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Letoš ní  jarní , již  44. setkání  č lenů  olympsportu, se uskuteč nilo 17. kVětna v prostorách StavebnÍ
prů mysiovky v Praze 1_ K té io pří lež itosti připrai,ilo vedení  naš í  a§ociace pří lež itostný š toč ek do strqku
Postalia na poš tě PRAHA 6, Pcněvadž  sejednalo o květen, kdy se,tradič ně koná cyklistjcký Závod miru,
vybralijsme na tento š toč ek naš í  cyklistickou iegendu JANA VESELEHO,

Narodil se ,i7, č ervna ,l923 V,iihoč eských Plástovicí ch, jako nejmladš í  z pé ti děti. Jako kazdý kluk i

on rád jezdil na kole, Svů j první  závod jel na podzim 'l939 v Praze-Modřanech a v Závodě pekařských uč ňŮ
s nů š í  na zádech Vyhrál] Na doporuóení  odborniků  se zač al cykiistikou zabývat dŮkladněli, coŽ mu nakcnec
vyn€slo celkeltr 26 tiiulů  mistra Č eskos|ovenska, Jan Veselý byl vš estranný cyklista, což  dokazují  tyto tituly
mistrů  republiky: 9x V silnič ní m závodě jednotlivců , 3x na siln]ci V druž stvech, 2X V etapové m záVodě, 8X
V záVcdě do vrchu!, 2X V te.é nu a 2X Ve stí hacim závodě na dráze. Jak vidno jezdil tedy i na Cjraze - stí hací
a bodavací  závady a laké  za Vodjč i, Byl i jední m z naš í ch nejlepš í ch cyklokrosařů .

oo roku ,!921 se u nás jezdrl nejdelš í  a nejtěž š í  záVod na evropské m koniinentu - cyklistický
maí atón Praha - Karlovy Vary - Praha. Jan Veselý se ho poprvé  zú castni| v roce 1946 a hned ví tězně Cd
lé  doby ho vyhrál ješ tě 7x (i947,48,49.50,5i a ,l954,55). Zú č astnil se i jiných závodŮ konaných na Území
naš í  republlky: V roce ,] 953 zví tězil na Velké  ceně Č eskoslovenska, která se konala celkerrr 8X. RoVněž  ]el i

druhý nelvětš i závod u nás Okolo Slovenska, kde v druhé m roč ní ku 1955 zvitězil. Neslavně dopadla;ehO
ú č ast ria olympijských hrách v Heisinkách 1952, kde oba záVody fiednotlivcŮ i V druž stvech) nedojel, přesto
patři mezi naš e olympioniky,

pokrač ováni na Straně 34
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ZPRÁVY Z VEDÉ NÍ  OLYMPSPORTU

záois ze selkáni QLYPlPsPoRTu dn€ 17,5,2003 (podle poznáí nek Vaš ká DiviŠ e)
-rrliŠ a 

X"^á.l 
- 

Spš S. P,una 1, Duš ni 17, palrón akce lng, Petrásek

ú vodem pří tomní  č lenove cnvltxolu t,"n, "!iá,..cr 
n"..š nutj'xi-rJgy F,prokeš e a J,soukupa (SR), kteří  patřili

mez] Zak!ádájí cí  č leny kiubu

e*l*afr:r*i 
informoval o 115, zasedání  clo, které  se uskuteč ní  z?9átke:n _",:_1l"u 

v pí aze, o setkání

olyrp:jských sběratelú  u.orrie* *á=t. no koncen ce._e-rrce a o p.oolé mecn s uspořádánim ol}npnilexu

v Athenách, podí obné  se 7minIi o Mezinjrodli výstavě osir;;a"ujiňru* , o někte_rycn exponátech, č eská

natoont výstava ZDAR 2004 se v přiš trm rcce uskuieč ri ioncerl'xverna ve ž ďáru nad Sazavou, záIemcl o ú č ast

na lalo výslavé  sl mohou ]iž  ""il$-d;i;fi; 
*iii" , ,'.,n,j* pii." oo ž .i,aru, ot_evieny budo,r i bezplatné  lí idy

premié ta pro zač inajicl uystau,oiňere,iiioy jeonorámovy.h;;6;;iů  á oteviena třida open vhlavni námětové

1ří dé  je poplatek za rám stanoven na 1 00,- Kč ,

N,lí slopředseda ponouorji'o ,tju.ji.i gtuu"i ohle,dně zájezdu zá]emců  z řad olYmPsPortu na oH v Athé náclt

a iednalel poukáz3l na sr<ureenosi,le'v'iasooacn oslsou §á;i5islá zpravodaiů  a knihovniěek, Zpravodaje1s9u

kdispozici zeela zdarma. r,nlnolrnijrv ru-".nu 10 _í 5 Kďks_ Uh;aJitňusite pouze poš tovné , což  lze uěinit iv

drobnějš í ch platných poš iovni"ň i.ářXain, Vaš e objednávka mů ž e vypadst treba takto:

objednávám vš echlly ,pr"iiili""i'iirlem niž š í m ,"i gi'iZě sá'iiž  je mám), a.ch,ybi fii ješ tě č í slo 107,

zknihovnič ek objednávám;::l;;r";';;;;rí "rár'i"Á,ii.,',, p,r, u, ú "ei jen strč it do oL,5lky, napsat adresu

jednalele Vaš ka Divisp, natepit známku a odeslat. tntern"ic"e s|ránky olyrnpspoí tu isou t..viděni na adrese

hť to:lweb,teleco*."a.rvn,'pJp|í '"'M:;J, ;".";;";";;;;, .ř"niioí "n",,,oa 1ste zú e uv:deni, vlcž ení  vaš í

adr|esy nebo její  oDí avu zaiislí  Jaí da Petrásek,

Pokladní kinformcvalostáVuú hÍ adyČ lenskýchpří spěvků aorevizní zprávé financí OS'ZopakovaitěŽkosli
§ identií ikací  peněz, zaslanycň ř;;k ;. liósrieonrótuim zasianáho vkladové ho listlr a upozofnil, ž e hláš eni plaieb

dostáváme Z banky jednou ,"#;;;;. i;É  irvá :rč itol dobu, než  le platba Zaevidoýá;ra, 
, _

Redaktoí  zpravodaje uoo.orii''n."'n'JJá;;i;i;ň;řrk,í l" á;É iň" č í sla, které  vylde_ié sně před prázdninatni

Společ ně sdalš i knihovnič tou,'intormovat o temát,|cky.,..ir"^ý"n-nat"prácrr epoŠ r První  Apost sB sportovni

ié matikou byl použ it x tetosrřmu ž avodu miru v Krnově. o,jš i 'i"q,i""é ntru ve š tttech, které  vybudoval zlatý

nredailista v salt Lake city. Aieš  valenta_ pří jemna oyta i;eno preonáš ta o hrdinovi závodu mí ru, Janu veselé m,

do!í ováZené Í ilaielistrc1'.ilrn""ŤT' 
,řipí avovaných akcich na §lovensku: Již  ť adióní  výstava spoilovnich a

olympijských exponálů  sLoú óiir*,pĚrLn se UsŘuteč ni v eratisiavo 21 ., ?s_4.2aa4. Pczváni k ú č asli budou

Samozřejn)ě i č lenově o". š ř",t""-ilne*r" lutosnino áru- na stouensku vyjde 3.7.2003, Připomene MS

v plavání  a ú spěš ncu siovensiou plavkyni M.Morauaouou, culinouá dopisnice a pR upozcrní  na ú spěš ný start

§ovenskýci-lrokej:iřr:?ilřn:§,Tiskuze 
a bohatá výměrlá materiáIu, podzimni setkání  se uskuteč ní v sobotu

22.11., mí sto zatim není  ureeno, ziPnrcl o uspořádání  só mohou hlásit u předsedy OS,

OFlCL(LNÍ  STANOV,ISKO OLYMPSPORTU
Sn1 se rrko{ piipad správci .rsi "*i*""i,r"zty " 

p"iiuo",t*,i r'"1:i:Ť ,:.J"::k*::,""Tj:_*,í li,]i,,Jli'Yel
-,.:J.Jiffi: F;li';|ffiU"", a razí tko s r1,obrarcni,n nrs.t o ,i.r-iné r,o ,řet." Januš e, Protož e JarruŠ  je nr j, i

náš  ú spěš nÝ. dokonce bronzor1 
"r,"i,p,.iii 

."a"iiista. d,oslali tuto.celisivost i ú . Lteří  rnaji objednány pouze materiály

s ol'mpijskou tenlalikcu. ,," r" p"Jr,"iii"ire,'piotoi. ou,r.,. li u. sbirce. č i exponátt' chtí t doi*rlentcvat, ž e se konala

r Atiantě scuté ž  ve stŤclbě na bč ž ,;í  lerč . ve keré  byl Januš  bronz_or!. p'iů  rrzí r]<o_ Sjďlo.portret€ilje uýbomý

fi]at€li$lcki niateriál ktcto ,oa".i;. Ňli" " 
*rl,* \: srč tové nru ooň,lr,,, at, ten JatLuš _ol,ntpiorrik rra něrn je a

jedná se tedy \.to]nto pií padč  aoř"*.i o'pri,r* í 1latclisrickou.dokunrentaci olynrpijskóho charakteru, Ze stejné ho

duvodii je pro nás.ltdnozrrač "e "ilrnp,l.ri;", 
nlaten,ilcm razitic_kposlední rnu .etkání  oS.sq,obrazenýn Janent

Veselýln, I 0n. byť  neú spěš ně. o""ó.,"ii" óg rq.r, Helsinkach. je tedy olytnpionikern a razir,ko patii i mezi razí tka

ol,impljsk;i,
Kdosi z abonenru naš i noYinkové  služ by razí tko vrí rtil s irepří liš  lí chotir{nt pří pisem., Ž-e on,má objednány pouze

rrrareriálr olrmpijskó a co ž e mu io1Jil.,"iirii.o. Zdů razňqenre tetlt, ze mu brló r_rs]atto razii,]<o ol_tmpljské , Ješ tě

lepš í  .1sou r.í teč nici. ttteti zasiitu ,riti'áou_'retš inou proto. ž e si ner,zr,edn.u'R dopis nJ poš té  ž e by je napadlo

uhrer]il rranli zbFeč ně \.vna]ož el e Ň.ř " 
,"l" nemt'ie tit ani icei, ií i tom k vráceni doš lo z jejich vinY, Nenrohou

sc tedv rlir it. ž e da]_ii z:isilh jirn již  nezesiláme

Ur,é don tc si. prosLm. z. 
"" "".i,*Ji 

leri srrli práci dobrorolně a je proto pochopitelné , ž epodobnc připadr jej

pěkilě naš t\ oU!

ffimevŠ emÓlenů molympsportu,Že23.3'2003Vpož ehnarté rnVé ku97let
odeš el do í ilatelislických "ěŇ; l.;;i;;kiáárri.Í . " 

poslední ch lé tech l_č :_,lť :: olympsportu,
rallJrlv'\'vll Y9vtl'vil 'ÝrLÝ' -- -J,iaui, 

a skandinávské ho i jiné ho sportu,přilel a kamaí ád, sběratel skan' 
FR.{^{TIš F,K PROKES,

Kdo jste jej znali, věnujte mu pť osim tichou památku l

(26)



zllĚNy v č lrrusxÉ  zÁxuoltĚ :

Nov j č le nové
4?9 R.Koc|.YlAN, Dluž by 2. 419 c1 DUchcOV
43C ful.lDr Zdeněk BARAl\, Zcravotni slředlsko ui.,1 kvělna 545 125 25 Cs{|ava _PoJánk. n/o
43] Jatos:av FlNGER, LaZeňSká 5-o3, ;89 61 B]|lco!,
VŠ ec5ny trcvé  č lenv vitáne r naš icir řaCác| a přele tne.lim 5č lrle piije,.nni pccity z ]e.jlclr č lc.]ství ,

Zrí rena;drssy,
13; Jalcs]aV sl\,1ETA1,1A K Ruc]č r 752i2.2j7 ]3 KoSielÉ . nao LaLen]
38i JCsel GREGOR Je|]kc,yice 1d3, 5C3 46 Tře r]cch0,,,ice pód cre|reIn

V/oRLDS FAlR 2003
Svěicve sclkarri c]yllpilskýlh sběr3telú  hccl2]0 FiFo uspořadal zhr!ba rok před konáriirn olymp]lských her
V Atiré lá.r ŘeČ ií  plřadate]é  vš ak akci zruš ]ii, 1akž e nezbý!aiú  než  hieiai 1ine mí sto. Naš lo se v Nctsku Přesně
řeČ enc v j?r. j|Ž!,Í  č ásti, V kOié irce lyž ování , v oblasti ZVané  Telemark, Ve městě s krátkým jmé nem - Bo. Zde se
v terillnu ?1 - 29 7 í J3 seidou sběratelé  llaš í  té mallky Z celé hc světa. oč ekává se ú óast okoio 3C00 lidí . Zahran!č ni
zá]eí Tc n-láj ZC3rŤa slů iky na výměnné  bul7e á] Zdaí rna je iSleň V pořádanóm golí ové m lL;rnaji sběr"atelů , NaVš tí Vil
í nŮŽete p;rátky ,/ (-.(oi: ],nuZeUiI} lyŽí  osio atd. Pcklr.] bysie Se r.Zhcdl k návš těvě nádher"né  SkandináVie
r]aiež iale p_.ci!Dl]JSl] na weij! F i,P.o - MoV

OLYrilPHiLEX 2003
s pl-ecchoZ: zlr:vcU sů !Vlsi l iaio náSle.-jují cí , oh.cž erc je kcnáni oymphiiexu 2003, l zr]e organizač ni Výbor
elhé nsi(é  cii-npáCv zi]lj1| poiea3lelslví  nepřislí bl]. NĚri s]Ce ]eš tě Vš e Zi.acenc, ale F.i.P o již  ú dajně Zač alo
hiedai iii.h. p.]:ai;:.j e takŽe ]e mož ré . ž e o]yn philů X 2ú 04 Se i]ude kcnal Ve š panělské  Valencii

,i 15th c.1.o.sESSloN
F'ř prai / n2 inZero\,eoé  5eTÁá. i

vlchr né hc ú tveru syětů vé ho
ó]ylirpi]ské ho hnuí i v Praze
z,cFo i |vly zállln V a-]e Že]|6..]1Í
p|.;běiq.J: - 47,03 vprazsié r
hoteiu Hilton, v minulé m
ZpraVOdaji jsrne s] Uká7_ali, iak
bUde Vypadat ruč ní  přilež itoslné
ral ko rně j\I. mož los, Si

ob.]ednat v naš i novinkové  služ bě
připr6VoVané  í ilalé lislické
rnáter] áiy.

DneS s3 mŮž ete podí Vat. jak
buce Vypadál připravovaná
ce]inová c.iopisnice. Autorem
navrl,- je ak rr,a,ií  Jaroslav F,š er,
dopisnice Vyjde 25,6 2003 a
p.LJC]l: cena je 14,- Ka V\plat:ti
hocjnoia je 9 - Kč , což  odpoví tlá
z6^lac.ir:,J Jaiicvnť mu dC clill,y
bez leiecké ho pří platku do
Zámoří . Na Známce ie portré l
Bc,Jřlch Supč ika, (1898 '. 195l,

klery na Oiymp;ádě i924 v Paří ž i vybojcval pro Č eskoslovenskc první  zlalcu olympjskou ir]edaili ve š pihu ne 8m
janě bez pí irzzu k tonu.]eš tě na těchž e ciympils<ých hrách přidai brcnz v gymnaslické í n ví oebcji

fu'iezi 1ehc Caiš i ú spěchy patří  siří trro v Evmn8slické  sctr.|ěž i tiruž siev o č tyři roky poztJěli v Amsterodamu,
titu| rnisira svěia vsoulěž ich Cruž stev l926 a 193c, vjedrlotlivcich pak §tří bí C na kruzí cl] zlr.,iS 1930 a vlé ž e
c]sciciině brcrz z |JS rok pozciě;1, Dóplněk Znán]ky lvoři kromě teX1,.] i pol]lť d n3 Eií eiiovU věž  siyiizovaná
csi vialka a civnlpi;ské  krtty V levé  č ásti CjiJc]Sntce najder]e plakát k oH ,1924 a lcgo praž s<é ho Zase.jání  l.,1oV
VÍ |ne ]iŽ 1é Ké  Že bli-" pří lež jtcsiná R nálepka a ž e budcU pcuž ivány lii gumové  kaš eiy propagullcí  lři kancidály
p.řácateis:V1 ZCH 2c10, Alesp.rň ieden na]ezneie v naš i uk;:zoe Pc,provedené  Vo:bě pciaoa,iele (ko|á 5e 2_7,c3)
bude náslcdLjici oen pouŽivá:i Výplalni ctjsk sp|cpa!]aci ZCH 201c a vyjde pří t]sk oiy'llpspcňu na cDVp
Dctjí á,,ne ž r: se to pociaii slihicul.

Č eske pcŠ ia bude mí 1 pr0li |ecepci v báie holclL i-1;]icc s,|oji přilež itoslnou přeljáž kLi :i hnec Vedie r]Uoe
p.odejrr slár€k F l P.C a olynpsool1r, Recepce blce Volné  přistupná V doiré  9,00 - 15,0c,
ĎUdete tccy ví táni V piecsá|ije.jnaciho sái,; buce lvýslavka exponátů  ]'lUž ea MOV V
i;LSll re "!4.u|:vr,,eOly:u'.\vknl,;,É qlE25 lJl(";-!\a-i:o,eLcsilc,cL\mpsru, PrHá^,r,§í  , I
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Emisní  č innost v roce 2003
Podí ve.jme se společ ně, co v prvnim pololetí  mohlo obohatit naš e sbí rky. Zkratky jsOU již  jistě běž né . snad ,ienom
doplní m ž ePLjepamětní lisl.Rpří lež ilostnáRnálepkaaAjecelistvost5pří lež itostnounátepkouApost.
os 1-03 Martin Koukal mistlem světa OVS + cDVp 21,3_03
oS 2-03 100 let lyž ování  Vysoké  nad Jizerou
os 3-03 Š ach ]nfo
oS 4-03 Kaleřina HolUbcová, biatlon
oS 5-03 Jan Veselý - setkáni os
PL + PR lvlE Ve střelbě - křest známky
os 6-03 Muzeum TV a sportu
oS 7-03 Aquapark Š tí ty
oS 8-03 ME stielba P'zeň

1 15.zasedání  Clo
oS 9_c3 Volba pro 20,!0
OS 10-03 ME slřelba Bmo

PR + cDVp 19,2.a3
ovs + cDVp 16 5 03
oVS + cDVp 2,5,03
SR + cDVp ,17.5,03

PR + PL 25,6.03
SR + cDVp 26 6 03
CDVp+1 2.603
CDVp + pp 2?.7 a3
cDV+PR+R,l_-4.7.03
CDVp + 6Y5 3,7.03
cDVp + ovs 31,7.03

Podí váme li se poněkud dopředu, zjistí me, ž e lze oč ekávat v srpnu dalš í  sporlovní  Apost ke svělové mu poháru
v akrobatické m lyž ováni ve skocí ch dovody opět Ve Š tí tech. po prázdninách bude výplatni strojek os použ ivat
nový Š toČ ek k Výí oč í  jednoho roku do zahájeni oH 2004 a oslavovat budeme 9C |et závodní  kanoistiky u nás. jistě
se najde i něco da|š í ho

APOSTY A CO MY?
Na jiné m mí stě dneš ní ho zpfavodáje se dozvite
o nálepkách Apost §e sporiovní m pří tiskem,
použ itých kZávodu mí ru na poš tě v Krnově.
Bohuž el uš ly náš í  pozornosti a i když  jsme se je
snaž ili zajistit dodateč ně, již  to nebylc mož né ,
V novinkové  služ bě je tedy dodat nemť lž eme a
než ádejte je- Druhý spoí tovní  Ápost již  jsme
zajistí ii, jak \.ypadá §e mů ž ete VedIe přesvědč it.
Byl použ í l,án při Zahájé ní  pí ovozu v áquaparku
Ve sí í tech a zláž e poš ty je avizován i tlalš í
Apost při pří lež itosti světové ho poháru, ktenl se
zde uskuteč ní  V srpnu. i ten budeme zajiš ť ovat,

Co to vlaslné  Apost je? Jedná §e o
poš tovni náiepku, kte.á Supluje jednak dií Vějš í
R nálepky, ;ednak zrrámku a samoz,'s,!rně i

denní  razí tko poš ty. Tedy jednoznač ně

exPonátu. Pň bliŽŠ Í í n ohiedání  zde naiezneme i ,pseudoznámku', obvykiou u výplatní ch otisků . skuteč ně §e nám
zdá, Že právé  rr,ýptatní mu otisku se taio nálepka blí ž í  nejví ce- Proto také  budeme dodávat Aposty vš em, kteří  mají
objednány mateliály porile námětu, ale také  těm, Kerí  maií  objednány V,ýplatní  otisky (ovs) bez rozliš ování
pť opagováné  té matiky. Nechcete-li Aposty do§ávat. nezapomeňte upravii sYoji objednávku u B,Poláka,

PAMĚTNÍ  USTY KE KŘTU ZNÁMKY K ME VE STŘELBĚ
ME ve stfulběje popsáno na poslední  §raně zpravodaje. ví me, ž e Vyjde pří lež ito§ná Známka a protož e se stří lí
\! Plzni a Brně, budou i dva cDVp, neboť  v Plzni bude Y provozu PR a v Bmě oVS. Námětem PR je motiv
sotJiěŽní  medaile s teĚem, střelcem a hlavou býka, který je symbolem Evropy jáko takové , oV§ v Bmě bude mí tjako motiv jednohc znaš ich ú spěš nýó střelců -olympioniků , známka vyjde'i5.6,03 a té hož  dne se věeské m
Autoklubu v oplelalově ulici uskuteč ní  pog spoleěnou patí onacf Č esté tro střelecké ho svazu, Č eské  po§y a
olympspodu slavnoslní  křest té to známky. Úč aslní ci oMrž í  pamětní  list A5 s vylepenou známkou a PR" Asi 50 k§
tohoto pámětní ho li§lu máme kdispozici pro naš i novinkovou stuž bu. zaiemČ i Š  o něj napí š í  B.Polákovi, bude
rozesí lat jak zásoba bude staěit. Cena za kus 40., Kč .
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VALI. di FiEMŇlE
Mistrovství  světa

V kla5ické m
I}zováni bylo

svědkem triumfu
ncvé ho mistra
světa Nlaí tina

kouka]a ltalská
poš ta

připomenula

l;mg, l,t"mr* l

lmffil

ffi
s.OJ

ffi

souté ž  jednou poš tovni známkoU a něků iika razí tky
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rdl§TRovsvi §\ĚrA v r.EDNiM HoKE*rl zoo3
se kona]o ve ftnskýoh měStech Turku, Tampefe a Helsinki. Výsledky jsou jas,|ě doslaieč ně Známé , bionZ prc
slovensk0 a brembolová medaile pro naš e barvy Podí ve.jme se. co finská poš ta připí avila pro tilalellsty, Jedna
známka 5 FDC a PR1 Ve tvaru hokejové hc puku a tři PR. použ í vané  Ve dnech, kdy se V lom které m městě hrálo.
BohuŽe| í řy jsme neměli co paipomí í lat, Slovenská poš ta Vydala ceiinovou dopisnici a použ ivala PR_

Arnoš t Káa9owitZ

Mistrovství  světa v biatlonu 2003

l-eicš ni MS se konalo v Rusku, V sibiřské rn staedlsku Chanty Mansijsk. Č eš ti reprezentanti zde
dos€h]i historlcké hc ú soěchu ! Kateijna Holub,cová zí skala první  Zl3tou medaili V naš l historii tohoto spartu
v jndivlduálnir,r záVodě K lomu to Výsledku přicala bronz a stejný kov Vybojovsl i Roman Vitek mezi mUž i-

RUSká 9oš ia razitko k té to spo;,tovní  události nezajistila.
, ,!1,/€/,)ť  /,.j
+ gLL,i lj :

2oo3
llHF

;ffip,ffiffitr
misrnvrtĚ

§VĚTA

..] ,l,

rok
a oo1
í  Qoi
2003

2003

Tento ú spé ch byl poš tovně dokumeniován propagač ní  vlož kou ve výplatní m §trojku §druž ení
spcnovnicn svazů  Č R (diive Sdruž ení  technických sportů  a č innosti Č R; lenoz souč ástí  je i Č eský svaz
biatlcnu, Poč átkem května 2003 byla tato propagač ni Vlcž ka instalována 9polu Se změncu názvu Vlastn!ka
strojku-

Olympsport vyda! dopisnici (OS - 4i03) s pří tlskem. Stejný přitisk je i na obálkách {1000 ks), které
byly připraveny pro Č eský svaz biat|onu,

Č eské  me{aile na MS:

poř. disciplina
1, Š tafeta ž eny Kulhavá, Adamí č ková, Kní ž ková, HákoVá
2, Hlí dka muž i Garabí k, Oostál, J. Holubec, Másaří k
1, Ženy 15 km Kateřina Holubcová ,

3, sprint ž eny Kateřina Holubcová
3. sprint muž ! zdeněk ví tek

Č eskoslovenské  medaile na MSl

poř. discipliná
3, Muž i 20 km Jan Matouš
3, Š tafeta ž eny BUreš oVá. Novotná, Adamí č ková
2, Hlí dka muž ] Kos, Masaří k, J. Holubec, Matouš
3. Hlí dka ž eny Suvóvá. Háková, Kulhavá. Adamič ková

Mistrovstvi světa muž ů  se koná od roku 1958 0uniorů  od roku 1967), ž eny stártu]í  na MS od roku 1984
ú unioí ky od rckLr 1989). Na oH byl biatlon poprvé  pro i,nuž ezařazen do programu v roce 1960, pro ž eny
v roce 1992.

Ladislav Janouš ek

rok
1 987
1 989
i 990
1 992
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Záiezd na LOH ?004 v Řecku

Jak již  bylo oznámeno ve Zpravooali O1ympspotlu, bylo zvaž ováno uskuteč nění  §poleč né ho
zájezdu č lenů  Společ nosti Olympsport Č R na tuto významr:ou spoňovní  akci, Do jarní ho setkání  os, které
§e konal0 17_5, t,r_ v Praze se mi prihlásilo jen 6 zájemců ,

Uskutecnil ]sem jednáni scestovní  kance|áři SLAN TOUR, která již  13.52003 zaháli|a prodej
ZájezdŮ, ceny j€drrotlivých leteckých zájezdů  Jsou v Iozrnezí  26,0c0 až  35,000 Kč , autobusový zájezdje za
20,000 Kč , Z nabí dkyje mož né  Vybrat i kon,tbinované  zájezdy s pobytem u moře nebo na něko|ik sportŮ č i
jen např. na alletiku, cyklistiku e voiejbal- lní ormace a přih|áš kyje mož né  Zí skat na Vr'Ww Slantoul_cz nebo
na adrese §lÁN iour, Wilsonova 597, slaný (tel, 312520084). Poboč ka té to CKJe iv Praze (obchcdní  dů m
KOIVa).

Na jarnim setkáni OS v Praze jsme se shodli. ž e vzhledem k malé mu poč tu zájemců  z řad OS bude
nejvýhodnějš í , aby sj kaž dý Vybral podle své ho zájmu z nabí dky CK,
DalŠ í  CK Egey Travel - \Y!Yw eoeytlavel,cZ (tel, 4833'12426) zábezpeč uje pí odei Vstupenek na LoH 2003.
Podle í nforrnací , které  mám se do Č R dostalojen 6 0O0 vstupenek z pož adcvaných 10 000, La Ja

lNzERÁT
Koupí m vš echny druhy Zálepek (Kartenbriefe), óisté  i použ ité  ná ú zemí  býValé  Č sR, tedy rakousko-uherské ,
maďafské , slovenské , č si. Zejmé ná zvláš tní  druhy po!ž ití , tedy R, expres, ietecké , ploš |é  do ciziny apod.
Nabí dnětel J.PETRASEK, P.o.B.13, 2B2 23 Ceský Brod

SEZNAMTE sE...lMCIs
FlPo. Mezí národní  iederace pro olympijskou a spoÉ ovní  filatelii při MoV, §Oustřeďuje j'ž  řadu let Vice neŽ

třicet nárů dní ch asociaci podobně zaměřených a Olympsport je od sámé hc založ ení  jeho č lenem. Některé  z těChto

Bund-
sehreib*n

114

g5TOč r(
Rři

A- Ý!,

{ ilds}pnore\@/ I5.2§lm2

asociací  vydávají  §vů j zpí avodaj a s větš inou z nioh máne fiavázány
přátelské  kcntakty a sVá periodika si pravidelně vyměňujeme, V dnes
zahájené m miniseriálU se Vás pokusí nre postupně S těmito periodiky
s€známit.

První  národní  federaci, které  věnujeme naš i pozomost bude
Německo- Tak jako naš i filaielisté  se spaňovní m a olympiJským zaměření m
mají  mož no§t se soustředit v olympsportu a ziskávat pro§třednictví  naš eho
Zpravodaje a dalš í ch zdiojů  poiřebné  vědomosti, n€zbytné  pro
sběrate{skou č innost, mají  stejnou mož no§i i č |enové  něrn€č tí , Centrem
jejich soustředění  je IMOS - lntemationale MotivEfupen ú tympiáden und
Sport. lMos byl založ en V té mž e roce jako olympsport, tedy ,1966, vš ak
.lsme také  společ ně v Č eské m Bí odě slavili v roce 1991 při výstavě
oLYMPSPoRT"91 Výí cč í  naš ich založ eni.

Tradici spolďných kontaktů  zahájil jeden ze Zakladatelů
olympspoí tu, strakonický přitel Buš ek a dodnes má řada č lenů
olympspoí tu Velmi přátel3ké  kontaKy s německými í ilatelisty. Jmé na Dieter
Germann, Maní red W]nternheimer, Thomas Lippeft a mnohá dalš í  jsou
toho dokladem. Podobně jako my máme náš  zpravodaj a naš e knihovnič ky,
mají  i němeč tí  přátelé  svů j zpravodaj, jako zdrcj Vědomosti pro své  č leny, i
když  pojatý trochu jinak než  ten náš ,

Zpí avodaj Vychází  č tyřikrát do roka a skládá Se z několika svazků ,
fů zně zaměřených. Záktadni č ást býVá nejob§ž nějš í  a najdete V ní  zpí áVy

pro č leny, zpráVy o Výstavách a setkání ch, Výstřiž ky z j]né ho tisku o lMoSU i oiympismu, změny V č lenské
zákiadněaodborné óIánky Několikjejichnázvů prolní ormaci uvedeme:ZCnamonixdoSaltLakeCity,Vl,zimní
olympijské  hry Oslo ,l952, olympijský plakát 1976 V lnnsbrucku. Salt Lake City 2002, Novinky německých
pří lež itostných fazí tek apod. Náplň dalš í ch svazků  se mění  č í slo od č í sla, zas€ jenom namátkú u uveďme obsah
něktených ž  nich . KataIog sportovnich celin své ta, olympijské  a spcňovní  novinky. lnzertni služ ba, ME v kopané ,
Německé  sporlovní  muzeum, Katalog Sportovní ch a olympijských í aZí tek,

llvlOS má v souč asné  době přibliž ně 400 č lenů  nejen z Né mecka, ale z celé ho světa, několik č lenŮ je i

z naš eho Olympsportu. Rocni pří spěvek je asi 25 euro, Roěně.je pořádáno né kolik í egioná!ní ch setkání  v rŮzných
mí stech Německa. jednou í oč ně potom Výroč ní  kongres, ktený trvá 3 až  4 dny a je společ enskou události
s kulturní m programem, s prograrŤ lem pro manž elky a stoji zato se na ně] Vypravit,
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TaK trochu Ve stinu ÚspěŠ ných yŽařských mistrů  světa M, Koukala á K, Holubcové  (vrz na jiné mmí stě] byl Úspech fotbdlove 1uniort<y Siavie Praha na ietoš ní m pětapacesáté m rrcniň megaturnale veViareggiU v ltálrr, ktery se hrál Ve dnech 17, ú noraú  3 března 2003

9]Pl!fP.
*s"ď*3š "g2

Na Copa Carnevale, jehož  se pravidelně Zú castňuji týmy
z ce|eno Sveta, Se letos sje|o rovných č tyřicet muž stev. Kromé  oomáií
:?j,:. :o_.,l] stadovaly kluby zBraz,tre, Argertí ny, UsA, Kostaliky
5iDska a Cerré  Hory, AUstrá je, Č eskou republiku zastupovala Stavia
Praha a vedla sl velmi zo'atně. Miadí  slávisié  si vyslouž rlr'resoekt hneciVž ahajovaci,ř Ulkanl kdy přehré ll Ac Turir 30, Vdalš ich zápasech
slavla Vyiadi]a NeW York Unrted 5:0, saleí nitanu 4.1, Messinu 3.1SSC Neapol 0:0 {3:1 na penalty) a AC Padovu 2.1. Až ve fináie naila
rezerva Slávie přemož ltele V Juventu§U Turin, se kterým prohrála o 1,
brankou v pósledni minutě. Nejlepš í mi střelci Slavie ňa tlrnaji bylí  F,
Hološ ko s 5 góiy (zaí jů jc€nÝ byl z Liberce), R Miko|anda a J, Hottek se
třemi góiy O hráč e Hottt:a prclevil zájem slavný llanchester Unlted.

*/n
(Jl

i o§U

w
@*o

druhé  \, řadě, Jako finalista má zajiš těnou ;J::i";:#:i:iliir,:?n",:.";ilrj[ň3i,§il3, ij"[i#Siávisté  ani napřesrok nezklamou. v |vlr vvv'vJ 
S K.

§,3.9
"o**{§o"óí ů ii"g

tttzERÁr č ten otyrn|"port, Jř, 
'hláýnĚ lyž ování . seznam a podrobno§ti zaš le na pož ádání , adiesa v prů vodci otympspoliui'

Výsledky aukce 2003
Pn"ní  Č Í slo po|oŽky. z,a lonrí tkem uvedená dosaž ená cena. Je ll doplněná hvězdióka -, bylo podáno někQiik StejnýChnejvyssí ch nabí dek, polož ku obdž ela nauicxa neJa.ve;;;;"";. -Ň;;;á"iJiii"ixy 

,iifiy uyo."."ne
111600, ?/s50, 4l95C, 8/700, i9!!5,^:1l?20,12t42, 13142, 14!41,,1i,!4?, 16142,17l55,18/70, 19138, 20l42,21l32,2z16, 2,3jlQ, 24l3B. 25/10. zano, zltrc, z.aiň, zistií é ,iaiiz gl116, 3?l2a, 33t65, 34175,35/14, 36/1gc, 37/J60,38/16, 39/j30, 4allra,41l13a.177a9_alY, aŠ iu.'aiilěói. ig;1o.1slsrsiil{i,ál'nd, ááiz,53/30, 54/34, 55/2s,56/55, 57155, 58/40, 59/50, 6?lj_0: 95]as, aetii, alno,'ž óiá,s; iltzg lis!,'zliáz.'ů Á, up4, 82J55, B3J42,84/65, 85155, 86/55 87/65, s9/^60,:99f2, gaň, slC6, ďa\9,,^sa.29, sllao,'ssis-s, siiiól98/10, 99/14, 1LrOi2.,1a1l6a,102!12,1c3li0-.1*.t4..,.199119 

199lao roilii ná,ty, roslss, rió/ái, tirlál,irzas 113/65, -114195,115/30, 116/65, 11?t32, 11ah?- 1lst_s?ri, lŽoňái, lá:Á1, iŽztn, ft3l65, 1?.4rrc, ;lsrrc, n8l12, 12gl18, 130t42131155, 132j18, 133|15, 1y,t2o,,_rsslso, riolri,'lll1ii,'i,nlal_rss7ss, liónió,'1'qljÉ 0, 14z2o. 146t28,147l30, ualla, 14gl20- 152132..:szLáa, iuí iz, tssň'o"iáataz,^lslt22, 158l1a, tsglio, ,toolas, 
161165, 16z65,163/75. í 64165, 165185, 156134, rclru, rcaÁ'l,'lé gň'lďa|'r.otsz^o_, 172142,175/90, 176/55. 177t42, 17gt12o,181/22, 1g2155, 1B3l4a, 1,84124, tas;tio, iasjio,-iai)i3bl,J.s^s/9?,- ngtú , těoí ů 'iď:,zo, lgzzs, lsstÁ,194120'195l?4, 196/10, 1s7j32-,19919 _rs9liá ŽÓwiáni,xl.tlorzlz13o,2031140,2,xr75a,205B2a,206/650,207na'.208Ba 2ag38,21ot8,o^2lmo ziátiŽ Žii,iá'ŽiŠ ,rc.^z16|1.6 217/16 218É 5,219t32_221,18.222t26,223120,224t22,225t10,226126,2zzno,zzaiza,'zis/tÓ, 

150/1o, zsuza,,zszlzo"zásí láó',iutlo,235lgo,236na,237/1Q. 238tu,239|130. 2oo!?9 ?tl|y,zazzé ', ziiš  24Ál7o 245t110,246t22, iqlnl.. zaatll. ?qgtzq,250}32,, 251128, 252l2o 253148, zyly,' ž s;už o,' ž sš jž ě,' zgno, zsuza,-'zssiňii"ž aÁtro, zalno, 26:z170,
3?3!É 3',riTí ů ,rí ť Z!ir;rrf,rf!;Ái* ,ič áňzh,ž ěÉ ňo,'zlonaa, zlljáa-,áiáó,ňjoo, zlctza, zlstlso,

Prodám kompletní  nerazí tkováné  sé rie LoH í 9€ až  í 9§it a LoH 1984 a 1988. seznam s cenamiza§lu.
Ladislav Janouěek, U Peřgamenky 3, 170 00 Praha 7 (eflail: janou§é k@shoo1ing.cz),
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vyseva s prevaž r,ě č é sko-německoi, ú č astí  s€ kónaia v Jihiavě ve dnech
?4,2742003 Kviděni bylomnohé arnezi timn-rnchýmiřadaexponáiů nárnětcvýchazasemezi nimj eXpcnáty
s tematikou spor,lovní  a olympi]Skou Podivejme Se na ně podrobněji

Zajimavý bude urč ltě bocjový ořeh]ec podle Jednotlivých exponátŮ

pres i cel{m i

historie 23

-zó

Hodnr.reni pí oýedlá VýStaVní  ]Lrry již  pod]e upravený.i-l novýCir bodcvýcn minjm. Velkou z]aiou medaili a

cen! Za oejiepš í  exponát v kaiegcril námětové  fi{atelie obdž el exponát dlouholeté ho německé ho Vystavovatele
rri,ae karpí nsxeno 1o0 let MoÝ, Exponát vyniká zejmé na dobni,m í ilateiistlckýn materiáiem, ktený u nás neni
pií ijš  castó k Vidé n]. Vysiavován byl již  Ví cekrát i na nelvyš š ich §tUpní ch filatelistických ,.'ysiav ÚspěŠ ný byi i rta
několika olymphiiexeclr. Pocooně známý ie i exponát pana Nuykena Olympijský oheň - věč ný oheň l ien 1e

Znáný z mÁoha výstav a Vž dy patr; x tě_m ú spěš nyn. Velký krck oopředu uóinil exponát Panorama olympijské
histoiie pií ieie Siaví ka z Poděbrad, Jednak ooplnrl množ ství  lepš iho.naterlálli a hiavněce|ý exponát pť epracovai

a zvýš il pocet zí skanýoil bodú  v pruní m hodnoticirn kriteriu Předchozi zlepš ené  hodnocení  potvrdila i Marie
-tustýnóvá se svým exponátem o hokejový primát. l zde doš lo k něktenýnr vylepš eninr v použ iié nr mateí iáiu, pí c
nás poné kr,rd né obvykí é  tema exponáii] přitele Korbmana Balkánské  hry potvrdiio. ž e i taková té rneta jsOU

zají mavá a existuje k nim hodnotný fllateiistický meleriál_ Název exponátu pana Felchtenbarer-a Álpské  lyŽcvánÍ je
dokjadern toho, ž e viodně zvolený název urnož ňuie p|ně vyč erpat zvolené  té fia,

Na závěr.jsem sl necha! áxponái bratislav§ké hc VoJty Jankcv!č e, Cyklistika - č tyři §věty pedálŮ Patří
k těn"] Vystavovatelů n, kieií  neustále páiť a)| po neotřelám. nové m a málo známám starš í m materiáltj, kt€rý Vhocjně

využ ivá nec|řeě souvislosti dů sledně dorJrž uje zvolený plán exoonáiu a vneposlední  řadě neiituje finanč ní ch
nákladů navyiepš €ní  prótotaké exp.onátkfo.nězlaté medaiieobdrž el;blahopřání juryzavyuž i|i í ]é nč znáalýcha
netradič nich ť i]ateiisti,lkých nrateriálů

lmezi názvů  lze nalé zt k tvorbě

od kanoe tanker

JSoU

Ve tří dě open Se přecjstáVii býValý č len O|ympspoí u JUDr Řeznik sexpcnátem Jí zdní  kolo na poŠ tovní ch
Známkách, exponát byl hodnocen Ve tietí  hoonotí cí  kategorij

Koneč ně tří ia l zde naš ei sběratel naš €hc raž ení  něco

K ce|kovó ú rovni nárnětcvých exponátť J, lze jedncznač ně potvi,dit jejiclr Sloupa]í cí  ú rcveň jak z hlediska
;e]ich náplně, nebo chcete-li obsahu tak pok,ud se týká zplacování  Minirnálně se ob.]evcvaly nefiláte|isticke
rnaieriáiy nepatlný byl i pcč et daiš í ch dří Ve bé ž ných chyb jako Výstřiž kv Z cei]n, nadmé rný poč et nepolŽitých FDC
apod, jlž  pravlc€lně a běž ně se oblevu]i i neznárnkové  druhy í ilat€]lslič ké ho materiáiu vš echny druhy poš tóvnich
|až í teK, cel]ny, peďiny apo(j, Poměrně veiký krok ktlpředu zaž namenala i prezentace. tecy ú prava exponátu Ve rni

běž né  1e již  ooč itač ove pr-ovedeni, pozornost vystavovateié  věnují  i zDracová;:í  piánu exponátu a jeho sbodé
s obsahem 1eCno|ilvých iistů

Je jen š koda, ž e spoliovní ch exponáiů  z řad č lenů  Olympspoť tu n€bylo vysiaveno vlce, Pů vodně jsm€ rněi]

s pořadatell dohodnutc o|e,/ření  saŤostatně výstavli tř]dy olyrnpsport bohuž ei nepřiměřeně Vysoké  výstavni
pcp]etky zře]ně radu neš ich vystavcl,atelů  od.adily. l tak vš ak nezbývá. než  pořadatelunr poděkovai za uspořádári

7f

ll.tělocvič ná a spoňovní  slavnost v L

jinak Ve]!T] pěkné  VýStaV!, Uraitě kdo priJe], nelitoval]
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Jako Uká'ku z exponátu Voltěcha Jankovič e předkládáme č tenáň list Zjeho exponátu, ktený tvoří  filatelistickou
studii, vé novanou známce NDR ze sé rie..Pětiletý plán", která zobrazuje cyklistu, jedouciho po berlí nské  sta]jnově
aleii Fiiatellstickoustud]í pí okazujeVystavovatelzejmé nasVé í ilateiistické vedomosti,LiStjezařazenVkapitole31
-Veiejrá doprava, Známka byla Vydána poprvé  21 11.1953 a dc roku 1960 byla postupnďvydánaješ tě n;kolikrát_
Pro jejÍ  tisk byly pouŽity dVě tiskóVé  techniky. otset a knihtisk, papí r se dvé ma dru'hy prů svitex Wz.2 alNz3,
známka existuje Ve dVoU hodnotách 20 a 24 Pf a s přetjskem hodnoty z 24 na 2a Pf. U někteni,ch Vydání  je uveden
ai.]tor náVrhu známky v pravé m doInim rohu. u jiných Vydání  toho označ ení  cnybí , Známka bylá vydána
V kcmbinaci s jiným] hodnotami známek ste1né  sé rie (5 Pf) v archové  i seš itkové  ú pravá a s kupony upravenýrni na
zPŮscb,ondřeJských křiž Ú" K výstavě Debria Berlin 1959 exí stuje ú pí áva s pí opagač ní ;,n kuponem k té to výstavě
Praktlcky Vš echny popisované  skuteónosti lze na ,/yobrazené m listě nalé Zt

3. 1. Puar.r Tnl,nsponTAnofi
Fú  ;§.d ú  l@ ?} I9r3. t* ,lDý @ nj44 **rd rié  ú riu*" I} B Prrnd bl h Fti1 te!ýiqá (é {l*l @tyr+#rl az *. á * fu fu*, (wz. 2 eé  w. 3). drá fu fg 6tB h ptěÝ (H d ro) ž ú  cq.r.a eó ó ry ž 4 / b.
.4'l lfu 3lú " uu #rd |.ií t an.ifivn e?v W @'q fu rt rb? f6) Iá #lbi l* rlú Ý g d*ld a
&k t' sl * d &tš  ú fl| 5 Pb4, Ť fu F{wa{ rrqlF oť  r* w aisbt al.;é  B d d§d e4e A,*pl @ álů  rb
.gFz a ah$cd F ffi fl4 ffAa.rh&rb,'-H ú  kliil h'rE rr-

Fffi3áJ.?1.oí {ň ÝL
? ňú @Prq. ffi-*:*,,,"ffi

ffiffil

ffil
fud dn 2a (e Ňtv*cd},
+rÉ raú f . tť r_ 2. @ 61rť 9,b,

fua Bb 2lr. rrÉ rqhf. 
'r._ 

z, @
i&irnidl. *rd Fř rirh' Přfu§
ltagalldedaN.

fuú É a,rrlwdv,
lť r.3,aiaeýl'a

r* <k a_ 1gryfu. l(ř, 3. e igiFtbt_ *-t*
'u( 

jiflr' trÝrq1 !Ělw ad Bd @ó 6,í 8

fuGaaE ž a a|Ýagýy,wz ea Ň@ri<a
*t8& 

"f 
ó;iÁ ní fdir,,rap í m

,pvó'Ú*lct

fuql*a.+*qly. fu ú . a. 17og4hy, llt. 3. a wwr.r.óeieÝrie iaýtantí D@ť láry.

ll.
llí :BRl,r
í lí :.lrn
!8!t

/i

É é §I_§E8U4^JL§IAí P:
sIÁLlN ÁlrÉ Y MniácYctrsří FlvEiy§áR FL{N s€E/€§l-
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dckonč eni z titi]lni strany

. Mezi jerlo nejslavněrš Í  cyk]ls.iickou é ru vsak patii ú č ast na pópulární m Závodu mí ru |dncs Course
de ia Paix) V Prvěm roČ niku 19š 8 byi č lenem naš eho Cí Ljž stva, Ktereje]o se skupinou z Varš €vy cjo prahy
(druhá skuplna ]eia opaČ nýrn Smč re.n) Jak<; pruní  cyklisla májové  ňistorie se stal Ví tězem prvn; etapi
z Varš €Vy dú  LOdž e (po ie ]eš tě 2X) a V ce|kové m poi3cjí  skonč il ná 5 rnisiě, když  ho pcsilhio někalik
nepii.]enlných defektŮ VŠ ecnno si Vynahradi| ýe druhé m roč ní ku závocjrl z Prahy do Varš avy, kdy zVitězli
sdocresnejvěiŠ Í modstupemoddruhé ho-11]55,.ninut Tehdyzosmi etappé iVýhrái,Ceikemsezú č astnrl
Závoďuniru (totooznač e[i neseodrokulg50)8xvkoneč né mpc,raoi: lsi+s-'5,, 1949-1,, 1950-4,
1951 -9,1952-2,, 1954-?1 1955-2 1957-vzda) Vroce1957,rzdai proukrutné bole§t1 asnirni
Kubr a Křjvka VŠ ichni tři tehdy byi; cznaČ ent za zrádce děini.ke tří dy a on mUSe] Vrátjt titul 23Slouž i|é ho
mlstra SpOrtU a 2 roky nesměl Jezdit- Rehabiiitace a Vrácení  č estné ho tituiu se doč kal ú  y roce 1968. 4x by:
ÓJenem a kapltánem VÍ tězněho ieskoslcvensl.eho dr!ž stva i1950, 5], ,1954 3 1955) ZVí lěZil Celkem V i6
e|apách coŽ byl fekord, kiený byl piekonán až  o třlcet lel později Němcem LUdWqem a ve ž luté m trikotu
ve<loucí hrl jezdce v zivodě jel celkcm l 0 etap,

Jan Veselý je dŽ;telem č eské  i mezinárodni ceny FA|R PLAY a V anketě o nejlepš í ho č eské bc
C'vk'slu2Ostocli 5konč ,| :atietnmistě(zaŠ rmú ntemaSvoradou),Spsovater O:aPave oné r:raí -sJ
p.oví dku ,,Když  ti to ňejede'. kde popsal Jeho ž ivolni osud. Ten se podle slov Ján2 Veselehc x né mu
nezachcval pií liš  š iědře Po nedobrovo|něm ukonč eni Sporlovni karié ry se ž iV]l jako řidič  a v dů chodu si
PřiVYděiáVal jakc Vrátný Podporovaia ho jen Nadace č eskě repreŽentace, (ierá nu Dodzim ž ivota
zpři]emňovala ]ak.len mohia

JanVeseiý urrí rála. Ůnora2003potěž ké nemoci předdovrš enimú sndesát: ;et aslal setaknaš i
nej.;ětš i cykiistickcu legendou V hiStorii iohoto spcrtu- Č est jeho paftátce

Vrai'me S€ jeŠ tě !, tomu letoš ní mu Závodu mí ru Nikoli náhodou byl tedy vybrán portí é t naš eho
cyklistické ho Í eno§']é na na náš  poš tovni pří tisk i raž í tko (na filatelistlckých máteriálěc[liž  byl zpodobněn na
C'ŮV 127!3 z roku 1956, kde Jan Veselý bcjqe v cí li 3,etapy Brno,Tábor s€ Zdeňkern Kl]cneln v ZM J955)
aie oPravdu rláhodot] se naš e s€tkání  konalo v závěreč ný den již  56. roč ní ku Course rle la paix (oion,ouó
Walbrzych- Erfu;1) !,17,5 2003. Lelos k tomUtO rocnikú  nebýl Vydán ž ádný Fxn, i když  tc neni tak doce]a
pravda,

Poš ta KRNOV ,1 oouž iva]a ve dnech 6. až
10 5 2003 ns c€nnýCh nálepkách APOST přitisk
Závod miru (dne J1 5 se zde konal start 3etapy
Kmcv-Pcianica Zdroji. Je to yů bec prvn' př;tisk na
těchio nálepkách s€ sportovn: lematikou, DoSUc
poš ty iylo piitlsky vvuž í vaiy jen aři svých.jubileí ch,

Delš i Sporiovní . pří tisk na těchto nálepKách
se chystai na poš tě Š rÍ rv 1esc 7Bg g7), Ve dnech
i, - 10 6 20c3 při oievřeni Ác!-obai parku - areálu
prc aKrobatickó í yž ování , kdy se zde konal Světový
pohár

Takž e se í a4iž dí  nová disciplií }á ve spaí tovní  fiiateiij - §biráni APoST náiepek s př;tiskern l,V.

Piclr]ed znárlgk_}ldanÝch k Q]J rQ9it Llrl&Lqa CD

V mrrrulé lrr č isle naš eho č asopisu .jste již  byii irriormcváni o tonr, ž e se dokonč uje kalalog
znárnek. které  bylv vr,tlány ve ,uU'3 1, O}l 2000 v Sydnev. Kalalog isenr společ ně s přjtejem
Ladislavem Jtnouš kem dokclnč ij, jciná se spiš e o jalýsi přchied vydaných znánrek k poslední  lctni
o11,npiádě. ab.v sbč ratelé  by)l ..r,obraze" co ve §věiě bylo vldáno, CelÝ přchlei1 známek je q,rián na
Ci} a ,.,programu \4'ord je"i lze podle 1,1astnjch potřeb uprevovat č i dilplňovat Přehied ználnek ná
l_]8stran.jevněmuvedeio788známeka]69atš iků č itiskorl,chjistů (krorněasi5sé r-ii -vš e
v barevnem pí ovedenj)

Pn,ní  zálemci již  rnaji (]D ilcrna. PokuC nráte i Vv zájem. napiš te §i na adresu lng. Jiln Petrás. Ll
icsič ka 5. 6]0 00 BR){O. nebo nrailujte na pť tlasjan.g]ql]pk*.,z a obratem obdrž ite poš tou CD za
cenu í ,l].- Kč  č i za l0 poš tolní ch znánlek a 6 .10 Kč ,

Na následujici slraĎě je na]á ukázka. jak .ie přehied známeL zpracc,,an

79ti CIl XRt{!t/ 1 Závgd l,|iru

10.0§.03 P01 ?s 0.0(r3kg
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Ukázka strany z katalogu známek, vydaný,ch k Ol{ 2000 v Sydney, .

CHILE
Nicdai]e: 0-0-1 (70. misio) a 6 bodů  v neoilciálni tll1ntpijskilnl tri.rdcrár,í  (78. mistLl)

J ugecls Olinrpictls Sy,dne;-- 2000
l)aturn rr.clí ni 20,9 :l]00

3"11 1964 290 p Kopaná,běh
]42 t965 29ů  p Lukostřelba, skok

vysoLry, cyklistika
(? zn č .3]1-312)

Zna.nk1, wtjiiIrv v s<lLitisku.

CHORVATSKO

(3+2)

},1edaiie: 1-0-1 (48. mí sto)a 16bodů l,neoficiálrumol1mpijské mbodovaní (62. mí sto)

Sy clrre1, 2000
Datun r,l,daní . l ],9,2000

3'1:: 558 5 kn \,í ič e pro basketbai. kopanou, házenou, vodní  pólo a tenis
l zn. (3-,l3)

(3_1j)

t|t{DIE

lví eijai]e: 0-t]- i (70_ ní sto) a 1 0 bodů  v neoficiální m olympijské m bocio,",aní  (74. mí sto)

XXV1I, Oh,mpics
Daturn vr.,dáni 17 9 2000

341 1778 3 r }Iod diskenr
315 17'19 6r Tenis
]4ó ]780 iOr Pozemní hokej
341 1781 I5 r \''zpí ráni

1 zn (311-317)
ffiffi

1(].++) 1(,1]6) 1(]]5} lij.l7)
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RUDoLPH Wilma ( USA} - Zlato v běhu na 100m na 200m a Ve š taí etě 4x1Oom V soutš ž l ž en
(zobí azena také  ]ako č lenka bronzové ho druž stva z r. -1 956)FM z LlaÉ nte

MONGOLSKO
GRENÁDA
GHANA
sT. vlNcENT
rnHzÁnte
uGANDA

1 984
1969
1995
1996
1 996
í  oo1

Yv BF 1!7 t"li 8F 108
Yv,473 (469/75) Mi, 534 (530137)
Yv. BF

Yv. 1199 (1196/203)

M,, BF
Mi,
Mi,
Mi, 156E (1565172)

1996 Yv- Mi

c500ť ffi
t. .- J

i,l

ZÁToPKoVÁ - lNGRoVÁ Dana ( Č sR) střibro v hodu cš těpem v soutěž i ž en
í ilaielistický mateial vjz xV olynpiáda

ZS|VOTZKY Gyula ( Mad'arsko} - stří bro v hodu k]adivem
filať e!í stický mateilál viz Xvlll. alympiáda, spolu se zí ské niň z|ata

SCHMIDT Józeí  { Polsko) - zlato V trojskoku
FM Z PoLsKo 1965

(36)

Yv 1478 (1472179) Mj, ,]629 l']623/3c)



filaleJjstický materlá! viz X,/l c]ympiáda

vEsLoVÁNi
Č EsKosLoVENSKo - zlato Ve óVo]ce, Kozáó Václav a schmldt Pavei
FM Z č EsKosLoVENsKo ,1965

NĚMEcKo _ Zlato V os€mves]ici
NĚMEcKo 1996

lVANoV Vjač eslav ( sssR) - zlato v sjnglu

Yv, 1393 (1388i94) Mi. 1527 (1522|28')

poš tovni lis|ek č  4 na pomoc spo],tu

:|olt1.[tlj"3§isA!H! :§
oluTscHhND_Áč HlfR RUDERN ]

]

KANolSTlKA
FREDK|KSON Gert{ Š vé dsko)-zlato v kategorii K2 a bronz v K'l na 1000m

tilatelí slický matelí ál Ýiz xlv. olympiáda
ROTMAN l_eon { Ruí nunsko) - bronz v kategorii C1 na 1000m

fiIatelí sí icbi matenál ví z Xvl. olympiáda
SSSR - zlato v kategorii K2 na 500m v soutěž i ž en
FM Z GHANA 1996 YV, Mi.

cYKLlsTlKA
GA|ARDoNl Santé _( }tálie) - zlato_v Závodech na l km se staí lem pevným á ná 1 km se stadem letmým
FM Z STREDOAFR|CKA REPUBL|KA 1993 Yv. 890 ( 873/99) Mi. 1507 (1490/516)

KoPANÁ
JUGosLÁVlE - ziaio
FM Z PARAGUAY 1969 Yv. A527 (a2?n1+^527l28) t!li, 1958(1951/59)

JUGosLÁVlE 1964 ruč ní  razí tko použ ivané  v Záhřebu dne ,í 0 10,

JEZDEcwí
BROOME David { Velká Británie) - bronz v Ceně národů  ( překáž ky) v soutěž i.Jednotlivců
FM Z GRÉ NADA a GRENADiNY 1996 Yv. M'.
D'INZEO Piero { ltálie) - stří bro v Ceně národů  (překáž ky) v soutěž i jednotlí vců  a bronz v soutěž i

dí už steV
FM z RoVNÍ KoVÁ GU|NEA 1972 Yv N D, fu1 , BF2o (A133 19l2o)
D'INZEO Raimondo ( ltálie) - zlato v Ceně národů  (ořekáž ky) v §odtěž i jednottivců  € bronz v soutěž i

druž steV
FM Z RoVNÍ KoVÁ GU|NEA 1972 Yv, N,D,

JEMENSKÁ A.R. 1971 YV (258+A150)
Yv N,D

Mi BF20 (Á133 19ž 0)
Mi.,1482 (14BO/E4)
Mi, 1488 (1486/9c)

(37)
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F|LATOV Sergej { SSSR) - zlato v drezú ře v soutěž i Jednotlivč ůFt!4 Z RoVNÍ KoVÁ GU|NEA 1972 YV, BF, Mi BF29 (29/30)
( pcdle reprodukce na str. 97. spo]u S D'oriola)PANÁMA 1965 yv Mi,790 (785/95)
( podle reprodukce u XVl|l- Otympiády spolu s Chamnartin)

NEMECKO - zjato V Ceně národŮ ( překáž ,ky) v soú těž j druž stev, druž sivo ve slož ení  Winkler ( viz
1,9_5_6j, Thiedermann ( v;Z 1952) a schockemohie ( viz .1976)

NECKERMANN_Josef ( Né mecko} - bí onz v drezú ře v soú těž i 1ednotí ivců
frlalelisť ický matenál viz XVl!L aiympiáda

MoRGAN Lawrence ("Austrálie) - Zlato V military jednot]ivcú  a druž stevF[4 Z RovNiKoVÁ GU|NEA 1972 Yv, Ve z]atě Mi, BF21 (21128)

STE|NKRAUS WÍ lliam { USA} - stří bro v Ceně národů  ( překáž ky) v soutěž j ]ednct|]vců  a druž stev
( také  V 1952) frlale!í stický ma!e.iá! viz XiX_ aýnpiáda

sPo RToVN í  GY lť l NAsTlKA
ASTACHOVOVÁ Polina ( SSSR) - zlato V celkové m hodnoceni druž stev a ve cvič eni na bí adlech,
st[,brD V pí oslnych a_bronz V ce ko\,óm hodnocení  JedlotlivkyňBOSAKOVA EVa (Č eskoslovensko) -ziato vecvič eni n"'kt"djně a stří bro v soutěž i dr.už §ie,LATYNlNoVÁ Larissa ( SS9Ri - zlaio v celkové m hoonocenileonotiivkyň a dí už siev, zlato
v prostných, slří bro ve cvič ení  na bradlech a ne kiadiné  bronz v přeskoku přes koně
9l?,li!::!i { 

japonsko},- Z]ato V celkové m hocjnoceni dr!ž stev, u přeskoku př-.s koně { SpOliJ §e§acnllnem)avcvlceni nahra;dě. stří bic,celkové mhodnocení jednotlivců .bronzvcvič eni nak!'už í ch
Š lcttt-tHBoris{§S§R} -zlatovcelkové mhodnocení jednotí ivců .Vcvič ení nabí aclech,vkon; na
:::.:,:_o'.*"j' 

pí es (cně ( spo_iu s onen-), stií Ero v ce,xcvem hocinoceni oí Už SteV a ve cvtč etti ia
_ í ilalelistick/ fratefrái prc vš echny V!š e uvedené  vizXví - oí ympiádaENDo Jukio ( Japonsko) - ztato v celkové rn hocjnocenidr;ž ;iev
MENiCHELL| F|lnco ( ltálie) - bronz v celkové m hodnoceniJruž stev a v prostných

í í lalelistickÝ materí é l prc oba uyecené  vž Xlr'Il, clyfrpiádaJAPoNsKo _ ziato v celkověm hodnocení  dí už stev ( ,iuzs*ji az u roce rsro)FM Z ST. V|NCENT 1996 Yv, 2855 (2854162) Mi

POZEMNÍ  HOKÉ J

kruzí ch, bronz v cvič eni na krú zí ch

š pANĚtsKo - uronz
FM Z Š PANĚLSKOFM Z Š PANĚLSKo 1996 YV. M1.327c \3267175)

{ vydané  spolu s kupcnem, kde.'e.jmenný seznam š panělskýci] bronzových meaair,slj;

zÁPA§ VÉ  VoLNOM STYLU
TAKHT| Reza Gjr9try ( lrán) - zlato ve váze polotěž ké

filatelistický mateňát viz XVr. obmpiáda

ZÁPAS ŘECKO_ŘÍ MSXY
91!!AK Mithat ( Turecko) - Zlato Ve váze Welteí ové
DlETRlcH Wilí í ied ( Německo) - stří bro ve váze těž Ře

filale]isti.ký n ateriál prc aba uvecené  viz XVl, alympáda

., -; :Á:'1:ř.,, : JU
;]:;i" : <:.]]i:]., : 7 a

.n
il:l:J : č -

.--
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KARToZIA GiVi ( sSsRi - b:onz ve YáZe pó.ctěž ke I už  Z]ato lra XVi o]:vn:p ádě)Fil Z GRUZ|E ']996 Yv [4l
KORIDZE Avtandil ( sssR} - z:ato Ve VáZe lehKé
Fll Z GRUZ|E

Fll Z RUMUNSKo
Z RUMUNSKO

FM Z GHANA

1 996 Yv. Mi

YV 1EJ i i1804/13)
YV,2072 i2c68l /5)
N,t].2c60 1.2Qt-6183)

?317 {2C10l19)
2349 (2345152'i
2-157 (235316C)

I podle repí odUkce na Stl 129, spo]il s ]ehkýlr at]eie|n Š avlachadzgn)
POLYAK lmre ( Mad'arsko} - st.ibro ve váze perové

lkteiislcký natenái prc Ýš echny ýiš e ú vear]jé  v;z XVií t ojimpád6
P|RVULESCU Dumitru ( Rumunsko} - ziato ve VáZe i-nuš í

l90 l l,,4 t

Mt
M]

PLAVÁNi
FRASER Dawn ( ,qustrálie), zlato Ve Vo|né n zoů scbu na 100m, stří brc ve š taí etě na 4XlOcm

Vo]nýn- Způ so0e|x a V polohové  š tafetě na 4Xi{--]crn V sotiiěž i ž en
RoSEMurraylone(AustIálie) -Z]atcVeV.Z na4c0n,StiiD.oVevoiné n:způ soblna,]500rna

bronz ve š iaí etě Vo]ným zplsobem na 4x2O0n
THElLE David { Austráli8) -:latc n2 iOOl1] ž nái( a Siaibrc V pů io|tové  š t3ieiě na 4X-lC0,.n

fiia|el;silcký frateí tái prc,r'š e.nt/ ryš e !|ed4ne lE ){'Ý.| aryfrp,e.ja
LoNsBRoUGH Anita ( velká Británie} * ž latc ne 200n-l prsa v soutš ž i ž en

1996 Yv. [/4i.

von SALTZA Clrris { USA) ziatc r,a 4aC vorný zpú sob š t3fete na 4Xicom Vo]nýrn Zpusobea
V 9oloho!é  š tafetě na /XicCin a siiibrc la 1!0m Voiný způ sob v so.]těž i ž eiFll Z GHANA 1996 Yv Ml

Pfr& $§ffiffi§E§§§ §.§ 8{§

§i §[§§$T§ Fm&ffi&&§

§ $ffi§§fi§ffi&&e§

§EH§§§[Te§§ §§,

"§&T&§.&ffi§§§ &tYffip§§

Yw§§T e §frilL§ř§

připravuje Laco Kajaba
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] stadiony í 4 __.

ESTADlO SANTlAGO BERN.ABEU (Real Madrid)

Žádn;i stadion na své tě se nemů ž e pyš nil tim ž e tvoři organickou souč ást centra mé Sta jakO
stad on Realu Madrid Diky předví davosti dlouho|eté ho presidenta Sant'aga BernaL,eua se ReaI rnů ž e
chlubitirnpozantní  stavbounanejprest!ž něJš í  madridské ulici Castelana Když byl 14 pí osince1947stadion
Pied 75 00O diváky uveden do provozu zápasem mezi Realem Madrid a hostují cim O§ Belenenses
z Poí tugalska, byl považ ován za ne-Jmoderně]š í  fotbalový chrám na světě,

Pí vni přestavba stadionú  se uskuteč niia už  v roce 1954, kdy §e kapacita zvýš ila na 120 tisic civáků
Vté  době se zač ala rodit velká é ra Reaiu Madrid, Vleiech 1957_1965 sehrál Řeal na své m siadionu
f3ntastií jkých 1 14 utkání  bez porazky. Dne 1 8.5, í 957 zde hráč i, pied rekordní  náVš těVoU 124 0C0 diváků  a
poprvé  pod umělým osvětlenim, zvedali nad hlavou trofej pro Ví té Ze Poháru mislrů  evropských zerní , po
cjramatické m í inále s Fiorentinou 2:a, Za vsemi velkými ú spěchy Realu stál Santiago 8ernabeu. jehož
.1mé no uŽ navž dy Veš lo do fotbalových dějin. Tento pí ávní k byl postupně hráč em, kapitánem, tajemňí kem
klubu, trené rem a poté  od roku 1942 presidentem,

Od í oku 1955 nese stadjon jeho 1mé no, Má velikou zásluhu na ton], ž e Rea| se §tal domovem
takových g€niální ch hráč Ů, jako byli v té  době Puskás, Alfredo di Siefano, R_Kopa. F.Gento, Didi a řada
dalŠ ich- ZatÍ m největš i zápas hostil 9tadion Santiago Bernabeu V roce 1982, kdy pod nově zastřeš €ným!
tribunarni mUŽstvo ltálie porazilo tým SRN 3:1 ve finále MS ,l982_ V roce í 964 se na stadí onu hrálo í lnále
ME spaně}sko-sssR 2:1, finále zápasů  Pt\,lEZ 1969 AC Miláň-Ajax A.m§telod3m 4:1 a PMEZ 19BO
Nottingham Fo!est Hamburger SV í :0. Mimo to ]e stadion Reaiu porrěrně č asto hostjtelem finá|e
SPanělské ho poháru Kroraě fotbalových aktivit zde bylo asi nejsIavnějš í  udáiostí  setkání  papež e Jana
PavÍ all smladými §paněli vroce1982 Zč eskýchí nuistevnatómtost;dionunejcastěJi hráiaACSpaňa
Praha, v í oce 1 968 v utkání  PMÉ Z prohrála 3:0, v Poháru UEFA 1 983 remí zou í : 1 Řeai Óokonce vyřaáila a
naposledy zde hrála v Lize misirů  2002 s Reaiem a prohí ála 0:3. stanisí av Kamenický
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Trené rská legenda
9ú ,!n rrh Sú ó*

Při mezinálodní ch Mnichovských známkových dnech použ í vaia německá poš ta 6 března 2003
zqí ť navé  razí tko, které  připomí nalc jednu z nelvětš í ch trené rských legend německé ha fotbalu,

Helmuth §chón (15.9.1915 - 23.2.1996) je velkou nezapomenuteí nou postavou německé  fotbalové
historie. S fótbalem zač lnal jako ú toč ní k V Dresdensii Dresdeň (,1928 _ 33) Od roku 1933 až  do rcku 1945
hrál za známý Dresdner FC, V |etech i337 - 41 nastií lel H Schón V š estnácti reprezentač nich zápasech
sedmnáct branek a patiil v té  době k nejlepš í m střední m ú toč nlků rn v Evropé  V němeoké  reprezentaci
debulcval 21 11 1937 v Hamburl,u proti Š vé dst<u (5 C] S reprezentač ní m dresem se ],oziouč ji 5, 10, 1941
Ve stockl-o|nu v Ut\ár' se Š veoskem (2..4, Po vátce 'riát ně]aký č as {1945 soj v SG Dresde:-
Frjdrichstadt a krátce také  za Herthu BSC Berlin {']S50 , 51).

Jeho první rn třené í ským klubem byl SV Wiesbaden (1951) Na č tyři roky s€ Stal reprezentač ní m
trené rem kí átce neZáVIslá sárské  federace l\1952 - 55) V roce i955. už .iako proFesor těí e§né  Výchovy. byl
H.SchÓn Jmenován asistente.n !,epretentač nil]o trené ra SRN seppa Herbergera (rekordrnan u německé
repIezentace V letech 1936-1964 ) r\,Járodaí ho rnUž StYa s€ ,Jjal 4,11.1964 a dc 21,6. ,,9T8 kdy byl ve
fUnkc] trené ra vedl SRN v ,1 39 zápasec| z n chi 87 byi, Vitezných. 31 nerozhodných a jen V 2,] ú tkánich
Vyš el naprázdno př] ce]kcvé í n skóre 292 ,107.

H,Schón dovedi Německo na cjruhé  r!í sto na MS 1966,,iieti rnistc na MS 1970 a nakonec
k VÍ iězstvÍ  na MS í 974. Pod SchónoVýí r vedenim S€ Nič mci stail mistry Eví Oay 1972 a skcnč llr střibrni na
ME 1976 Spolu s Herbergere.n paiiil Schón mezi don,]inantní  osobf,csti v celé  historlr světové hc fctbalu,
kteří  svými oeotřeiýri iré nin{cvýn,ri rietodami ov|ivňovait po ceiá ce§etrieti í oiba oVé  dění  ve své lě

n'loŽná bv nebylo na š kod! Ve f;latelii přlpomenout laké  naš e fotba|ové  trené ry. kteří  mělL sVětU co
nabiOnout. at' už  tc byi; R Vytiač i1, K. KolSký, V. Jež ek nebo 1ini
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lvan Vápenka

V X,roč ní ku STEP startovaly kromě spaity
Proslějov, Utkáni Sparty :

s - Phoebus Bucjapeš ť
S - ASŘim

l. kolo
č tvrií inále
semif'inále Ambrosiana lnter Milán - S

také  oddily slavie a SK

5:2 a2:.4
3:0 1:1
3:5 2:3Finále AustriaVideň - S 0:c 1]0

Spaňa, hrají cí  ve Í inálové  Sestavě. Klenovec, Buí ger, Č tyroký, Koš ť álek, Bouč ek, Radó, Faczinek Za;i;e<
Braine, Nejedlý á Kolocsay,tak skonč ila těsně před-branoú  vitázŮ

Fiiatelí stické  ma'eiáí y: k fináte l:yla opé t vydána strojová i ruč ní  poš icvní  razí tka;

- 
_^__§tryro:é rczí tkaPouŽÍ ValaPOŠ TAlvdenfrnále13.g.l-ó38vbaryěnodré ,srozliš ovací mznak?n1aljsIA25Vdobě5-12.9-1936vbarvěč erné srazliš ovacimpí smefienóhlapouze13.9 1936vbar"é

modré  s roz!.pí sm, ch 2.
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__ Existuje pás toholo strojové ho razí tka, kde se V denní m razí tku objevuje §tří davé  rok 1936 á í 934 !!(Na. obrázku označ .no- š ipk'mi-) 9lql9 .9 t.i iiru n"io.ororti tehdejš í ho poš tovní ho ú 'fi;ř":Ě"inástavovaf v datumovní ku Pří sluš ná č í sla. Dnes áe slalo toto razí tko vynÉ oávanou postovnixuriozitou t
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Ruč ní  pří lež í tastná razí tka použ Ivala opět poš ta PRAHA 1 vdobě 10. - 13.9.1936 vbaí vě modré ,

- K praž ské mu frnáte ješ tě
poš ť a wdaí a obrazovou
celinovau dopisní Ci, urč enóu
jen pro vnitřní  styk. Jedná
se o cDV 64 s obrazovým
moť ivem Hradč an
s Kalovým mostem na které
je fiatiš těn přItí sk 

_/ X,FINALE sIR§Do,
EVRaPsKÉ ,Ha PaHARU /
A. C - s PARTA -F. K. AU sTR l A
a 13.í X.1936 /. vycána byla
Zač é tkem září  1936, o
rozmé rech 118X105 mm,
hlubotisk/měditisk vbaNě
zeí ená na naž }autlé m
kafton& llodnota Známky
5O h - motiv:T,G.Masaryk,
DDba platnosti CDV kcnč ila
25.10,194o,
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s Gallií  2:0 a ve í inále opět s Be€radskim 2:1.

- Na pohlďnicí ch, yrlP y:,::!: §lavistávzporní nají  Tás nasvé m záiezdu do Aí riky

Yk,,ť #ť iff"oť Í ,,"ť !?i!i,u!T|Jť , a přají  Vám mnoho š těstí  a zdraví  y noyóm roco 1937.
kt6,ý dnespatří , spo/U s podí
r,*astni ků . mezi slavistické  vzácnosti.

§láyistická výprava Plánič ka, Fi8la, Dauóí k, Vodič ka Prů cha, Truhlář, Horák, Vac€k,
§obú tka, Puě, Vytl§č il, Nož í i Cvetler, Jezbera, §klenič ka a trené r Reichaň podnikla
vposlední cfi dn€ch í oku 1936 zájezd do sevemí  Aí riky. Muž stvo tam sehrálo tři přátelská
utkání  vMaroku sť §pr.Maí Oka 7:1, §maí ockým nejlepš í m klubem sK Marrákeš  4:2 a
s jugoslávsl(ým miš rem Beo§radski 2:3 a dva zápasy v Atž í ru, v rámci mezináí odní ho tumaje,

Ve 12 roč ní ku STEP v í oce 1938 í É s, kromě slavie, r€prezentovaly i sK Židenice, Ac
Spaí la a SK Kladí Io, ale vš echny tyto týmy byly vyřazeny již  v l.kole. Slavia postupně
vyřadila Beogradski §K 3:2 a 2:1, mzdriila Ambro§ianu (dnes lnteí ) Milán 9:0 a ,l:3, hrá|a S Fc
Jánov2:4 a 4:o ivš echny góly dat Bican). Ve finále §e střet'a s Ferencvám§em Budape§-
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V Praze na slrahově hrála Siavia před 50 000 divákŮ jen nerozhodně 2:2, V budapeš ť ské
odvetě se jí  oavaly malé  nadé je, ale S|avia dokázala překvaplvě zvilé zil2:O, brankam| Vyl|ač ila a Š jmů n(a,
O pOháí  se zaslouž i]j nráĎi: Bokš ay, Č erný, Dauč í k, Prů cha, Nož í ř, V Kopecký, Vácek. š imů nek, Bican.
V.BradáČ  a Vyii3č il, Tolo Ví těZství  bylo na dlouhou dobu poslední m výraznějš í m ú spěchem slavie
v mezinárodní m měřitku,

Filate!í stlcké  materiáty : Č s.poš ta připravila k rlnátové mu zápasu Stra.jové  a ruč ní  ť azí tka ,

- §ť roloyé  razí tka bylc v pauž ití  od 29. 8 do 3 9. 1938 na poš í ě PRAHA 25, s razliš ovací m znakem -
Ch 2- v č emé  baNé ,

É É §,
{ -z lx 38_1q )\(Y/

í í lasarultú u
slóí ní
.qřudion
prgho-§rchú

*l..í X l§38*

- Dalš í  §toigvQ razí tko byl1 vpauž ití  vden utkání  4.9.1938 na poš tě PRAHA 1, srczliš avací rn
pí smenem -4-, v baNě madré .

, RuČ nÍ  razÍ tka se pouŽÍ valo na paš tě PRAHA 1 v den Utkání  (4.9,193E) v barýách č eNené  a modí é .
s rcziiš cvací m! pí smeny: a, b, c, d.

- Z? zé jezdu na druhé  utkání  do Budapeš ti zasí lali
slávi§iai ú č astniCi pozdraw na pohlednicí Ch, oraž enýCh
prilež itostným ňerl!ate!istí ckým kaš etea,

F lilALt sTŘEDOEť POpsl(É Hb rqHÁRu
s. K. SLAVlA - FERENcvAROs

§lí yisté  zasí lají  vlpomí nkrr na
finale s$edoe wopské bo pohánr
sL.AVlA - FEp?ENcvARo§

Budapest ll. září  1938.

slavia, stejně )ako dří ve spafta. vycala i několik druhů  pamětní cn listú  a pohIednic.

lll ,
srO/n,
§lrahw
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Josef Bican (1913 _ 2001}

Největš í  legendou ěeskoslovenské  kopané  je sláVistá Josel_Bican, Zač í nal v Rapidu
Ví deň il9í í _34), pák ve ví deňské  Admifu i193$37j a po návratu do č ech hrál za $lavii prahá

(1937-48 a 195ď56), vrakouské  a č €ské  lize dal 644 9ólů , Ví těz STEP 193E. Měl smŮlu,
neboť  do ,ieho kafié ry výrazně zasáhla dí uhá svělová Válka, Rakousko í eprezentovaI V 19

utkání ch (1933_36) a dal 14 gólů . Č eskoslovensko pak'l4x(1938-49) adal'12gólŮ- Byi ú toč ní kem nejvyŠ Š Í

světové  tiidy. Krái ligových střelců . Mezinárodní  organizace fotbalových Stati§tikŮ a hislorikŮ ho Vyhlásila
V roce 2001 nejč astějš í m králem střelců  ligy na světě (před Pelé m a Romáriem).

Filateljstické  mateňály :

- K fiistrovsfuí  Ewopy v roce 2000 pňpravil Olympspott k odletu reprezentace do Belgie pří leŽjtask'é
logo do výplatní ho strójku, l<terj, použ í vala poš ta PRAHA 6 v den odletu 6.6.aO.Razí tka je mativovállo
k hi§oii č eské ho fatbalu a je na něm uyobrazen Pepi Bican.

xwť ,ffiffi.E!
e$$&

HlsToRlE
cEs|GH0 rO]EAU

?eP €ican

- Vden zaháj€ní  mislróvs?t! Evropy (10,6.a0) bté ž
znehod1ocovací m strolk u (č erí ]á baNa),

flFnm\ffi'r.ru
a$&B

HisTotilE
ct5É H0 rOlEÁru

Pcpt &ua*

f§l(Í  RtPtJBllKi

00.00

qfi,
togp použ ila paš ta PRAHA í  Ve své r,]

Dobrovotné  odborářské  spo.tovní  organjzace (Dso}, sttruž ují cí  §portovní  jednoiy

Tatranu, Dynama, slayoje, slovanu, slavie (VŠ }, spárraku, Baní ku, Lokomotivy a Jiskry
uspoiádaly dne 28.ú nora 1953 ceí osláiní  koní erenci, na
které  vzeš la výzva vš em jednotám sdruž eným v Dynamu, o
největš í  poóet nosiielů  odznaků  PPOV (pňpraven k práci a

obraně vla§li) a zápojení  mládež e do SHM (sFortovní  hť y mládež e) l? Na
jednání  ke zkv§lí tnění  č innosii ve fotbalových oddí lech už  vš €k nezbyt č as!
Předsedou Dso Dynamo byl ZvoIen Jiří  Simáč ek,

FM:
- K té to pří lež ilostí  bylo v den konánl konference p$ž í váno fla
hlavnl poš tě PRAHA í  ruč ní  pří lež itostí lé  razí tko (bava bmá).

V sezóně 1953 (přebor republiky) se umí stiio Dynamo na 8.mí stě, §e 6 ví tězství mi, 2
nerozhodnými výsledky á 5 prohrami, se skórem 22 :2r._a celkovýí n poč tem 14 bodů ., _Kádr
muž stva Ňoňli'hráó: Jonák, Kabí č ek, Kocouí ek, š tádler, Kettner, Moravec, Marek,

Hampejz, lpser, Urban, Huml, Trubač , Andrejkovič , Bican a sofr.

(45)
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27 září  1953. za ú č 35ti pdmátorá dr,V.Vacka. byi slavno§tně otevřen nový s,tac]on
DynáĎa v Praze- Edenu a laké  po něm po]l]ienován, Vyrostl po dvoulelá Výsiavbě .lako

ián,ade Za bývaié  hri§ě na Lelně, Sladlon po]me 35000 divákŮ, ze Vš ecl
mí s1 ]e doblá Vjdlieinost Byla to novinka vedoucí ho stavby Favlióka
kleroLi převzaic a patentovalo ]-ninisterstvo slaVebnic,lví  ! (c]taCe
ZCSspolu 259_1953), UVodni Zápas obsta.aio domáci Dynamo prct,
KřidlŮm Viasti 1:i. Ve svých č t}iiceti ietecn da] ]ediqý gól Dynama 3ic2n !

- Pt! ptí lež itastj at€Vření  stadicnLl byla v aLrtapoš té  PRAHA (Uxlí sté .
né  ďed stadióneí n) pauž iváno ruč ní  pilí enostné  razí tko (barýa č ernái,

§tadion fotbat té ta

í fr_ Stadron Spaňy v pade§iiých ]etech nesiouž il jen pro fotba|. ale ipro jine spotry-, ";eho
"Í í §\,' tehdeiŠ , Š xvát-cvá běž ecká dráha slouž ila nelen atletů m ale p.avidelně zoe kcnč ily i praž sxé
,t§Ť; dLjež c) z3!'ě'ďryc^ elap c/k lsllc.é ho Zjvoot, - lu rS50 Paí out.t P,aha :952 č es,e

^'F*: 
BUdé ]ovice,P[ahJ 19M;Tábor,Praha, ig55.Kolern Prahy, 1956.Brro trraha ig58:Č -.r,ná Hora

''dt]p P'aha, 1959 Karlcvv Vary-Praha, aid, Plocha stac]onu pcslolrž iia prc uspořádání  masovýCn
vystoupeni SpartaKjád

FM.
, K l Celostálni sparlakiádě 1955 byla \ydána sada 15 obrazových č í stovaných dopisnic ze
sporiovn:ha prastředí  (ve dvau vydánich /lš icicn se Wdátenastí  spacjní ha okraje znán-,ky cd pNní  acreiri
linky). Na_rjopisnici č . 41e vy-.toLlpcť ii ž en a mtlž ú  na aIlvaclní  si;artakióriě Prahy 7, itera se korlala na
stadiail!! spaňaku Praha Sokolovo
- K lX rccniku Zá'lccju nirLl 1956 Varš ava-)edin-Prahe, vydaia C,eshcs,ovenská poš ť a sad& 8
o!:,ra76'7;,^1, č islavaných celinovycll dapisnlc. se záběry z minulé ha rač ní ku tohala 7áiar,}u, Na CDý s č isiem
1,byl cbrazaY;'mať iv, spohterlem na sla\lnosiní  Zaháj€ní  Závodu mí ru 1g55 na staalonLi speftaku Praha
Sokolovc.

(46)



Vjubilejní m roce 1958, proběhla lednová konŤerence §party , kteí á měla vzruš ují ci
prŮběh. Láska k oddí lu byla ú stiední m té matem- Kritizují  §e předevš í m odchody hráč Ů
Hledí ka, Houš ky, crhy a Kadraby, Naopak vstup Tadeáš e Krause se pocí obal bohstý§ké mu
vpádu do fotbalové  ní ž iny - by} mistrem trestňákŮ.

Do tohoto roku (od í oku 1g45) neskonč ila spaí ta V lize hŮře jak na třetí m mí Stě, jenž e
nad Lelnou se zatáhla óerná mraóna, muž stvo se
ocitlo V krizí  a v pří §í ch letech způ sobuje svým přiznivců m jen samá zkla-
mání .

V jubilejní m roce 1 958 sehí áia praž ská s č tyři Vzájemná utkání  :

16.2. tumajové  S-D 5:4(3:2)
7-4. přátelské  S-D 0:0
4. 5. ligové

20. 8, ligové
S_D
s-D

1:C(0:0)
1:1(1:1)

F i l ate l i stický m at e ň ál :
- K uvedené  oslavě pňpravila póš ta pří lež lostné  ruč ni razfua, které
použ í vala AUTaP)Š TA PRAHA dne 15, Iistapadu 1958 v baNě č emé .

Vroce 1958 hájili barvy SlaYie tito í otbalisté  : Do'ejš í , Jonák, Tmka, Linhárt,
Andrejkovič , Mofavec, Hildebrant, Melichar, Masák, Nedví dek, Lichtné gl, Hovorka, Hemele,
Jať eš , Muller, Nepomucký, sYoboda, Š tádlef, Ufban, Hercik, Peš ek, Ketlneí , zamazal,
Nedví dek, Kolman a Goldš mí d. Trené rA,Rýgr,
Umí stění : 5. slavla Praha í 4 6 11 56:50 36 body

F i lat e ! í  st ick ý m ate i á! :

- K oslavám 65 í ei S/avie Praha bylo ravněž  zhotoveno
ruč ní  pří lež itostné  razí lko použ í vané  v autopoš tě PRAHA (baNa č emá),
ve dnech 18. - 19. 1a. 1958

Vtl.mi§rovství  světa se konalo v roce 1962 v Chile. Naš e í nuž stvo se probo.jovalo do záVěreČ ných
bojů  MS, zdramatické  koncovky kvalifikace, ve kteí é .isme v rozhodují cí m zápáse porazili Skotsko (4:2).

V Ctrile jsme byli zařazeni do 3.skupiny, spolu se Š panělskem (1;0), Brazí lií  (0:0) a Mexiké m (í :3). Postup
z druhé ho mí sta nás ve č tvrtfinále §ved| s Maďa§kem (1:0) a V semifinále s Jugo§lávií  (3:1). Naš e muž stvo
se podruhé  v ěs.historii plobojovalo do fináte Ms, kde se utkalo s Brazí lií  (1:3),

Finálová §edava č §.muž stva : Schrojf, Tichý, Popluhár, Novák, Plu§kal, Masopu§t (autor jediné
branky v 15.min,). Pospí chal, sohereí , Kadí aba, Kvaš ňák a Jelí nek.Do bojŮ v Chileje§ě zasáhli i tito hráč i :

Lála, §ibrányi, Adamec a Maš ek.

F ilatelistický mateiál :

- známka NANuMEA-TUVALU,
kat.MLč .77, Yv-č - ..., hodnota 40 c, vy-
caná 19?? scé na z frnál€ mistť ovstvl
svěí á 1962, Brazií ie- Č sR s:t 1t:t1,
zito (Brazilie) sří lí  hlavou druhý gól.

z naš ich hráč ů  jsou na sní mku
brankař v,schrojf a dále A.Kvaš ňák,
J.Pop!uhár, J_Tichý a J,Jelí nek.

pokrač ování  pří š tě

(47 }



Mistrovství  Evropv ve sportovní  střelbě 2003 v č R.
Evropská stielecká federace - ESC pověřila Č eský střelecky' svaz uspořádánim U!§3py§tv!

EvroDv Ve §poť tovní  střelbě v roce 2003-

Jedná se o kategoí ie muž ů , ž en, juniorů  a ,iunioi.ek. Puš kor,é  discipliny imaloráž ky na 50 rn a
velkoráž ové :braně na 300 rn}, p;stolové  discipliny {25 m) a běž í Dí  terč  (50 m) Se budou kónat na Annádnirn
střeIecké m stadionu V Plzni - Lobzí ch Ve dnech 17 , ež  28, č ervence a brckcvé  discipiiny (tí ap, double trap
a skeet) na Stie nici V Brně - Sobé š icí ch ve dnech 30.7. az 6,8. 2003,

Přihiási|o §e vš ech 48 č ienských remí  ESC a předpokládá se ú ěast ví ce než  500 závodnikÚ,
c€lkem se bude í ozdělovat 40 §ad ňedailí  jednotiivců m a stejný poč et medaiií  v kategorii druž siev

Č eská poš ta vydaia dne 25.6,2003 známku V hodnoté  9,- Kč  a v mí stech konání  br;dcu poš tovní
raziika,

ffi
Ladi sluv . ia ntnt š e k, ta.1 emní k Č  SS

L, Kajaba, L, Janouš ek

a J, Pelrás

Vš em za to Upří a í edakce se těš í  na dalš í  pří spěvky i od V á s -

Uzávěrka přiš tí ho č í sla je 1. záři 2aO3

OLYMPSPORT
ioravoOai Č eské  asociace pro oly.npijskou a sportovni í ilatelii

obnome setce Č eské  námětové  společ nosti §CF
adrcsa: P.O.Box 1g,28223 Č eský Brod, te|,32í  622389

Předseda
lvliStopředseda
sekretář
Pok]adnjk

Redaktor

jng Jaroslav Petrásek. P.O,Box 13.28223 Č eský Brod

Laiislav Janouš ek, Bryksova 340, 199 00 Praha 9

Václav Diviš , Truhlářská 20, 110 00 Praha '1

Bedřich Poták,d,t., P,o.Box 47, 150 21 P.aha 5

lvan Vápenka, Na Zámyš ]i B, 150 00 Praha 5,

na jeřlo adresu zasí ]elte Veš keré  pří spěvky


