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ie|cŠnímroce oslavlla Česká olympijská akademie 25. výročísvého,irvání. od,jejího počátku až

J:sÝesr]rti

by; jejímpředsedou docentJiříKóssl.ktenýby| inašímVelkýmpřízniv§em.
Y den oslav 30. dubna 2002 wuživala pošta PRAHA 6 přitežitostný šioček Ve zn€haanocovacím
s:,: r- PoSTAL|A, ns kterém byl poftrét nedáVno Zesnulého J.Kóssla,

Letos uplynuly čtyři roky, tj, jedno Volebni obdobi naši asociace

OLYMPSPoRT

a iak §€

30, dubne

,s{J:3Črila V Praze Vainá hromada, na které byl zvolen
výbor, Podrobnosti s€ dozviie na klubové
"nový"

_

V tento den také použíValapošta PRAHA 6 Ve svém Výplatnim strojku POSTALIA propagaóní
roce 1972 a tehdejšívítázstvi řeckořiinského
za:aslíka Vitězslava Máchy ve welterové vaze, A samozře.jmě,laké naše 42 setkáni olymDspofiu,

š:r:e{ {1e|V pňpominal 30. výročímnichovské oiymplády v

Vitězslav Mácha {nar, 6. 4. 194,8), Se sporiem začjnal v roCnórn Xrmelíně e málokoo dnes vi. že
lspěšný v šechu! se 3ápaserr začínalve vitkovicich a odtud přeše] do Baniku osřava, zápasil 1ak
; x asl.kern tak i volnénr stylu, Pozdějj oal přednost klasickému zápasu řeckořimskému a ceiou §portovni
ia':'- zapasil Ve Welte|ové váze. Na oH poprvé sta.tovai vroce 1968 (9,) o čiyři roky ziska; prc
.esrc5 9yoa9la6 vůbec prvni ziatou nedaili v zápase, patřil mezi evropskou špičkua svou bohatou a

:,

,s:ěŠ::. záVccr,i člnnost ukonói1 na Ol-i

3 a1

)|3..a oe corbeíina

198c v il.loskvě (6 ) V roce 198.i obdržel od

uNEsco Cenu íair

Z VEDENÍ OLYMPSPORTU
JARN1 SETKÁNi 2002

se uskutečnilo V sobotu 27,4.2Oa2 V prcsto.ách stavební 9rŮmyslovky v Praze,,JiŽ od rára probíhala rozsáh]á
Uóast34Čjelrú dvaZeZahraniČj,
bužá,od10,0cpak3euskutďnilavalnáhrornaca,kierábylatent3kráteVclebni

několik hostů. Podívelme se, jak Vščprobiheio a co se událo.
Po zahájení a uvítáÁi přitomnýCh byly zvoleny voiební, mandátová a návrhová komlse a seriál referátŮ
zaháji1 přecseda. Postupně se svýmj zpráVamj pokračovali pokladník, Jednatel, redaktor revizor a knihovník. Valná
nromada poté odsouniasila návrh změny alunor,, podle které nacjále bude tvoiit ievjzní kornj§i pouze ]eden Čien.
Tato zrněna 1e v souladu s€ stanovami SČF a by]a.leOnomy§lně schváiena. Púvodně pětiólenná i(andidátka, kterou
připravil odstupující výbor, byia na náVrhy z pléna doplněna c dalšídva čieny
NoVě zvolený-Výbor oS, ktený bude iidit prác] spoleónos!] v následu]ícírn čtyřIetémobdobÍ, bude pracovat V
_lomlg

9_]oŽení :

president - lng.Jaroslav

předs€da,

i:

Petrásek

,1""p:"*?f;ífl.Y§::fi:,,"Y:;#ť;1;;Janoušex

]

1ednatel - Secretary - lng Václav Diviš
reoaKtor - edttcr - lvan Vápenka

,_--...---

revisor - controlor - Jaroslav smetana

Kontakty na nového.iednatele o§ j§ou následujlci

=-ng.váaav

:

DŇiŠ, T.rhláirká r0, iíóoo prana r

te|š!ll3j99!§q.9g] ryl§5856

tel byt 02 22319165,

u léonateie je m*no olpOnavat starši zpravodale a knihovničkyl Novým ČlenŮm Po PředchozÍ
úhiadé poštovného ve výši 3c.- Kč za§ilá zdalma i vš€chny dostupné starši sešity zprav3dajůl

Tňpominame ze

Současně si poznamenelte nový E_mail jednoho z našich členůvratislav.ianda@tiscali.cz
Nový Výbor děkuje za předchozi obětavou čty|letou práci bývalému .]ednateli Standovi Kamenickému,
žádost do letošníchvoleb nexandidoval.

ktený na Vla§tní

vďeni OS
ve funkcích
óestný mistopředsěda - honoráry Vicépíesident- lng.Zdeněk Slováček
záStupce Zahfaniěních ótenů - for€ign membeís - Arnošt KassowiE
knjhovniK - iibíary - Radek Jásek

soucasne

Náhladníkv VÝboru oS jsou

Jan Petras z Brna
stránek

Internetová adresa

a

os

Valná hromada schváliIa následující usnesení

valná hromada
a)
b)
c)
. Dékuje

4

Laco

:

dne 27.4.2O02
změnu stanov, podle Heřé bude napříště tvoňt revizní komisi pouze jedén revizoí,
zprávy předsedy, pokladníka, jedhatele, íedaKoía a knihovníka os,
zprávu revizora,
os,
voleb $ového
mandátové a volébni

prlci v uplynulém voleb!!!

"Lq9!í.n9T "!9!l.J"q9ní

závěr vajné 5romady tvořila poměrně bohaiá

oS.

disk{,Ze, ze které Vyjímáme některé podstatná jnÍormace

rrÝsrnvl PRÉMlÉRAPŘiBRAM

:

2002 je určena prvovystavovatelůnr a exponáiům, které dlcuhým nevystaveniín
Ztratlly kva]ifikaci, Poprvé u nás na ní mohou být Vystavovány žv.jednorámové exponáty o pouhých 16 ]istech.
Výslavní pooiatky s€ neplati, Uskuteóni se V prvnich dVoU týdnech září t.r Neipozděti do 30 čelý.!e se mŮžete

ia adrese

:

Národni qrstava poštoYnich známek

(26)

RA Přibram 2oa2,261 02 Příbram

rlezi.]á|oc'il; Výstava

osTRoPA JlHi-AVA

2003 je jednou Z posledrích možncsti z]ska! pťc Váš exponái kvailfikac,
B.Jdeli aosiatekpřiljáš€nýchexponátú ;řjdi Výslavn; ,/ýborzvIáštni ná.]]ětovo..j
pcalr,|3r olyrnpscor1 přihláslt se J,e třeba co nejdřive na ad],ese piedsedy organizačni1-1o výboru výstavy a člena

pico]ynphilex2034vAthénách,

]S

e!!9]9 ls:9!. ry9y4í§|9_|{9]1]1.5ry919|Lny§_
,, -ai.:Isí.áieitl.íornact cVýši Výstavnlahpopjatků Kle|ésezřelrrěproli DuvocnímUzve'e;niri z,len,

FLccK

2002

€}.s<álá.cdl

Výstavasmezinárodni účastíkte!,ájezvlášni naproslounovinkcunejenVefilatelii

a

spoňcvn;.Byli

polsKo - ČESKo,
_s:-e ..,t,:váni k účast]na,této Výstavě a k mezistátnínru Ulkáni Ve spotlc,vni a olympljské ajiatei;:
sc.;iéži bJde Za kažóý Stát pět exponátů a 1e pro ňás ctí, že ve Středni a Východni §vropě buieme prvni, Xdc
p}. tr.i zp.rso-c hodnoceni vyz;<oušelí Ze sporloyninI exponáry se podobný pokus usxutečnii snad nezi liálli
\ěre:iem a Fi,ancii letos na jaie V AlbeíVil]e, Česká repub|ika přijala pozváni k pocoblé akcl od Portu*oa:sKa, kcje
a e tr!].e nelen c iilatelii náměiovou, Toto utkání se usi(Utečni v Lisabon.: napodzit,,T.
N3š€ baN! bude reD_rezentova'( Ňi expónáiů : ZávcC miri.: ivana Vápenky,
Zdeňka Slováčka, Kopaná Štandy
Leď.il h"P,eú,/lane
pěi
eetiásra. Soupeřerr
spon,l ja:dy petrásKa
Soupeiem jim
Kamen]ckjhc
Kamen
Ďs,spoňu;aiOy
cKéhc a Hlstone
Histoná čs
],rr bude oel

,.lfill.ryý..
,CJť§:'1-&er^
J*ty"oré
ffi%, ,^Ya
,.*9*
Do|S(Ýc"
erpoiátů po|SKÝcl,
a§ ^*9*e
'._ erporátŮ
,l
Zbignrew
§
-ďy";a"rJ Ko.szen AViaiion sporí !n Poland .1919-1939
i
ki"iřoll,.pi. Fiights - vermeii iini,)
ď
%:"%,, '@B@*
{Lě- 3 Zbrgniew Lecl - So"cí w Krako*le - vermeil (nai)
ico?.oB3{ PL9!x r '

- Iarge vermeil

4. Henryk Polec - Slmmer Olympic Garnes - history. lrad'tions, nowadays _ golc
5. Ro.nan Babgt. spoí1 EVents 1939-1945 - Verrnei| (int).
'u'j,stava ie; připomenutim 4C iet Polského Kiubu Olynrpijczyka, nad našim Utkánim přeYzal pavonát i Poiský
r }:r9i]SKý výbor Polská pošta připornene utkáni ručnim příležitostnýrn razitkem s vyobiazeninr zakladaiele Klubu
C' y - c:,czyka a d]cuholétého přítele česKých í]jate]isiů, jakož ; diouhctetélro ředitele Po!ského kulturníbo střeiiska v
f,--9 iala Fábiana Bury.

co BUDE ?

z,azilei. nůžeme očekáVat připomenuti Sokolských Výroči TyĚe a Fugnera, k pcdzimnimu
^9i]Ýtl6,^
'l 'z selkáni, kleré se usKutečni v Bi,ně na pocizim, přtpravujerne připomenutí s0-Výrocí zisku ziaté
*"'4r

i" *J]

meda.le v kanoistice Josefem Ho;ečkern ňa oH 1952 v Helsinkách. Gestorem setkání je
přitel Jar Petras, Pošta KopřivniOe 1 bude použ;Vat rrčnípříležitostne iažitko k 8o.vlj,ročí
narozeni Emila Zátopka, na ]ehož návi'nu jsme rovtěž sp9]upracovaii. Jistě vite, že Cská
pošta za]lstiia Ke stei|aému výročívydání Dřliěžiicsiné pcštovni Znárnky, Dalšíznámku
oitpravule Česxá pcšta K ME ve sťelbě o p,áZonlná:h o'išt:1o roxi, M,Sl.cvstvi se us\Jlečni v
a l, 3rrě e Zná.nka bude rnit VÝplatní hoťjnoru 9 - Kč.

_ě/:,á,.:
Ěs#^ř
"e
Ýg-,99fi:.1ď
'1,1p,.lT,*

]
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Z pipravovaných kniňovniček Se můžeie těšii na il.dil Sokolstva Jardy
Justýna. Foiba]ová sparta a §lávie lvana vápenky, Česká a slovenská fotbalová
raziika S,tandy Kamenického, oH Atlanta J.Petrase a koi,, Čs sporlovní razi|ka
B_Poiáka a J,Feřáska, Hledáme autora, kiený by chtěl Pracovat na dodatku k naší
Monoglafii. která před nékolika léty vyšla Ve třech díleoh, Mimochcdem. pokud ji
,15C,Kč Všechqy díiy:
nemáte. !,nůžeteji objeonat U B,Po}áka Za
KF a město Jilemnice přlpraviiy PR k 5o,výročl KF. Motivem razilka je
založeni Českéhoski k]Ubu V Ji|emnioi v roce 1894, Pokcušíme se razitko zajist,t pro
členy našínovinkové stužby-

]

NoV|NKY Z lTÁLlE A NĚMECKA

so9časnérn fotbaicvěm kvasu Ms v kopané Skoro zanjká
i|alská ncv]nka, paponrinajícíže le,iošOim mlstrem liálie s€ sial
znáný klub Juventus Turin Známka vyšla 18.5. s nominální
hocnotou 0.4,1 eura SIelný motiv 1akc známka má příležitostne
razilkc 1 doe vydánj

V
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\,ě-9.(!, i,VCS použivá codobiě jako Oiyrnpsport
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sio]ek Posiaila. Námělern propagačoího štoĎku je tentok.át Oiec německého lětocviku a záKladatel
j|Ž sve 15C vý,oč,

:-'13-s(éic lrJli Fridrich Ludwjg Jahn (lery by ietos os;avil

Mladé olympijské spořty
SKELETol{
Vedle saní a bobů závodi V íedových korytech i skeletcnisté. Hi§toíie tohoto spoiŤu se píšÉod roku
1884veŠvýcarsku.krje§€us,(uiečnal p.ýni závocna siinici mezi Sv,Mořicenracelelinou. NázeVd]scipliny
,19c2,
kdy;ecen ze ZáVodnikú přinesl novou,,sedačku", ktérá ostatníŤr připominala Llos<ou
§e datuje od roku
kostíu, tedy skeletV pódstaiě se Jedná o Zvláštní nizké sané (§keleton), kde záVodnik iežína bfiše hlavou dopředu
Skeleton se iidí vyxláněnim těla a kovovýml špičkanri bot Jězdi se na úňkařsKých drahách.
Mezjnárodní fedelace bobů a toboganu - Fj8T lFédéfaiion lntelnatjonale de Bobsleigh et de
,1923
v Pařížj. Do roku '1957 byl sdrJžeň i
Tobogganing; s€ Sidlem V M'laně (ltálie) byla zaiožena V rcce
sáňkařský sponDo programu zoF| s€ §keleton do§téi dvakrát a io Vždy Ve svatém Mořici (byla Zde speclální dráha
pro Skeleion postavená již v rcce 1885, tav. cresta-Run).
Na ZOH 1928 startovalo 10 závodniků ze 6 zemí a v roce i948 15 závodníků rovněž ze 6 siátů.
Na ZoH se skeleton vrátil v roce 2002 V salt Lake city a to v kategorii mužúi žea, Jeden stát

mohoureprezentovattřizávodníctazávodnice Ůóastsinasoutěžíchsvětovét,lopohárúvybojovalo26mužů
a 13 4er,. Českou republiku rcprezentoval Jan Chochla. kter,ý skoněi] ú 24. mistě. Zvjlězil mistr §Věta
z roku 1999 Jim shea {U§A), Soutď žen vyhrála Tistan Galeová (UsA). ^a
Razitkó ze zoq 2D02
Známkv:
'Ánšik
xomory (§ 340) dokumentuje historii tohoto
sportu -dráha v Davosu 1E99, Známka Středoďrická
republika (Ď. 1550), kde]e připomenutó vlíěžstviJeín]soná
Heatona {USA) na ZOH v ro_ce 1 928. Dalšíznámky Fujeira
(č. 218), Shafah (č. 400) a Cad (č, 50a), ZnámkyJeíoén ,

Y.A-R (č. 1272 a M9Q chybné dokumentují vítěze sáňkal-

(28)

Mistrovství světa
Ms 1999 (Altenberg} 1. Jím Shea (UsA}. Dalšímislr
Váa (?) a vítěz sP 2000

-

Lincoln dew|ti iusA), medailisla

(?i Chri§ Soule {USA). MS 2000 - 2. JeŤí Pain (Kanada),
Pětinás{,b]Ťý mistr wěta ž přelomu osmdesatycrr 'é
delade§átých let
Christian AJer (Rákouško), ďyř,lásobŤtý
misií světa
Georg Siáhli, Favoritky
Steffi Hanzlikovi
!lS.

-

-

-

(Německo), Maya Pedersonová (Švýcarsko). Alex Coomberová
(V, Britanie) - 2x Vyhráta SP.Česka repubíika - 2000 EP
- 1.
Joseí Cbuchla, dalšífepreEentant Pavel Lubas.

"r"w%
surffi*,+o

-#

lcE HoC KEY

LEDNí HoKEJ

-

Žery

las^p.:NA l E
F:3 9 14. ?fi2

má sVé pořtky V Kanadě v období 1860 až 1870 a do Evropy se dostal V g0.
letech 19_.i,:9|']'o*uj
Sioleil,
Do pr€ramu oH byj zařazen v roce 1920 (v rámci LoH v Anfuerpáih)
a nechyběl při žádných dosud
(3]aných ZoH.

Y.]*ljt.hokeji měly premiéru na ZOH vNaganu í998" plavidla se nijak neliši od soutěže mužú.
V tumaji 6 celků bylo pořadí medaiiistů: 1, UsA, 2,
Ka-nada. 3. Finsko.

,,i":r

Turnaj na ZOH 2002 v Salt Lake

city Vyhrála Kanadá před USA a Švédskem,

známka,Mozambik představuje kanaďanku sandru schmirler, která
byla v Naganu druhá. Další známku

Vydala Kanada rovněž k

ZoH 2002.

Medaile zí§kané tlednim hokeii na ZOH - želv

€}
i

fl&
\

\qě:B./
!d!.l

(29)

/

BoBY

-

ŽENY

8oby: rychjostni záVod na speciáině upravených řiditelných bobech vybavených mechanickým řÍdícirn
zařizení'm a'bzdou, Současná piavidia přesně stancvu,]i jak má záVodni bob Vypadat (rozměry, hrnotnost.

nože atd.) Siancvena je i
p;Sad(y iovoJbob 210 kg

o.á:r) p;,rodn:

kol1a s Ll.1ělý*l
s u:rtélýn

v souČasné

-

c.

'4€ť\chlažen:m "jry§.

chlazeni^n

První rcc byl z\o.lst,uován

"

DÓtta o,á"y

Í.ť
Y,/

.Ě_ Š 13CBSLElCH'
+r,'{,i_ ,l§ -=Ěffive
.É9 li.::,ž:ii
š'

'Ul,R\
ZOe se také je, o:vni závoo silnici, V roce 1903 bvia ve §v,
pcstavena první bobóvá d!,áha a v roce'1909 by:a obdobná dráha postavena i
Mezinárodní íecerace bobů a toboganu

- FlBT

se

r;a

po|,ybule

26 zalea^an - Dříve byty
Jobě se po.živaJ'De:cnová

Ť ne.]i

orána

švýcarsku roku

1883,

\/

ČR

V

r.

za.,

,1898

Mořici

a to na zmrzié
{

b

VycarsKo

]

V Tatranské Lomnici,

(Fédérationlnlemationale

Tobogganing) se síd|em V Mitaně (ltáliei byla založena v roce 1923 v
saňkařský spot1.

Jezd se

čiv;Dot 400 hg]
-

/^69ť

,e3ove d:aze (edoÝé <oryto,, +'' _Hl_ ',-"2,
rezl '465 rn az 2366 n s 11 <€ *&

hmotncst

r.naximální

.(

._11Y. Ll>

de Bobsleigh et

de

Pařiži Do roku 1957 byl sdruŽen

j

Při soutěžích se ]ezdi čtyři jizdy a dosaženécasy se sčíla]i,PrVní Ms se konalo v rcce 1924. první ME §e
Uskutečnijo v roce 1965 a'první mrstlovství Československa s€ konaic 'r roce 1951 ME 1unior'Ú se koná od
roku i 969.
Foprvó na zoH stertovaly ženy v roce 2002 v Salt l-ak€ city na dvojbobech,
V loce 2000 (Winterberg - NěmeckoJ, kde byi_o na §tanu 22
zvilězilé domáci posádka Kohlischová, Her;ngcvá (2 UsA, 3 svýcarsko), Je

První MS žen na dvoibobech s€ konalo

posádek Z 11 zemi

a

organlzován i světový pohár V kategorii žen,

V čR se v r.oce 2000 pokoušely získat zkušenosti pro případný start na ZOH 20C2 óvě díVkY, atletka
Martina Blažková a Jana Zapediová. Absolvovaly dvě mezinárodní §oustředěni v !nnsbť.Jcku, áie po několjka
haváriích svoji snahu Vzdaly,
Ladi§laV Janoušek

Známry zal|n nevydány

flJistrovsťví světa v íednínn

ř

2002

Da|ši letošni V:cholnou hoke]ovou události bylo pc oli,mpi]ském hokejověm turnaji v Salt Lake city
mlstrovstvi světa ve Švédsku.ŠveCský hokejový svaz slavi letos 80 výr,oči svého za]oženía k osiavánr
přispé]e i již vpořadi 66 MS, které se hrálo od 26. dubna do,11, května vGoteborgu, Jónkópingu 2
y karlstadu.
Švědsko bylo již osmkrát pořadatelem hokejovéno MS a dosud se mu ješlě doma nepodařilo získat
tituí mistiů světa. V roce ,1949 a ,1989 obsadilo Švédsko4, místo, i954 - 3. místo. V letech 1963, 1969,
'i97C i981 ai995vžcy-2.misto,Letosobhajovalolitul mistrůsVětazloňskéhoMsVNěíreckurnužstvo
Česka a tak byio za,;irravé sledovat .iak si naše mužstvo ved]o proti nažhaveným tiem korunkám, Kerá
chtěly koneóně uspět na domácim kluzišti, Jak to dopadlo, dnes Všichni dobře Vime ilI
K MS 20C2 by|a vycianá jedlná známka s íotografii od Rudi Blahy (že by Čecha?) Na známce lze
spatřit souboj šVédskéhohráče Matse Sundina sfinským hokejistou Rairno Helminenem. {Tentýž sundin
dal našim reprezentantŮm ve skupině aa ZoH 2a02 V sa|t Lak€ City vítězný gól na 2,1) Znárnka,je ýytištěna
ofsetem. FDc a razítko navrhl olóJ 8aldur§dottir
S,K,
c1

EN _

:oátťoa

,! ,ii (i\ 6
o , rt{<,.,í o

ísí:gckey,_

Vifr,

'"_

\a§'. ď

/ ?.í
_-,.Y_r -\é
Y=
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zaiímavosti
Na sťelnici V Plzni - Lobzích se vé dnech 28. - 30, května uskutďnil Svěiový pohár sportovnich střelců
v disc;p]ině běžícíterč vzduchovou puškou. stadovalo 40 závodniků ze 17 zemi.

Ceský střelecký svaz ve spo|upráci s olymp§portem ČR připravil příti§k na dopisnici a příležitóstné
strolc,vé razítko pro.přepáŽku pošty Plzeň - Božkov přímo na střelnici dne 30. května^ Námětem razitka je
JspeŠnýstřelec v této disciplině - Miroslav Januš, kteni vedle bronzové medaile na oH 1996 vyoojovit
3osud Pro naŠiVlast ještě dalších 57 medailí na MS a ME v soutěžích jednotlivců a druž§tev na bi!žícíterč
, zauchovkou a malorážkou,

Známka vpravo dole na aršíkustředoafrické republiky, kteq; byl Vydaný k ZoH 2002 má představovat
je, že se však vůbec nejedná o biaiton gáx .1á ná známce uvedeno), ale o střelbu na
běŽÍcí terČ malorážkóu (50 m), Jrnéno střáce se mi nepcdariló zjistit (nejedná se o iádného známého
světového záVodníka).
bia_tlon Kuňozitou

Ladislav JanouŠek

(31

)

Po pětapadesáté na ZM.

..§rÉ

_o-

.
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.
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Popu!ámí ZáVod mííU §e koná

již od: roku 1948 nepřetržitě dodne§, a
tak se vtomto loce, od 10: do 18,
kvétna, jel již 55, rocník na trati České
Budějovice
chemniE - WarzsaM/a.,
Letos. by| tento cyklistjaký závod
zalazen mezinárodní asociací ucl do

j

2. výkonnostni káŤegorie a dostal se

tak mezi 20 nejvýznamněj§ích záVodů
světeFilateíistictry je tento ZáVod
boř}átě dokurnentován, alb od roku

19s7

to jsou jen

K tomu

České

Něco málo ke knihovniěkám
duchu sJibu pňspet něco

do

přílďitosti zanájenl první etapy

§po€dické

íilatelisti§ké materiály.
lětošnímu připravit KF

V

Budějovice příležitostné razítko U
(rovněž vydat příťsk na CDVI a také
v Némecku bylo pooživáno v Hoyeísraerdě přílďitostné razítko k 7, etap,Ď
Riesa - Hoyersaerda.

áVODU

MjRU

našeho zpravodaje připoJuji někoiik zpřesnéní k výtecným

knihovniěkám č. 30 a 32 k mezinárodnimu cyklistickémlJ Závodu míru. Kolega Vápenka si dal Velikou prácj
a sestavil kompiexní filateli§tickou příručku tohoto námětu,

Přestože V ko|ečkářské discipiiné zásadně plním funkci čtyřkolového doprovodu (něKeré delší

Výlety končiiy ohnivou koulí kdesi), filatelastická tematika Závodu miru mne neminula. Dokonce jsem kdysi
získal některé staršímateriály od Velkého §lĚratele p, Jiřího Nekvasi|a a tak, sice poněkud opoždéně,
přikládárlr ze své zbírky ně6o k doplnění příp. k diskusi. Věišinou se jedná o jiné datumové výskyty, přip, asi
o neofictálni použiti barev,

Zajimavou položkou 1e FDC a NL z roku 1953 (Brat|s'ava 1) kde já čt! v rozlišovacim znaku pod
holubíci spíšenedokonalou 1 než pismena b,c,d. U strojového íď.ítka z roku ,1959 (Praha 025) mám jen
výskyty s rozlišovacírn čislem 23 a spodní tucnou vodorovnou čarou (na Vyobrazeni chybí a rozl.znak je Zd9
24)

Z nevyobrazených razítek přikládám kopii příležitostnýchpolskýoh razitek PR 58 (TORUN 1) a PR
63 černé(SOCHACZEW). Našei ,jsem téžnevyobrazené pří}ežitostné razitko PR 74 (BERL]N 25) použité
24.5-1979, které §e od předchozího BERL|N 2 liši touto číslicípošty a nemá rozlišovací znak a,b, U
némeckého razítka PR 77 iMRL-MARX_STADT 1) chybí číslice9000,
Diviš václav

Rďnik

Stát Poř,č.ZM

lV. P-W
V. W-B_P
Vl. B-B_W

p

PR

os

17
,1

PR 20

RPD

os3
Vll, W_B-P
Vll,. P_B.W

x

P-a-W

Xll. +P_W
Xlll. P_W_B
XV. FP_W

N

P
P
N

č
č

1

PR7

PR 29

pí? tl

os

5/1

PR 18
PR 37

osE

UD]
PR5]

;?E:

Místo
Wroclaw

Doplnění

7-V- fialové

1

PMHA 022

Karlovy Vary

B€tislava

13.V.52
3,|V.1953 červené
rozl,znak í (FDC 1, NL 1)
3 5.53

1

1

BRNo 2

.o q q?

Berlin W8

LoDŽ 1
WROCLAV

2. a
1

PRAHA 025
KARL MARX STADT l
PRAHA AUTOPOŠTA
PRAHA c25
PRAHA 025

BRNo
BRNc AUtopošta
/ a'

\

3.5.u

5.5,54

7)Y. a 21.IY.35
iV.55

8.

4.5.1957
17,lv 57

rozl.znak 23 (24 a 29.iV,3.V.)
3V.1960
9

V i962

XlX.

P-W-B

w_B-P
)0(ll. W_B
)0(

W-B-P
Fvl. P-W-B

)O{lV.

řČ
N
N
N

N

)o(Vlll, B-P-W N
)C()(

}0C{.

W-B-P

)oc{l_

B-P_W

RP-w.

1 1

PR 34
PR 37

BERLíN 2
GERA 6§

2- a9.6.67
26.5,69

12
Do Át

coTTBUs_cHosEBUs 75

PR 60

GERA

N

PR72

PR 71
PR 146
PR 74
PR 77

N
N
N

PR 79

PR 80

N

N PR8
PR

N

-5- 1966
12.5.1966

BRNo

SR

PR 65
pP Ao/,

}CfiVlll. P-M_W_B

)OoC(

HRADEC KRÁLOVÉ

N
N
N

P-w_B Č

rcfilll. W€_P
)Oo{lv. &P-W
)Oocl, P-W-B

PR 88

PR 89

9ť)

12.3.71

HALLÉ2
1

BERLIN 2
BERLiN 2

15^5,77

GERA 1
PRAHA 6
NEUBRANDENBURG
BERLlN 25
MRL_MARX-STADT
GERA 1

11.5.78
14.5.78
9.5.1 979

24.5.79
24.5.79

2

14,4.80

1

11.05,8í
?o,o5.82

BERLIN 2

NEUBRANDENBURG
GERA 1

23.05.82 tmavěmodrá

24.06.85
25.05,87

1

xvl.WYsClG
BERLi!

/-?--,,
_-1)+ _/
\_,
\
,
\ //
\ - Y./ ,/
tVApsž.,

\
]
/

9000

MlEDZYNÁ

WY§cl§,PgKOJ
1,,'/

SÁZlFlE NA ZAVOD

B-p-vV

iKvĚTEN
pr:n

11iRlJ

U

I
I

1g5g ill

Rgtakce: V odsiavci, kde autor píš€, že čte v razítku z íoku 1953 (Bratislava) spiŠe ÍOedniČku), lze
,,].Siaicvat,žejsouvrazítkáchskut€čněVyznačenapísmena a,b,cadan]koli ČÍslice1.Dojemautora.
že se 1eCná c čislíci,vznikl ze skutečnosti, že písmeno 9! by}o vylomeno a zbylá svislá Čára jedniČku

(33)

máai.ái*áLa,

ie,

{za

l

cYKLlsTlKA
( ltálie} - zláo v siiničnim závodě
957
DoMlNlKA
958
DoMlNlxA
1 958
DoMlNlKA
J 958
DoMtNlKA

BALDINI Eřcole

FM Z

1
1

DoulNlKA

1

A.J§Ail

Čpsxgst-oveN§Ko -

958

Yv. 473

Mi 51/(513/20)

Yv, 483
YV. 488
Yv. 493

Mi,625

Yv.478

YV.

16"1+

Mi, 630

t

626/30+63,4a6)

(621/25+631R5)

Mi. 646 ( 637/52)
Mi_ 641 ( 637/52)

Mi.

,135-1/52

(

l:slacl

stříbro v tandemu ve sloŽe;í L, Fouček a V. Machek
,1996
§trojové razítko, otympsPoť použlyané v Prazé

česxÁ *rpuaLlKA

ROUSSEAU Michel ( Francie|
Z
MA}IRA

FM

-

ziato v dráhové cykliďic€
1968
Yv. 16

anšík, Goítschal'

Mi. 128 (123l2s)
Mi 160 ( 155/6í)

GYMn'ASTiKA

ASrAcHoVoVÁ Polina ( sově§ký svaz) :

i.,

Z

3A\=Z Helmut

zlato v ce]kovém hodnocení družstev a bronz Ve cv!čení

cjružstev s náčinlm

GUYANA
(

J

YY 2574

991

Mi, 3550

( 3549157)

Spolková republika Německo} - ziato v přeskoku přes koně

sRN

poštovn! lístek se zobraženim cviku

1977

cJKÁRIN ViRor { Sověbký svazt - Zlato v celkovém hodnocení,Jednotlivců a v ce|kovém hodnoceni
5tžstev, zlato ve cvjčenína bradlech, stříbro V prostných a bronz ve koni na šířku
( Maďa6ko) * zlato V pro§tných, zlato Ve cvičení na hrazdě, ziato Ve
cvičenína kladině, zlato ve cvičenídružstev s náčinim, stříbro v ceikovém hodnoceni
,ecrotlivců a d!,Užstev

KEL=Tl Agnes

frlaéliskký háleňáívb Xv. olynpéda

|ýJRÁTovValgntin(Sovět§kýsvaz)- zjatovprostných,zlatoVpřeskokupřeskoně,ziato

:l,'

v celkovém hodnocení družsiev, stříbro ve cv}čenína kruzích

Z

GUYANA

1991

Yv.2576

Mi. 3552 (3549/57)

PiŤe

M

,(,iĚĚ§§

30SÁXOVÁ-Ve,chtová Eva ( Československoi - střibro ve cvičeni na kladině

;l"l

cEsKosLoVENsKo 1955

Z

ČEsXosLoVENsKo 1960

ČesxÁ RrpueLlKA

1996

poštovni lístek Z |l-ceiostátni spartaidády
zé zobrazením cviku
YV.

1090

Mi.966(967/69)

strojové razítko,seikáni účastníkŮ, po8živané

!q,-ýNlNOVÁ Lařissa

( Sovětský sva} - z|ato ue cvičeni 1eli":ÍÍX,i a uu
družstev. zlatc v pieskoku přes
"uiÓeni broffi Ve cučeni druž§tev s ná§nim
licně, Zla1o v píostných ( spolu s A, Kelďi) , stříbro ve cvičeni na bradlech,
( spolu s Polsl(em)
Mi. 3555 ( 3549157)
Mi. 22C0 (,21SO!2C7\

Z

GUYANA
TANZANIA
sT. V|NCENT

1991
1995
1996

Yv,2579
Yv.
Yv,

Mi.

ONO Takashi { Japonsko} - zlato ve cvióeni na hrazdě, stiíbro v ceikovém hodnoceni jednotlivců a
v celkovém hodnoceni družs,tev, zlato ve cvičeni na koni, bronz ve cvičení na 5radlech
1 oó1
GuYA§A
Mi, 3551 ( 3549/57)
Yv. ?575

:|,,, Z

(35)

ŠlcHt-lttBoris ( §ovětský

FM

Z

MONGOLIA

§vaz)

- Zláo

v celkovém hodnocení družstev, zlato ve 6vičenína kon;
Yv.474
Mi. 535 ( 530107)

í969
1976
1991

KANADA
GUYANA

Mi.603 ( 50zM)

Yv.577
Yv,2524

Mi. 3563 ( 3558/66}

ffi::;
POZEilNÍ HOKEJ
IťDI,A-zlato

FM

z

DoMlNll(A
DollllNlKA
DoMlNlKA

1959
1959

Yv. A,í30
Yv. A135

1959

Yv.

(Yv.

Mi. 666 ( 660167)

Mi,678

(

67fi9)

Aí30 s přetiskem "Geofysikální roť + hodnota 2.}
(

(Yv, A130 s přetiskem

"Geofy§kální

Mi. 686 680/87)
+ hodnot8 5c)

for

zÁpns Řecxo-Řimsxv
BAYRAK Mathat ( Turecko} - zlaio ve váze $€lt€rové

FM z

DoílrlNlKA
DoHlNlKA
DoirlNlt<A

1959
1962

Yv. A147

1w2

Yv.

ťV.

(Yv, A147 § přetiskem

PoLYAK lmre ( Maďarsko) - siříbro ve
lkl"tslbký

matéňa vE

ML 73a ( 724131)
Yv. A,152
Mi. 755 ( 749/56)
A147 s přeť§kem ňr' une§co' + hodnota 2c)

Vé]ze pérové

xvnl otýfrpiéda

(Jo)

řV

Unesco'

Mi,763 ( 757i64)
+ ho<ínota 5c)

DIETR|CH Wilfried

sRN
sRN

(

Spolková republika Něme€ko)

1996

-

stříb,ro

ve váze tďžké

poštovní lístek s privátním pfitiskěm,lMos"
ručnípřiležitostní razítko používanév llrnenau

dnen.6.

ZÁPÁS VE VOLNÉM STYLU

SA§AHAM Shozo ( Japon§ko) - zlato ve váze pÉrrwé

FM Z

DOM|N|KA
DoillNlKA

DoMlt{lt{A
JlíHT'_ReEe

FM Z

(

1959
Ýv. 560
Mi. 662 660/6n
1959
Yv.512
ui,áiiiátžnsi
*ffl
"Geofysilélní
"
ffir'*
'"* ill]Ťiif,f],.r,
(

(Yv. §06 s pň=tiskem

"Geofysřkální

íoK + hodnotia"5c)

'19§9
Yv.ilZ
Mi,7?4{72u31)
1962
Yv. 561
ltii.zÁs ileslso1
&*'"o*Ť;:JVUnesco"*noŤi.9Íirur*,

lrán) - zlato ve Vaze polotežkó

Dot|lrtllKA
DoMlNll(A

DoMlNlKA

{YV.

542spřeťskem

"xVune§có"

+

hodnota5c)

PLAVANÍ
FRASER Dawn

FM

Z

( Australie) - zlato Ve volném způsobu na 1Oom a Ve štafeténa 4X1O0m V.z.
a stříbIo Ve V.z, na 400m
Yv- 219
Mi, 516 ( 510/16)
KHoR
Yv.
Mi- 225 ( 219125)
( přetjsk sharjah Mi. 516)
GUYANA
Yv,2581
Mi. 3557 ( 3495/566)
PALAU
Yv. BF'13
Mj. BF16 (16/21)
GHANA
Yv,
Mi,

SHARJAH
FAKKAN

1968
.1969

1991
'1992
1996

(37)

FURUKAYYA lJlasaru

,FM Z

{

Japonsko}

DoMlNlKA

BoMlNlKA
DoMlNll(Á

na 200m prsa
Yv. M3
959
1 962
YV. 562
(YV. s3 s přetiskem

- zlato
1

1962

(YV,

s3

Mi.725 { 724131)
Mi, 750 í 749i56)
Unesco' + hodnota 2c)
"XV
Yv
Mi, BF 27c
s přetisken]
Unesco' + hocnota 5c)
"XV

HAPPE Ursula ( Spolková republika Německo) - zlato

Ftí

Z

DOM|N|KA
DoMlNlKA

1959
.1

oA,

na 200,rn prsá ženy

Yv,

A148

YV, A153

Mi.731 |724131)
Mi, 756

(

749/56)

iYv. Aí48 s pietiskem ,XV Unesco'+ hodnota 2c)
M] BF 27c
Yv
DotllNlKA
(YV A148 s přetiskern ,,Xý Unesco' + hoonota 5c)RosE Murray
lone ( Austrálie) - zlatc ve v.z na 400r,r. zlalc ve v.z na 1 50Cm a zlato Ve štafetě
VolnÝnn způsobem fte 4y2oam
Mi, 664 (660167,)
1359
Yv. 508
FM
DoMlNlKA
Yv.514
Ml.676 t672'79)
1962
DollllNll{A
(YV. 508 s přetiskem
rok'i hocncia 2c)
"Geofysikáiní
M], BF 27c
Yv
1962
DoMlNlxA
(Yv, 508 s přetiskem
rok'+ hodnota 5c)
"Geoíysikální
( 3495/566}

1962

GUYANA

AusTRALlA

Yv,2578

Mi. 3554
991
caňe maxjme připomínalicí Vydání známtÝ
1996
s piavkyní Durack z roku i912 spolu s fotografií l,M. Roseho
1

THEILE David { Austrálie} - zlato na 1 00m znak

(38)

MWB&YruE.AUS vA
!s mmrEnE,,,t

i'*.'§

'

trili

MODERNÍ PĚTIBOJ

llALL Lar§

f Šyéd§ko) - zlato

ilateíslbkÝ maÉá1l viz

XJ

ot|npĚdl
otýnpĚdg

KošíKoVA
UsA - zjato

Piipravil: Ladisiav Kajába
fi,bíP-listický

mlblÉ!viz Xt olynŇda

MoGLlA oscaí { Urugltay} - b.onzový čien družstva Uruguaye
uRUGUAY

FM

}ni

VODNÍ FÓLO

MAĎARSKo - zlato

FM

Z

ST. V|NCENT e §RENADINES

1996

Yv

M].

Zajímavá pohlednice k mistrovst,lí světa 1934
Na pražskébuae ve strašnicich se rn; nedávno podaňl docela zajímavý nákup. i když cena byla
porněmě Vysoká, neodo|al jsem a pohlednici z M§ 193{.isem rakoupií pro svŮj exponál. Zajiriravý sárn o
sobě 1e r,ž aoresát - AC Spafia
Dalšípozorutlodno§í Je jeden z podpisů hračů,kteď 5e týká neznámého náhradníňo brankáře
F.Pláničky na Ms 1934 v ltálii - Čenka Patzela, Vidě] jsem d3st podobných pohlednic€, aie tato.je prunÍ, na

kl9íéSe jeho podpis objevil, Č.Patzel byl hrácem Teplitžer FK, dlouhá léla byl

V Ós.reprezenlaci

náhradníkem a reprezenloval pouzg 3x. Jsko sudgtský Ném9c na,-ukoval do Wehrmachtu a jeho slopy mizÍ
ná boji§íeh ll,svěiové války.
PiJsiední zajímavostí ne porltednici je detUm na razítku - 1 0 Vl 34, coŽ jax 1e známo, by] den, kdy se
hrálo í|nále ltálie , ČsR. Jelikož to lyta nóoete, mnoho filstelistů má za to, že V tento den pošy v Řimě
neslouži|y svému účeiu.Aie ogak je pravdoul Razitko ROMA-FERRCVIA je nádraŽni razilka a bylo ledy

vprovozuivneděli,

tJvl

Ve své sbírce mám je§ě jedno razítko sd3tem ,10.6.34. Dá se z něj vyčí§,že bylo používáno

V Lombardské t.tlici (ROMA 1-VIA^LOMBARDIA), zřejmě š|o o hiavní poštu (viz Řo'1,ln t;,.leoira z folbaiová

pohlednice a co zajímavých údajůse z ní dá vyčí§

!!

-s.K,-

COPPA DEL MOHDO

dY' ór
_

a}W

9l, ,/

l:.1,1

}Já
,r,

.

/ { il*,i
l řERPovlAPlE

70!i;
Kdo to ví, odpoví.,
Paní Ju§týncvá z Mjlev§ka nám
Zas]ala do reciakce zajímavou
celistvost.
Jedná s€ o dopisnici s přitiskem
z OH, 1936 z Berlína, na které je

srdečný pozdrav

-

Šedivé.

§rauenDcjm (§.ieíen[ous)

oLtMP,scHEs oonr,

ptáme se našich členů.zda
nékdo v, kdo to Máňa Šedlvá
byla a zcja byia alenkou čs
rep|ezentace a V jakém spoltu ?
a^^.

á,{ ^:ci rř é ,, .5^1L.i

l

(40)

od

a- 3>;/a .l|

lr4arie

100. výroěí narození N, P. Starostina
Dne 26, únoíá20a2 bylo v Moskvě pouzíváno ruóní piíIežitostnérazilko ke 100, výrocí narození
významného rUského íotbali§ty, trenéra a funkcionáře Nikclaje Petrov!če starostina,
S íotbalem začínalv Sedmnácti letech a postupně procházel mužsNy MKS, Krasnaja Presňa,
Promkcoperac|a a hlavŇ pak púsobii Ve spartaku Moskva (19ž - 1 936), V letech 1 932 - u l\ráI za
reprezentaci SSSR šest neoficiálních zápasů {'1 gól). Se Spaňakem Moskva byl mi§Ťem zemé v letecl]
1aa) _)a 1orA ío?í _ 2,
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N_ P. §taro§tin byl členem mužsfua S§§R, které zvitěziio na lll, Délnickéoiympiádě v Anfuerpách a
na iotba|ovém turnaji, pořádaném při příležiiostj Světové výstavy v Paíiži1937 BY] také Výbomým hráÓem
v hokeji s mičkem, veiteno vitezství dosáhl jako člen sbomé SSSR na Zimní déInické olympiádě v oslu
teza, ba roku 1975 byl sportovním vedolcím oiympijského íotbalového m§ž§iva SSSR a v letéch 1979
80 vedoucím národníňo muž§tva SSSR. N. P, Starostin byl nejstaršímze ďyř bratru,VŠichnÍ z nich byli
známí fotbalisté, on, ale i tři zbývajjcí bratň Alexander, Alexej a Petr §e V roce 1 942 stalj obětrni stalinových
po|itických represalií. Napsal knihu Hvězdy velké

-

kopané.

K 80. výroěí narczení

našeho nejúspešnějšiho
spoítovce 20. §toletí

Emila řáto?ka, vydá
česká pošta 11. záři

a iaké
Rožnově p.Radhoštém,
bude místnípoštovna ve
novou známku

V

Valaškém muzeu v při-

rodě použiVat príie]žitostné
razitko, ktelé již používala

v loňském roce (24. 6.
2001) při jeho uložení do
híobu, Nyní bude obmé-

něno pouze datum používání,od 1. června do
30. zári 20a?.
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Olympijský stádion Lužniky
Nejznámějši sovětský, respektive ruský, Stadion vyrostl v roce 1956 V Moskvě. fulěla se zde koi]at
v roce -1956 spaňakiáda národů SSSR. Proto byl vybudován na mistě starého Rudého §tadionu, kde byl
v roce J922 založen slavný Spartak Moskva. Sportovní komplex Lužniky byl vybudován V rekordní době
450 dní. Do roku 1980, kdy byla Moskva pořadatelem olympijských her, bylo kolem fotbalového §tánku
vybudováno mnoho dalších sporlovišt'.

se sVýmj 140 sportovními zařízeními

byty Lužniky nejvétšímkomplexem na světě.
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V devadesátých letech- Kdy UEFA zpřisnila
podmínky ke konání fotbalových zápasú,

a{.

a rekonstrukci
stadionu. Po skonóení praci v roce '1998 byly
Lužniky opět jednim z nejmodernějších
stadionů světa. staly se domovem Torpeda
Moskva a své ligové a pohárové zápasy rde

došlo k radikální přestavbě

noúiilA

*,i

hraje také sparlak Moskva, V Lize mistrŮ
zde naposledy v roce 2001 hrála i pražská
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Spaňa (2:2).
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Kromě slavných ápasů, jakými byly

oH 1980 cSsR - NDR (1:0)
nebo finále Poháru UEFA 1999 Olympique
Marseille, Ac Parme (0:3) pamatují iribuny
V Lúžnikách i jednu z největšich světových
íotbalových katastroí, Vróce 1982, ke konci
zápasu Poháru UEFA mezi Sp, Moskva a
např. finále
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jednoho

Haarlemem (2:0) došlo

Z

u

východů k obrovské tlacenici, při

kteíéneoficiálně zahynulo okolo

300

fanoušků. Je příznačnépro tehdejší dobu,
že §e §ovětská vláda snažila před světem

%@š

toio neštěstí zatajit.
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pořádán

i

od

roku 1958

byl

v EvropĚ populární
Memoriál bratří Znamenských v lehké
ailetic€. Na stadionu hra.ie své ápasy také
V Lužnikách

reprezentace Ruska.

A ješlě maiá kuriozita nakonec: KVůli
špatnén,]u stavu tráVníku, nebyia zavírací

kopu|e stadjonu nikdy použita, současná

kapacita stadionu je asi 85.000 m;st,
Stanlslav Kamenický
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Riv+r Plate os|avil í00 let svého trvání
.River Plst€. jeden ž nejp.estižnějšíchjihoamerických, ale i světových, k|ubŮ pňpomněl 25.520GJ
fotbalové veřejnoŠti §vóji sloletou €xi§enci, Založen byl vroce :1901 ve ětvrti .La Boc€ v§Uenos Aires,
Zenedlouho však opu§til tuto áudin§kou čtvď á jeho novým pŮsobi§ěm se stalo Paleímo, aň§ok.atické
př€dměsti arcentinského h|avního rněsta.
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V roce 1 9o8 byl mezi zakládajícími čleBy prvni divize

€

v roce

1

923 získáVá první titul amatéíského

mi§re země. Proíesionálním mistrem se stal v roce 1932 á od té doby jím byl 27x, vítězem Copa

Libefiadores byl 2x, lnte.continentalní pohár získal v r,1 986, Copa America 1 987 a Superpohár 1 987, Už od
§amého Zaátku se V River Plate Vyslřídala celá plejáda fotbaloyých t}Vězd. Ať to byliv minulostr B.Feneiia,
A,carrizo, N.Rossi. J"Muňoz, A,Pedemera, J.Moreno, A.Labruna, o,sivori, L.Aňime, A.de sterano, či
z nsdáVna M.Kempes; U.Fillol, E,Francescoli, D.Pasarelta, N.Pumpido, A.ortega, M,Salas, J,Saviota. §vé
zápasy hraje na §adionu Monumental pro 57 tisíc divákŮ,
-S:K,-
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11O, Knjhovnjčku oiympsporluč 1-36 a
198C. Závodu míru, Mezinárodnímu maratónu míru. spodovni PR a OVS

Prodárn Zpravooaj

OH

jinérneterjálykZoH,

lng, Jeroslav Novotný, Chudobova 62, 615 00 Břno 15

Nutně sháním Ťrancouzské strojní razitko, použivané přl posledni etapě

Me|Un_(2 8 1998) Pjipravuji exponát a toto.Jediné mně chybi,

lvan Vápenka, Na Zámyšfi 8, 150 0o Praha 5
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To!. de France 1998

Nabídku respe{tUji,

V městě

SK SLAVIA BERLÍN
Zajímavou lzpomínkou na §aré fotbáiové časyje německá pohlednice z doby inflac€ (9,10.1923).
zaslaná z befiína, na adresu dnes již neexistujícího praž§kého klubu AFK Meteoí Zižkov. § rřekvapením
jsem zní 4istil, že V.30.1etech minulého *oietí existoval vBerlíně klub č€skýeh exulantŮ,- sK slávie
Berlín. Důkazem je ováhá červenérazítko ss sláVi§ickou pěticípou hvězdouzajímavýje i text pohtednic€, dokazující asi neutěšenou íinančnísítu3ci tohoto klub!. Vtextu sě
zdvofib žádá o r4povnání nebo vrácení pohlednicových alb, vydaných ve prospéCh hňŠtěSK Stávie Beriín.
Funkcionáň AFK-MBteor Žižkov zřejmě neprojevili příliš velkou §olidarřu, když se nechali taKo urgovat.
škoda, že §e některé ze zmiňovaných alb nezachovalo, mohlo nám bliže ukázat his{orii tohoto neznámého
fotbalového klubu českých vystěhovalců v Němacku. Rovněž je veliká škoda, Že uŽ neŽýí pamětníci
tehdejšíchčásů,Heří byl moh|i podat podrobně.iší informace o váazÍch rnezi těmřo dvěma kluby. -s.K--

peklo severu

Tak se přezCívá nejsiavnějšímu
klasickému cyklistickému záVodu světa
PARls - RoUBA|X, Letos se konal .iiž
iubilejn; stý roěník dne 14. dubna 2002
.

Tento záVod je dlouhý 270 km a závocníkům
přináší utrpeni na pros}u|ých kostkách
z bret'anské žuly, na Keďch se kodrcají 55
kilometrů na třech úsecích.
Prvním Čechem, ktery tento

irancouzský závod pokoňl, byl v íoce '1997
Pavel Padrnos, když dojel na 65. mí§tě.

k letošnímu
ávodu připraviia někoiik
filatelistickýoh lahůdek v podobě
příležitostnéznámky a přítežitcstných
Francouzská pošta

jubilejnimu
razítek.
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Mistrovsfuí světa liráčůdo žůlet
AŽ na díuhémkónci světa, VA.gentině, §e konalo Ťotbalové MS hráčů do 20 le,l. česko se

toho1o svátku Íotbalovéhomládí poprvé v hi§crji l když ještě za íeder3tivníi"purrtity
u roce 1 983
naše mužstvo oko|o l,Haška a L.Kubíka dosáhlo nejiepšíhcumísténí čtv.tfináie,
Ve skupině D V Rosaňu.si Vedla ČR celkem úspěšné,když hrála s AngoloLj 0]0, pofazjia Austráiii
3.:0 {Musil, Jun e Macek) a klopýlla s Japonskem 0:3, V osmiíinátév Salté jsm§
vyřaoirij.,?""ň. . r.*"tj
Ko§ariku 2:1 (Musil a Jun), Čtvrtfinále, hrané V Mendoze, pňneslo óR Vejié Zkla;áni, iJyz se nas;
miaoi
rePfezentanti nedovedli pťosadit, sk_oro ce]ou hodinu. prot] deseli a podlehii slaoe paraguaýú;,l,
ceiý tlmaj
,lyhrála domácí Argent'na, když Ve íináie porazila
Ghanu 3;0,
K tomuto M§ a k potěŠe_ Ďeských"íotbalových íllstell§Ů Vydala A€entinská po§a dvé za.jímavé
_
známky, FDc a příleŽitostné razÍtko. V pŇMhu Ms, 6,- 7, června 20ot zaŠedairaké'kongres FtFÁ, kteni
"
byl rovněž pňpomenut příležito§ným razítkem,
-S,.í(.ZÚÓastnl]o
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výroóí nebušického fotbaíu

Letos V říjnu osiavu,je TJ Sokol Nebušice
v rněstské ástj Píahy 6 významné jubiIeurn
mísiníkopané, Fotbalový oddíl dnes hraje i.A
třídu fotbalových §óutěžj u nás, Když postoupil

z mlnulého

7a"

rďníku l, B třídy 3

k úVeder,]ému Výíocí§€

kdy m]. nastoupi]o

internacionálům ČR-

o§lavy
koaaly ?2. června 2002,

i mistní ,A'

muž§tvo proti

Zce]ši PoŠTA6,19 používala pó celý
týden cd 17, do 21. června příležitoslný štďek
ve znehodnocavacim strojku PosTALlA. ].V.-

Frávě ls§e

TJ §oXoL

fuěeě§"i pesťeďacípĚtkpěvbg, h§eré a?eěta reáabee §e snéffi

eeáaběnim §řekiúéé,

ťíť
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íotbalovéaĚiky k ffiS 2002

V dubnu 2OC2 Vycala pcšta Sar Marina aišik se šesii ZlámkařJl přrporninalici Ve|ká VÍiěz§ivi
italskáho.árodnihc í,,t]žStva na rů;nýcb MS i\iebylo §y na torr"l ntc d;vného, kd_Y3y se aa cVcU Znáfikách
neob]evily hrubé a nepřioustné chybv.

'

,1934.
kde výsledek Uikárí rnezl ltáiií a Českosicvenskern ]e r]Veden
První chyba se tir.a lnale vs
prc,ná5 )e známka
znalec
f.tbalu ivženír11, že správný výsledek byi 2:1 .
každý
vyvráti
4
To
alé
2):
)aKo
'zalímaváitim,
žeÁa ii Vidíme scubo.] našene hráče Josefa Čtyřokého (čiena spa,ti,Fraha) S lta]em

Da!šl hrubka násieóuje hned na díuhé známc€

k

Ms

1938, kdy ve fináie ltálle zviiěZlia nac

již v pořádkLr, Je Vidět. Že rúzaé
t!,lacars,(ern 4..2 a n*o|i i.0, jak.le .hybiě Uvedeno o§íatní VýsiedKy isou
omyiy na znánrkách maji Vecný život a neustále §e obievu]í,

$Jad'arská zajímavost k mistrovstvi světa v kopané 2002
I,4aďarská pošta §e Dřipojila k mnoha
k leiošn;mu. diouho očekávanému MS 20C2

zerniíi kieré ietos

přlspěly

'íjjateiist|ckýrl rrlater;áiy

V Buoapešt] byla vydaná 4. Kvěina 20C2 cřiiežilosiná znánxa ,,, i9djroiě _i6c tr| s€ za, r,e\'ýr.
kuponem, Ten nárn piipcr,t:rá 10C výroči pn-níhc nez]stáiníhc zá3asr í,,aia.ská replezeatace Utkán Se

nráic ve Vícjni ínraďarsky Bécs) dne ':2. iJ, 19c2. pod ,,]]aVjčKot] Vlceň - Buoapešt a skončiio
přesvědčivým Vílězsi\.irn Vídně 5 : 0 Bylo to.]ean. z 9rvnict] oflciáiníCh mezistáiníci utkání na Územi

tehdejšiho Rakousko-Uherska.
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Anglie, která;e přirným úcastnikem MS 2002 nezůstala za ostatními účastnikypozadu a vyda]a ve
své d|ouhcdobé poštovníhistcrii první fotbalový aršjk, Zároveň s nírn Vyšla samostatně ] známka {na aršíku
je vlevo nahoře), FDC, příježitostnérazitko a vKusný seš]tek, ŠkodaJen že na známce rení např, znak
anglického íotbalového svazu, takto působi Známka dosti nefotbaloVým do]mem,

Polské materiály k fotbalovému MS 2002
V Evfopé si jako p.Vni vybojovalo postup na Ms 2002, hraném V Koreji a Japonsku, překvapivě
_
Polsko před favorizovanou Ukrajinou. Polsko postoupilo opět na MS po diouhých 15 letech inapos|edy ár-áIo

na

Ms 1986

V MeXikU),

Polská poŠta připomněla tento Veliký úspěch známkou, příležjtostným razítkem, FDc a sešitkern
seŠitek obsahuje 6 známek. V ceikovém nominále 6 Zl- Jedná se vůbec o prvni polský folbalový sešitek,
kter}' vyšei V nát(iadu pouhých 1.000 kusů.
5^
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Všichni jste

letošnímistrovs|Ví

Světa

když tam chybě

se smíšenýmipocliy.
il naši reprez€ntanti,
iedkú by tarn tohc

Aie

pód|e Výss,iejně asi mcc

neudělalliAtaksi
na jeden

z někc]ika

okamžikůnašeho
na vrcho]u výs)uní.

By| to

rok
mužstvo

naše
mistrovství svěia
utkéni dal

zavzpomíne,|me
nejSIavně]šich
fotba|u- kdy byi
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1962, kdy

*?sagqE ěrsxÉ

finále, kcje důsio.lně
1.3. Fináiový zápas
června 1952, Prvni

Josef

ploživali
V kopané

probojoValo

KoPÁŤZé

V

Ch't3

se
na

až do

podlehlo B13žíljl

se hrái 17,
gól finálového

minuté náš hráč

\! 15.

Vedli jsme i:0. a
l\4asopus| a
piáVě tejto h:áč byl na konci rcku Vyhlášen Ťrarcouzskýrn časopi§ern France Football nejlepším hráčer,
Evropy a oódže|z|aťý ftlič,

A tak si naše asociace olympspoň tr,.to radostnou udáiost a dodnesjediné uznání naŠeho fotbaiisty
připomněla a přioravile přítežitostný štocek do znehodnocovacíbo strgku PosTALiA, ktený byl v den
konáni slavnáho finále, tj. 17. června 2002, použiván na poště PRAHA 6.

Josaf Masopust (nar,. 9. 2, 1931) začinai v Mostu a po té VTepjicich, aby pak byl dlouholeiýn)
hráčem ATK, ÚoR a Dukiy Praha, se ktercu prožil ta nejk!,ásnější okamžiky sVé íotba|ové kaliéry (10X
mistrem ligy, PMEZ, Americký pohár).V letech 1952 - i968 §eh|ál 386 ligových zápasů (79 branek).
Vreplezentaci nastou3il vietechl9ý-,i966celke:n63xavstřelii 10branek Patřii nTez! zálcžnikysvětové
třídy. Vroce 1966 by] Vi,htášen nejlepším íoibaíisiou ČssR, llráčskoLr činnosi zakcnčil vbelgicKéIŤl
Crosstngu Mo|enbec\ (1968-i 0) a pc té l trenérern Duk|v Prahy, Zbrojovky Bmo a nárocniho mužsiva
Čssn, xa počátkJ třetího tisícileti byl Vynjášen našim nej]epšilT íotbalistou 20. stoleií (přec legendárrím
Fepi Bicanem),

Do dnešního čís|ápňspěll č]enové : J. Petrásek, L. Janoušek, l, Vápenka, M. Justýnová. V. DiViš,
Si, Kamenický a L Kajaba,
Všem za to upřímně děku.}eme a redakc€ se těši na dalšípříspěvky i od V á s .
Uzávěrka příštíhočísla]e1. záři 20O?

!*l, 3:.i

Po{<ladnik

Pei:áSek P C 5or _'3 ^rr 2l
Ladislav Janoušek, Brykscva 943. i99 0c F.ahe
Váciav DiViš, Truhjáiská 20 ,i C c3 Pra\a 1
Bediich Polák,d t,, P.O,Bcx L7 'i1C 21 ?.a\a a

Redaktor

lvan Vápenka,

Předseda

Mistopředseda
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