláce p3vóiena rle§yla a
tiŤ účastn3 m€ziná|odních souiěžich nebyla nožlá O iom se zaaaio ncvcř]i až v iélě ] 989 e s Paichcie:n
ncýých iloáiostí cyia iato zá!ežitcsi vyřešena iefinl|lvně
7aaátka]'n |c(J 1990 byic A,L přilatc; dc lehdeišího Českosicvenské|rc sVazú lyžcváni ki€rý nrěi
piávě záieži|óst] siáiní repíeženlace ra s|arcsii
od roku i99C se naše RD v AL píavicel|ě za]aastiu]e meziná:odiri.rr sóuiěži 3 od Dr,ó:.ich KrŮČkŮ
pohárl §É pcsi,.rp0ě probo]oVaVá K VýS]edii,Jrr rle,lp'esiiŽně]Šir.
oie-c tižši§3utěže
=Vropskehů
,1998
Nikela Su.ová: 2 riristc MSJ 20C'i
Aleš Va]en|a, 4 niSto Zoli
[ _i.1^ inctoÓo
2x ,r,isto i,ls,] 20,30
2X i -ístc MSJ 19-q7 a 1999
2,misic v někclika závodech sp

čsŇ

5.rnisio v ce|knvei-n hodnccení SP
1 rilts 7OH 2O0?
Pávě] Landa. 8.n ;stc lúS ieg7
2x 3.místQ sp

(Uýádi,-,. jen |y nejvýzna:rlnělšívýsledkv ra l,rchclnýeh a nejpresiižnělšíchsolJiěŽich ža Posjedn;ch Pěl let

)

AL je v současlé oobě provozoválc v celkefi i5 lyžařsr;ých oodírech a klJ5eci v CR Podili se na
pl'cgraáu podpol/ taie,nicvané mlácježe Jčasti svých ne.Jiepš|ch sla,ší:i žjKŮ.:9 t'::h §PoňovnÍcr
i,;g-dl9gl3n'niiáde:eslčnajUnicrůVedvoijtréninkový.hcen!,echn,liácežÉSLCR i'lejiepŠi ZáVodnici nra]i
nožlos1 stráv1,1 základní voi sii,žbu v ar,.nádnich střeolscích vrchoiového spo|'iu, PřjČeísžAleŠValenia,
Nii(ciá Si.jdová a 3arY)a|e Kai-asová _]sou réo.Ým] členy :yžař§kého odiilu D.]kla Liberec s maxjmáini

CF

Spo.iovce-repreZentaniy
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Myriam Bedardová z KanaCy je dvojnásobnou oiympijskou vítězkou ZOH 1994 (Lillehammer) a 3. místo
Získaia vroce 1992 (Albertville). Známka a dva aršíky(zoubkovaný a nezoubkovaný) MADAGASMR
s přítiskem jínéna.

AršíkUKRAJlNA.dokuneniuje3.místoValentynyŠerberovéiUkrajina) naZOHvroce,i394

Jekaterina Dafovská z Buiharska piekvapivá vyhráia závod na km v i..jagani] í1-o98) BULHARSKC
1erlo úspěCh pripomněJo cříiis{em jejího jména na známce k ZoH 1998
Zlárl:a A"ll;'iAN
i566) přiccmíná'1. misic štaíe:i SSSR (A. Tichonov, R, Safjn. l. Bjakcv, V,
lJamatcv) SSSR v;,i:ál :ávci štaíctmužůna Z01,1 š=s:il:ál ]a sabcu (,) a to v igiecn 'l337 z: '',l?:

lč

(16)

5n.

s
3

á.

;:

]

\:,
=1

(vóetně roku 1992, kdy
rr_l<r: i95O, k.dy !ry! biatlon po!rvé na p!"o_o!"amu ZOH, re nejúspěšněiši zerni S§SR
byio spoiečnédruž§tvo §l§Sj_ Celkem žíSkaii 1 1 ziaiýcn, 7 slříbrných a 7 b.onZcvých medailí,
N;júspěšně,jšimij€dnotlivči jsou Serge] Čepikov (SSSR), ktery Zíškal 2 zlaté, 2 střibrné a 1 bronzovou
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ántj3 |{aft,ev. s licne Gra].er,Peiler-Me-m,
Felra scharl
]0 kn, Herren
- SilbB.: Rjccó GroR
sr]ber: Frank Luck
2a knr, Helren
oron:e]:jV.n ťisch?l
4x7,5 km, Heíren - Golc: Rj..o C]lol].
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Z počátku se běhala kiasickým stylem. V iocÉ1985 bylo rozhodnuto o možnosti použití běhu Volnou
techn]kou (lzv. bruslení). Na ZOH se volný §tyl používá od roku 1988.
Brat]ónisté používali nej?Ne velkařážní terčovnicí{réže7,62 nrm) s diopiíém (což nejsou optická mířidla
]i, Pravidla pro velkorážní biatlon byia rozcíiná, stříle]o se na Většíteíčea na vzdá]enost 250 m. 200 m, 15C
m (poloha libovolná - závocníci stříiéil zpravidla vleže) a 100 m vstcje. neirefený terč Znam*onal připočtení 2
iíe§tných rnrnut. Od roku 1978 se používámalorážka (ráže 5,6 mnr) rovněž § djopirem,
Pušky nesrní být auiometické nebo poicautclŤatické. Nabíjeni a Vybíjení mLlSi být provaděnc pouze
půscbenim ruky závodníka. V pravidiech najdeme řadu omezeni a požadavkú na zbláň, Napřík]ad odpcr
spcuště musí být í,inímálnó 500 gramů, celková h!,nctnost Zbraně n-]usí býi minimálně 3,5 kg,
Použivaj! se íeičeo průměru ótvoiu pro zásah 1 1,5 cm (v§toje} a 4.5 cm (vieže), Cei,ný záměrný kruh je
pro obě poloh1l ,11 5 cnr Fxisiirjí kovové (sklopné) nebo e]ektronické terče Vzdá|-onost terčir ie virlv 5íl m
pi kazcé §třelbě Se jedná o pěi terčů.

V!,trvalostní závod (muži 20 km" ženy"!5 km! - závodaici abscllvu]í čtviikrét;třptbil na oět te!,čůa to
,1
Ý p.iadl V|eže, Vst.je, v|*-73 3 vstcje. Za netíefený teíč§e k ce|kovémU času př!počítá,",á minuta,
Rychiostni žáVod {muŽi 10 km, Ženy 7,5 l(m), sti,ii se jiak:ál 1vieŽe a vstole:, Za netteferl te,Č se oc:,

irestné koieóko (150 m).
§tafety (4 x 7,5 km _ muži i ženy), Každý čien štafety stříli vleže a Vsto,ie aie na rozdíi od zéVrdŮ
jednoilivcú má ještě 3 náhíadní nábole pro případ netrefení ierčů.Kažcý náboj rnu§i nabíjet ručně po
jecnům (neize použii Záscbník li. Po jejich vyčelpáníběži za každý nezasažený terč tre§tné kciečko ii50
m).

§tihací závod jednotlivců (izv_ GtJndersenova m€toda). Jedná se o nóvou discipiinu zařazenou do
§l^Og!-arr|] §\,ětovél_io po|-]ár! a I!,l§ ť sezóně 1996197. kteřá si ZískáVá stále větší oblibt| u žáVofiníkŮ a

rejména diváků. Muži běží12,5 km, ženy 10 km a Stříli se čt},řiklát (na íOZdílOd ostatních ZáVcdů i-!3j0ř:Ve
2x vleže a dále 2x vstoje), za nezasažený terč se běžítrestné koic - 150 m. Do stíhacíhozávodu fiastllpuji
žáVoonici v inieruainen, jak přibénil rjo e ilc rycniostnino z3vodu.

Závod shrornadnýfi startein, Muži absohJují 15 krn, ženy 12,5 km, Na |tls 1999 nahřacil
c Hraa-,lnía

ói-dóň

Zá\,..d

hlidr\;'

V pcsie$nícl-t let€ch §e organjzlllí i letní §outěže - lptt,ti hirrlon - rífulltk,r{ Áras (tlěh a sířel!:a) Cd rokrr
1936 se konaji i ME. Populaťitu Ve světě §i ZískáVá i biailůíi na koiečkcvÝch lyžích a biaticn r3 bcrskÝch
koieci,l.

jednoilivé ii§cipiiny a Způs.]b §třelby lze dok,JrnentQvát iadl\u Známek Vi/daných i( ZcH, Běh kiasickýr,t
stylem na žná[TCe RUN4Ur..]SKó (č, 366E), běh Volnou technikou na známce SLĎViN§KO (Ď. ) sp0lu s terÓl a
AFGÁr,i]sTÁN r.č. ]616). střeibu Vsloje na Znáí,,Kách MONGOLSKO ič. 235si a \ilf-iNAM 1a. 2.rg5) Sii€ibt
vleže ila zrrámce GUlNEA (č. 1449) a piedávku štafeiy vaciíine na žnárnce §iDR (ů 1729].
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MEzlNÁRoDNÍ oRGANlzAcE.
tJtPMg (tJníon lntematíonale de Pefitathton Moder,re et Biathlon) - unie, moderního pětiboje byla
zaiožena V roce 1948 v Londýně. Sídlo se mění dle státní příslušnosti prezidenta- Ceskoslovenskcje Členem
cd |oku 19,i8. v řoce 1958 byl přidružen biatlon.
od roku 1994 má biation viastní mezinárodní organizaci (Mezinárodní biatlonová Unie) - /BU
(Rakou§ko).
{lniernational Biathlon lJnion), ktelá]e i nadále přidružena v UIPMB. §idlem lBU]e Salzburg
Letní scutěže jSoU řizeny Mežjnárodní federaci střeleckéhc krosu - ISCF (lnternatioral shooírng cros§
Fede@tion)InlsTRoV§Tv,í SVĚTA (MS) se koná od roku 1958 (Saaiíelden), Ženy Staduji na M§ od roku 1984,
l,,1S juniorů (od roku 1967) a juniorek lod raku 1989i' tV!tSTROVSTV| EVROPY {ME)
se koná od roku 1994, §VĚToVÝ POHÁR (SP) biationistů jezdí muž] od roku 1978 a ženy od roku 1g87.
P!.avadelně se pořáda]í i
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BIATLoN u NÁ§,

hlídek Ve_dvacátých |etech a by|y i
V čESKOSLOyĚlvSKU se začali prosezovai soutěže Vojenských
na [4or ), Po druhé světové válce se
Měité
Novém
v
1929
iout;ii
§ckoiských
pIo§ramu
tn"prsouĎásti
1959]. pívnínristfovství československa se
biaticnem systepiaticky.ue.ii ,uňiuut'uóukle Liberec.(v r.
aŘademie Brno (VAAZ) veřejný závod na
VÓjenská
jiz
uspořádala
1960
zo.
lnáa
,lle
konalo V rcce í966.

ovčárně V Jesenikách na úóasti 19 sportovců,
začleněn oo ó§rVv rámci syazu
Do íoku 1968 byl bjailcn {";iň#,;i;Ňč*;skosiovensku oroanizačně
Svazarmu (svaz pro spolupráci
do
áleněn
biatlon
bv]
1969
ióxu
ca
modemího pětiboje a biattoiu.
s arnádou)
'á"'ril§'inso Je čsB (če_sr(ý svaz biattanu) sarncslatným_spoí,tovnim svaz€ř zastupuJi"iT^9| u
o oIympíjského vyboru (cov),
mezináíodních organizacich (Cš'B ř;É";* !BUýa 1e i souěaéti čes*éň
d,a1iái 8,_13,1 1979 a13,,17,1,
Jáchymově
a
v
KartovýcňVarech
Sp
českos1cvensko nyto pořaoateteá
981,

JanMatouŠ,9,a
Nejlepšími našimi závodníkynaZoHjsoulv_anM.asařík.4,nazo{199Bna20kma
1c.naZoH1984,zžen.li;inaÉelcová(Ádamíěková1.5 naZoH1992na7,5km(prr'nívíiěZkasvětového
našich štafet na ZOH _
poháru -1989/90) a Eva Háková, ď * žoH 1994 na 7,5 km) Ne,llepší umístění
1

muži 6, místo tóo+ a rggz, ženy 1998 (6, misto), 1994 {7 ) a 1992 {B,)

československá pcšta Vydala s námětem biatlon
3121) a známkový

seš]tek

1992 známku (č,
V roce 1984 známku (č. 2753) a V roce

Ladislav Janoušetí
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Škaredílidé se kreslí lépe
V listopadu 2001 se uskutečnila V Moravském žemském muzeu na Zeleném trhu v Brně Výstava
s názvem Sportovci a umělci v kresbách Emi|a Hoffmanna.
Zno!'emský rodák, který byd|i v Čemých Polich, si tak připomenul Čtyřicet let práce s túŽkou a
blok€m. _Býla to viastně předčasná oslava mých sedmdesátin, o niž rozhodl volný teím ín, kteni' byi v muzeu
k dispozici', říkal autor. kteď s€ ke karikaturám co§tal po mnohých perlpetiích a Vy§třidáni VětŠiho poČtu
zaměsinání.

Dostal se k nim v době, kdy získat íotografii bylo natolik složité,že noviny s redak|orem raději vyslaiy
kresiíře, ktený zachytil osobu, o nížse v článku psalo. Emi] Hoffmann spojil svo.ji |ásku ke spodu 6lálent, a

tak vzníkaiý otráty nokeiistů §lavné Komety, závodníků zVe]ké _ceny Československa,

bratrŮ

Pospíšilovýóh, ale také dalšich zahraniĎních hvězd, jakými byla třeba Marita Kochová nebo Reinhold
y ňiň .é yl,vVýgl,
nřiiárrolrl +ýái. nrěi4h Ilmélcil Ke k2ždému obíázku se váže osot_rní setkání a vesmés
^i^--ňář ]llL,9v
příjemné vzpomínky. Tu jednou nepříjemnou na jednoho z pražských hercŮ bychom raději vynechali. Jen
inihimum ze všecn iarikaiur, které Emil Hoffmann namaloval, vznikloz obrázků nebo z televize. Mezi nimi i
jei.:c lt-..,ni _ rrezldent l,Jas3ryk, kle19io nakr?s!iI Ve svých šesti letech ,,Nej§nadněji se maluji Škáredi lidéNe,ihůř italové a španělé, protože ti nepostojí chv íli v klidu, neustále gestikuluj í nebo 9e otáČe,iípo Žens!ých,
TěixosemalujinolohiaV:.Tamsečlovéknemácehozacnyl|t, lakovýobíázekmuS:býiskuteČněpreciznÍ,'
hovoří autor o švépráci, vlastní §kicá trvá od pár desítek vteňn do F,ár minut, zpíacováni do kon€čné podoby
dVě až tři hocíiny, Každý obrázek dDprovázi podpi§ modelu, a tak.je dílo Em ila Hoffrn anna soUÓasně velice
s!ušnou sbírkoj autogiamů, Kolik jich Vlastně má? §ám ani neví, Jedncu §e pokouŠelsvoje kaňkatury
spočitat. a když se dóslai k ěislu 1200, přestalo ho to bavit. Přestože říkai, že by k §edmdesátinám chtél
s'karikaturamiskončit, rád by ještě namálovái Mc Fnroa, A9assiho, Kateřinu Neumanovou, Hei' nana Maiera
jeho dalŠi(pni
a koneckonců i řadu datších,A taká někteíévýznamné brněn§ké D§óbnosti těchto dnŮ,
deíinitivně p6slední) r,ý§lava by se měla uskuiečnit V srpnu roku 2002 na Žiutém kopci, pod náZvem Brňáci a
BrňanéPak by se chtěl věnovat klasickě malbě, zejména dokončeníobrazŮ ovlivněných významnými
s"'eiovym
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ZaVťí euilu! ýidzKu, iud I\di ii\ú.ul u ťUi

trŤ;l g.f{Ť=i..
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odoověděl: "Vlastně ani nevírn. V novinách mně říkati, že patřím mezi Výfuamé umělce, ale kdyŽ jsem se
mezi ně chtěl piihlásit, řekti mi, že bych měl být spiše ólenem Svazu novinářŮ. Tak nejsem nikde.",ono to
aie je kus umění," cioeiává nakonec vážně a rlám rrezi:lývá rrež s ilím souhiasii,
lan Psvclný
(Pczn,redakce: Pří§pěVei< př€vzai 5e s§úhiasarn autoia z iílío-.fi-laěfiiilú bii jieiinij píúfi'iěsiSkou Čá3i Biiio
sever
č.1 0 * llstopad 2 Ct}1 l

"§EVERNIK'.

Do dnešního číslapfisp,ěli členové: J. Petrásek, L, Janoušek, A. Kassowitz, K. opletal, l, Vápenka,
J. Povolný a L. Kajaba
á rédakce se těšína dálší
iod Vás,
Všem za to upřímně
Uzávěrka přišliho óísle je 1. čenvna 2002

Př€ds€da
1.Mí§lopředseda
2.Místopředseda

ing,Jaroslav Petrásek, P o.Box 13,282 23 Český Brod
ing-Zdeněk Slováěek, Re§§lova 2257,530 02 Pardubice
Ladisiav Janoušek, Bryksova 940, 199 00 Praha 9
Stanislav Kamenický, Lečkova 1522, 149 0C Praha 4
Bedřich Polák,d.t., P,o,Box 47, 150 21 Praha 5

Redaktor

lvan Vápenka, Na Zámyšli 8, 150 00 Praha 5,
na jeho adresu zasílejte Veškeré příSpěVky

Sekreiář
pokladnik
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