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LyŽařce Kateňně Neumannové  se narodilo rniminko. Holč ič ka §e jmenuje Lucie Neumannová,
mě_ří  51 cm, váŽÍ  3,45 kg a na svět přiš la 2,7,2003 v 13 hodi{l 45 minut, Maminka i miminko jsú u v
pořádku a těš í  se Výboí né mu Zdraví .

Slále usměvavá a V naproslé  pohodé  je v těchto dr]ech Kateřina Neumannová, tro,inásobná
drŽitelka olymplijských medailí  v běhu na iyž í ch. Roi8 maminky ji Vylož eně sedí . Ješ lě loni měla Kateřlna
Neumannová (30) Velké  plány. chtěla se dobie připravň na rnistí ovství  světa v itá|ii, vybojovat zialo, pak
zabalit lYŽe, Pcstavit je někam do garáž e a zač í t normálně ž í t. Potom se ale vš echnc zr,Ótlo, Kráice po
zaháieni Světové ho poháí u lotiž  zjistila, ž e je těhorná, To vš echno už  má za sebou, zač átkem č ervence
§e ]í  narodila dcerka Lucinka a kateňna už  opět tré nuje. znovu se chce vrátil na vrchol.

A co tomu předcházelo? Přece olympijské  hry v satt LakB city. Kateřina tam vybojovala bronz na
1 5 kfi a poté  se zač alo projednáVat Už ití  dopingu Rusky Lazulinové

Té měř po_ rcc€ a pů l rozhodl Mezinárodní  olympuský rnýbor na své m zasedání  v praze o
anulování  výsledkŮ ruské  běŽkyně Larissy Lazutinovo na otymp4st<lich hrách V Sa|t Lake cily 2002, Na
Základě lohoto rozhodnuli se sbirka č eské  běž kyně ná lyž í cň Káieřiny Nertmannové  rozroste o {1alš i
medaili. KVŮii prokáeané mu dopingu Lazutinů vé  pňpadne niš í  reprezentántce stří bro z volná patnáclky e
bronz z kombrnace. Přesto lu nejvyš š í  hodnotu má pro Kateňnu malá Lucinka.
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Zpráva z tisku
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sETKÁNi oLYtí lPsPoRTU - PoDzlM 2003
se uskuteČ ní  opěl V Praze a zncvil V SPŠ  stavební . Duš ní  'l7, Praha 1,stáí é  Město V těsné  blí zkosli hotelu

Jntercontinetal. Dopravni soojeni tramwaj . 17 stanice Právnická fakulta. metí o stanice staroměslská §elkáni
se UskuteČ ni v sobotu 8.Iistopadu oievií áme v 8,c0 výmé nnou buřou, vlastní  selkáni zač ne V 10.Q0.

ko:]ec podle potřeDy, progí am o§Vyk]ý l!!

F|LATELlSTlcKE VÝsTAVY V RocE 200{t
Do konce ři]na 2003 se ješ tě mů ž ete přihiásit k ú č asti na národn] VýStaVě Žd'ár aad sázavou 2004, Vystavit lze

]jednorámové  exponáty a exponátl,ve třidě .open'a ve tří í lě Premié ra Napí š ele-lj na adresu Organizač ní ho
výbcru výstavy, rádi Várn Zaš iou p0dí obnosti Výslava se k0ná na přeicmu dubna a května 2004. Předběž né
PÍ ihláŠ ky mŮŽete zasí lat rcvněž  organizač ní mu výi;oru výs,|avy nebo přerlsedovi Olympsportu, kteni je odeš le
spoleČ ně, Termin pr9 podáni předběž né  přihláš ky je jednoduchý, musí te to stihnout do 31.ř;jna 2003,

SLoVoLYMPFlLA 2004
§pecializovaná Výstava olymPijské  a spí Jrtovni filatelie § mezinárodní  ú č astí  se jako kvalifikač ni výstava

pro sT ětovou \jý§tavu oLYMPHlLEx 2004 v Athé náclr u§kuteč ní  l5._ 25.4.2004 v Bratislayě.
ZvánÍ  jsou fil3te]islá Zemi Viseg.ádské  č tyřky, tedy Po]ska, Maďar§ka. Č eska a samczřejmě.jomácí ho slovenska.
Výsiava 5e koná na Doč esi 10výrcč i Založ ení  Slovenské  spcí eč nosii clympijské  a spoňovní  filatelis a její mu
zajiŠ tění  se spojilá ceiá p ejáda spo|upořadate]Ů Po OL.YMPFlLĚ 96 a SLOVOLYMPFjLE 2ů 00 tedy dalš i rocní k u
kieré ho samczřeirně nemŮž eme chybět. Už  a proto, ž e Výstava doslala patí ol]aci FipO aje oficiální  kváií fikací  pí 0
oLYMPHILEX 2004.

VýstaVa je UrČ ena Výhradně exponátú m s o ympijskcl e spoí lovní  té metikou, \,ystevoval lze i obdobně
zaměřencu literatUrU. jednorámová eXponály a expcnáty |ří cy "open". Pří stup nsní  uzavřen ani prvovystavov3ielů rn
a ooiadaleié  uví tají  i exponáty odznakŮ, mincí . telefonní ch kaiet a autogramu, i zde pochopitelně s€ shcdným
zaměření m. Piedběž ně se mů ž eie přjhlásit u předsedy oS ]ng .j,Petráska do kónce prosinoe i.r.

DefiniiiVnl přinláš ky budou p0řadate é  rcž esí ]at 15,lecna 2004 společ né  s Výstavní m tru]eianem.
Podí obfiosti Ení n Smaž ák, L.otyš ská 16.821 0a 8ratislava. !.el249256,]05, iuí iqa@q-st!dj9§!

oLYMPHtLEx 2004 ATÉ NY
Nej!§lota, ye které  byli Vystavovate!é , připí aVuií cí  sVé  exponáty na ojymphilex 2000 V Atónách byla zapří č í něna

oznámenirn, Že ,Olynphiiex v Até nách nebude. FlFO již  dokonce připravi!ů  zálož ní  va.ié niu uspořódání
Olymphilexu ve Š panÓlsku, Nakónec tD Vš s dopadto dobře Nyní  již  ]e jistá. ž e olymphijex bilde V Atónách a to
v dobé  konání  clympii_§kýctr hei svů je ú si|í  k tomu vyvinulo FiPó, olgafiiž aóní  Výbo. olympijských her, Řecká
poš ta. Svaz ř-.ckýč h filate]istů  a Náť cdní  aSCcjács pro r.;lyrnpijskou ú lalelii Ř?ck3 Již  byi Ustaven o!"ganizač ní  výbcr
Výstavy o|yaphilex 2004 a Zahájil svcji č innosi V nejbliž š ich dnecli oč ekávánie prvni pcclobnosti. A prgtolg 3i{j51;
přeje přioraveným. již  nyni se mŮž eie k uč asti na olyaphilexu 2004 hlásit"

KaŽdý Č len olympspoňU mŮž e přihlásit dVa exponáty, ornezen není  poč et titulů  ye tří dě lileratury. otevřené
budcu lří dy olympljska, sportovní  a to V tří dě soutěž ní  i ve tří dě promotion (bez kval;flkace), Zř9imě neornezený
bude poČ e1 je(jnoí ámových exponáiŮ a exponátů  Ve tří dě open Podrobnosti budou známé  z propozic, kteí é  budou
pořadatelé  r0zesÍ í ai. Kvalifikaci pro hlavni soutěž ní  tří du budou zřejmě mil exponáty s Vermeii rnedaj|í  z národni
nebo mezinárodní  VýsiaVy Tou posledni rnož ností  zí skat kvaliflkaci máme od ,15. do 2s,dubna 2004 na Výslávě
Slovo,ympiaí il 2004 ý 8-at,)|aVé

PředběŽné  piih]áŠ ky zasí lejie na adí esu předsedy os : lnE,Jaí oslav Petrásek, PoB 13,2e223 Č eský Brod
nebo í nailujte na g|Yn-]D5Oort@joi,cz okamž itá iní orcnáce budeme zasí lat Vš em předběž ně přihláš eným!

CO LZE OČ EKÁVAT Z NOV|NEK PRO NAŠ E SBÍ RKY

3i.7 BRĎ]c CVS k N,]E Ve gtřelbě pří tisk oS 10_03
2J! §IllY Apost Le Svč iové mu poháru,le í í eestyiu. os 11-03
23,9, PRAHA 74 OVS k 1 Akademickemu l!,1S ve střelbě, CS 12-03
6,,] 0, Č eský Brod ovs Kateřiila n-]i]liinkcu. oS 1 3-03, Vir tiiuini ljst!|i
'11 10 Ostrava 3 OVs ke Kcn.]re3U kOiespondenč ni š achu, oS14-03
8.1], Pí aha 6 SR k setllani OS, 35 let OH ,1968 v Mexicu, OS 15-03
25.1 1 Přaha 6 PR 90'let č eské  kanor§tiky, cS i6-03

Da|š í  doplňky neisoU Vylouč eny! l
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_j§.z"seqe!, ť luryerg V) v Pra,ze_

j1ž  pc třetí  V pořadí  se stala Praha hlavnim r],,těStem sVětové ho oiyrnp;jské hc hnuti P§ph-é

1orn! iaK bi.ic pň Vlli,Otynioijské m kongre§u. ktelj,s€ u§kuleóniI v Praze od 29.6. óC a 7,1925, Právě
:ce ukcnč  i sýo]i ai(,tivni č innost předs9dy Mov pierre de coube.tin e na jeho nrí §toiastoupi! belgický

trabč  Baillei_Láiour"e. o|ympi;ský kongres je vů bec nejvysš í  zákonocámý orgán Mov a da ť jneš ní ho

dne se ]lc!: usi(utgč nilo celkeí n poú ze dvanáct. Posiedni ko§greš  se uskuteÓnil Při Přileiitosti
iOC výtoii zalcž eni MoV v Paří ž i V roce 1994-

Zasedání  MoV je akce .nnohem c€Ste]s, Ěeš í  běž né  prcblé my olympijské ho hnutí . má

oprávněni voiji poiadaieie recinotiivých oiympijsk_v'ch her, Pruni Zasedáni MoV na naŠ em Území  byio

v celkové m pořadí  iiladvacáié  a ve dnÉ ch 26, ú .28,ó,1925 te§ně předchazelo Vll1-oiympijské mu
kongiesu Y roce 19i7 se 79, Zasedání  MOV uskuteč niio opět v Pr-aue a opět iO bYia Praha, tlerá
V ielcš irlm |oce ncstjla ů castniky již  i,15 Zasedáni McV,

11iavIim bocern programu byla volba pořadateie zlmní ch otympi]ských her V roce 2010. Po
předchczim výběr-u pcstoLrfile dc ZáVěrďné  Volby trojice mě§t Kanadský Vancouver, rakousilý

Š aiz-nulE a ta-ké  trcchu eXotický j]hoKoie.]ský Fyeongchaňg, V pr-vnim kole dostal ne;mé ně hlasů

Salzburó a z daiš í  scu|ěž e vypadi, Ve piospech Vancouveru poiom ve finálcvé rn hlasoýání  rozrlodl
pouhý rozcil třl hlasu

Kolgres cale Vvs]echi ZDráVy pořadateiů  her v Athé nách. Tulinu a Pekingu, jedna1 o změnáci.

Prograrnú  áe'. pai;ai .jalš i iva nove Ďleny MOV a p,,ojednai řadu oalš ich otázek, V prů běhu

dcplovooných akc] v:ýsiechl r oZlaŤeri p,až ské hc priŤálora o tú m, ž e Plahe hc,diá kandí dovat fta
Uspořáoánl rei 2C15 nelo 2020,

] i5 Zas€cá1ri lý]CV mch§u dckumeniovat uu 51:ýCh sbí rkách i filate]istó, Č eská poš ta vydaia
celincvc: a3caslic s výp"3tní  hodnotou s.- Kč , kcie na Známce 1e vyobrazen první  č ^e^skoslovenský

c]vn-rpils{ý v,i* 3ecjlich Š upč lk, Sta|o §e iak na ctympijských hrách V FařiŽi v roce 1924, kleré  jSoU

ooicž 9ný i, levé  č ási, 55pisnice reprodukc; piakátu iěchto hel spoieč ně S lo3em 1'15. Zasedáni MOV,
V ooa3bi ca 1, do 4.óeilna poJž ivale přiiež iiostná přepáž ka poš ty Praha B ruĎni pří lďitostné  razÍ iko,

opěl s jo?eŤ :eseaári Dopc.uč ené  zásilky byly opatřeny prljež iiosinoij doporuČ enou nálepkou

Ěx s::.: |řl o]-uF_y nepoš tovnlch kaš etů , připonrinají cí  jednotlivé  kandidáty ira Poiadatels|Vi
Ziřl11i.l oiyl-.lp,]s(ýcii rsr 2C-lC. pcuž í vané  na zási!kách podaných i. a2,7. Od 3, do 4 óeruence byi

Vp|oce]i Š err,cii,allí  pří tisk na Výplatni ce!in§Vé  doprsnic; shodnoiou 5.- Kč , doplňovaný na

Doiřebiroij toon3iu CiiSkem Výplatní ho stro,jku Postalia s propagaci zvolené ho poiadatele zimní ch
oiympijskýcir her 2ci3. v těchto dnech byl již  použ í ván pouze kaš et vitězné ho vancouveru,

fu,toV po:ž ival Výplatní  otisk své hc poš tovní ho strojkU s propagací  praŽské ho Zasedáni, tň

nepoš tcvni kaš etv ke taem Kandidátů m ZoH a č tVÉ ý kaš et k Via§tní  Volbě,
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Vroce 2004 se Vrací  olymp]iské  hry do země své ho vzniku, do Řecka. Butjou s€ Ve dnech 13,-
29.a.2aa4 konai V hlavní rn městě Até nách. Nebude to pcprvě, Até ny hostily vý}<v-ět světové ho §poriu již
dýakrát, PopNé . když  francouzský balon Pierre cje Coui]ertin obncvii siávu antických olympijských her a
v roce 1896 se Zde konaly první  oiympijské  hry nové ho Věku. o deset let pozdějj, tedy V roce 1906, kdiu
Rekové  neuspěli se svojí  snahou pořádat olympij§ké  hry V Até nách pravidelně kaž dé  č tyři í oky, konaly se
zde k desaté mu výroóí  Ev. Olymplské  mezihry, Ty §e ovš em mezi pravé  olyrnpijské  hry nepoč í tají , takž €
olyrnpijská historie se do mé sta pod Akropolí  vrací  znovu aZ po í  'í  0 lé tech,

Recké  hlavni město bylo Vybráno zá pcřadaiele Her XXVIi1.olyrnpiády na,!0t.zasedáni
fulezinarodní ho olympi,iské ho výboru v Láu9anne v roce 1997, ProtikandiCátv byJy Cape Town, Buenos
Aires, Řim a Stockholm. Do po§iední ho kol3 postoupily Até ny společ ně s Ří mem a zví tězrly v závěreč né m
hlasování  §6 : 41.

Řechý národní  ol, mprjský výbor ustavil organ]zač ní  výbor pro olympi.jské  hry 20O4 "ATi-]OC', který
okamž itě zaháji} připravné  práce. Výsiavba jednotiivých spcfioviš ť  sice nyní  někde trochu pokulhává, velké
pí oblé my zoů sobilo rnohutné  země,třes€ní , které  po§tihlo Até ny V roce 1999, přesto organizátoři Věří , ž e Vš e
bude vč as l"|Otovo. Vé tš ina soutěž í  proběhne přimo v Até nách, pouze soutěž e v kopané  uvidí  i V Herakliu,
Patrasu, §oluni a Volosu,

V prů brěhu š ;esinácii dnů , po Keré  se hry budou konai, cude rozdáno 301 sad oiympijských medaili
ve 28 sportech, Keré  se uskuteč ní  na 38 rú zných mí stech, Akt]Vní ch ú č astní ků  bude 10500, č inovní ků ,
trené rú  a o§ob doprovodu asi 5500, K ú casti se přihlásily sportovci z2a1 zemi. Olympijská vesnrce bude
mí t 16000 obyvatel o jejichž  bezpeč nost se bude §taí at 45000 pracovní ků  policie, armády, hasič ů ,
pracovnikŮ pobřež n! stráž e, §oukromých detektivů  a dalš í ch,

. Mezi největš í  naděje Č eské  republiky na zisk olympiJských medailí  patří  at|eti (Š ebrle, Dvořák,
Zelezný a Pospí š iiová), §třelcj, kanoasté  na hladké  i divoké  Vodé , Veslaň, cyklistka Kozlí ková, nadějné  se
zdají  být i triatlon, plavání , stolni teni§ a jach§ng. Překvapit Vš ak mohou i reprezentanti v jiných sportech.
Jigtě jim budeme V srpnu přiš tí ho roku Vš ichni dž et pa|ce.
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Řecká poš ta dělá co mú ž e

Emisní  č innost poŠ ty poradatelské  země pií š lich olympiiských her nebyla nikdy 1ak bOhatá, aby to nepří znlvě
oviivňo!,aio minění  sběraieiŮ a tim i oblit]eno§l Sbí rání  ieckýci známek. Dalo by se s ú spěchem í Vrdjl, ž e ernisni
č innosl 1é ,ic ž erně byia umiměná. Zdá se Vš ák. ž e pokud §e týKá nadcháž ej;Cí ch Olympijských nef. Situace je a
zřeimě i v pií Š lim roce blde, ooněkud jiná. První  olympi§ké  enrlse řecké  pcš tyjsmejiž  v neš em zp|avodaj] popsaii,
pocí Várpe-l] Se Cjnes na něKeré  z dalš ich, Zjlstí me, ž e jich bude zřejmě hodně á ž e jejich nomillále řádne zaú toč i
na naš e kapsy,

K tornu Si stáÓi u\,ědomŘ, Že momentálně je 1 euro vic než  33 - Kó nebo chcete li jinak, ž e řecké  pcš tavné  Za
d3pis v 1uZernsku.]e 0 47 eUro a dopls V Evropě 0,65 eurc,
. 5.12,2au z3č ala řecká poš ta prodáVat arš í k stematii(ou antickólio plaváni vnominální  hodnotě 3.25 €,

aJio.en xá\,rhu ie G,Varlamos, nákiad 150000 kusů . Vycbrazen by! na celistvcsti v předposledni aukci oS.. 15.3.200? \.yš e] aĚik s leprcdukci Vš upní  blány na staný olympuský Stadion v Oiympii. NOminále je 5 €, návrh
P.Grawaios. nákisd ']80000 ks. Použ í váno bylo iPR1 s motiveí I vavií nové  sní tky, klelá je jákýnrsi logern her_

=

A§H\Al ]§3108?

i
:

15.3.2002, :edy ve sielný den se objevila i Sé rie pěti Známek s anticko-oiympl.Jskýí Tii motivy- Autorem je

G,Variamos. cŘ,: stelné  jakc u předchoziho arš iku. Hodnota 0,41€ je věnována běhu (7 mil, náklad), dalŠ Í

hoonota c,5-i€ í ,l7 mit; zcbrazuje vozata,]e koňské ho spřež ení . Pokrač uje hod oš těpem 0.80 € (1 mil), socha
Dorypnor,!]se 2,a'a€ (.2,5 mil.) á koneóně lzpirání  kamenŮ 2,35€ (0,50 mii )

3c,J0,2c02 Soaiřji světlo svět3 dalš i asik, tenlokrát s VýplstnÍ  hodnolou 5 €, Autoí em návňu je ful,Vardopoulo.l

é  ve své Tn návrhu pňpomí ná stavby pro 1.0lympijské  hry nové ho věku 1896. Náklad opět i80000 ks. PR'l bYjO

pcuž iváno Siejné . jako U ořecjchozino aÉ í ku

30,10,20s2 se i lentokrát spclu s arš ikem ob]gvila sé rje, tenloklát č iyř známek _s,ponré ty antických

oú mpilskýchví tězů  Aú loremjeArassiaí osavydinybylyt},lohodnoly,0.45€(4mi],),0,60€(3rnil.),o.90€
(1 :nili a ko5eč ně 2,,15€ (0.5 lnii.), 1zde.!e stejné  P.q1,
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11.2.2003 š estikusová sé ňe Známekse spoí tovnim nářadí m, Motiv Známek ne mne pŮsobí  poněkud opuš těně,
ProČ je mezi \"ýhradně atletickým nářadí .il Zapletená vzpě;"acská č inka neví m, takhle Zapí chnutý oš těp, to snao
,]en s hodně velkým váekem a z metrové  Vzdáienosli. Znárnky s nominále 0 02 9 0.05 euro si mů ž ete nalepit
rnaximálně na Č elo, o výš i poŠ tovní ch sazeb jsme 5e již  zrní nil dřive. NiáVrh v}pracovai K.Tsociis, námětem
hodnoi0,02€(10mil.)a0,05€(5mil,)jezřejmědiskakladivo,0,47€(5mii,)oš těp,065€(4il.)tyč §lať kou,
2,17 € |2 mil,) Překáž ky a 2.85 € (0.30 mi{-) již  .ovněž  zmí něná vzpěracská cinka Celkem tedy 6,21 €.
§ouČ asně byla vydána i sÓrie 6 ks í ]axi!,num kalet, kieré  jSoU posuzován,l jako celinové  dc}pisnice, Poznáte je
podle nápisu PoRT RAYÉ  l HELLAS (poš tovné  piáceno) S tí mté ž  texlem i V řecké  abecedě, tedv-i,\F3iMENo TL^CI i E^AAI

, 11.2.?C§3 se objevil ns po§ovní ch puitech i dalš í  a,š í k. Jeho motivem jsou obé  maskoti her, ,qňnvú  a oů i3o(
nebc É ději V latince A,thé ná a Phebos, Arš ik obsahuje dvě znárnky. 2,50 a 2.65 €, ceikem tedy 5.35 €, Asi
jsein barbar, ale obě figurky mi pňpadaji jaksi přibi5ló. moje nejmiadš i vnuĎka v 1.iří dě kre§ii í lgurky daieko
povedenějŠ i, Árš í k je dop]něn obiigáiní  Vavří novou hvěZdič kou, Olymp|skými kfiJhy 3 nápisem ATÉ NY 2004,
Jako aUtora pc§a uvádí  organizač ní  ,{bor her (asi se pod to nechtěl nikdo podecsal). Jedno PR1 se dvěma
antickými pbstavami, zřejmě oekorování  olympijské ho Ví iěze a náklÉ d 15ů Oc0 kusů

|É

18.3.2003 se ne_Zapomnělo s€ ani na personai stamps, lahť }dku Vš eoh poiádných Výs,lav aí ilatelistiokých akcí
posiední  doby Řecká poš ia dává na vlioěr celkem csm nizných známek, na jálichž 'tupony se mů ž etó nechat
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,dotisknout", DVě, nebo budete lj peč livě hledat, ták tfr známky lsoU 5 olympijskou tómatikou. Pokud j§le
napoč ,tali, ž e známek]e devět, mále pravdu, te která je v pravé m horní m rohu a propaguje logo oH 2004 se
opakuje na kaž dé m tiskové m listě, a]e není  vydána V jistě samoslatné m. Výplatní  hodnotou.ie 0,47 nebo 0.65
€, ns kaž dé m arš í ku, uróené m plo tisk je zí ,támek devěl s deví ti kupony, osm stejných a jedna s logem oH, ale
pro zvlá§ní  í ajnš mekry je mož nc koupit Vš ech devě1 známek V arsiku po iedné  a bez kuponŮ za sumu 4,59€..
Cena za provedení  dotisku není  uvedena. Z naš ich té mat se jedijá ó antické ho olympijskeho VitěZe, hodnota
0,47 € (0,56 mil.), autor A. Fassianos, oblič ej anticKé  sochY, hodnota 0,65 € (0,335 mi;,), aú tor
K,PapadimitrupouloLr a již  zmí něné  logo oH 0.47 €, {0.26 mil,), autor M.Vardopouiou. kteró je jakousi pré miÍ .

Neni jasné , zda náklad se týká skuteóné ho poitu Známek, ói poč lu tiskových lislŮ s kupony VĎeině. Č i bez
devitiznámko\^ých společ ných soulisků . PR1 není  s olympú Skou těmatikou.
9.5.?003 se V poš tovni nabidce objevuje známkor,ý §ěš ltek s 28 známkamj s piktogramy iednotlivých sportŮ.
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Seš iret má Ce]kem devěi listŮ, na krenlch jsou dvé , iři n?bo Ďtyň známxy, roziož ené  laKo :

i, tii zná],nKy V iodnolé  á 0,47 € § m)tivy voc]ni polo, plavání  a skoky do voriy,
2. č iyň známky á 0,47 € s námé ly stoi!-lí  tenis, basketbal, handbal a voleybal.
3, ú vě známky á a,47 €, Vyotirazen je Vodni slaiom a Windsurí ing,
ó. iři znárnky á a.47 € s námětem umělecká gyrí ]nsstika, Jukrstřelba a judo a skoky na trampolí ně

V hocnctě c,30 €,
5 in Zráfiky á 3,47 €, Z ioho dvě hodnoty VeSlcVání  a jedna kanoistika na hladké  Vodě,
6, jednou á 0,30 € badminton a tňi:rát á 0.47 € š erm. ienis a taekwol)do,
7. cvakrá,| á C,a7 € cykí i§ika a tnethion,
8. iř]krá,i á0,47€beach.,,oIeybal,pozernní  hokej abox,ktomUjednouá0,35€basebal,
9. dvakiát á a 47 €, obě .JzDirání

Prodejní  cena ,pouhých'14,99€ a nákla(l pro potěchu sběralelů  ceiých 80000 ks. Zdá se, ž e jsme s naš lmi
,vázanými hodnotami" vdobě předlisiopadové  bvli oěknými bří dily! Autorem je opet M,Vaí dopoulou- PR1
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s vyoD.aZenými oběna maskOty
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9,9.2003 se necháme překvapil pětikusovou serií , naZV3noU "Těic 6 16y5t" nebo mcž ná Jělo a duch",
v angjickórn c.iginále .BOdy end Mind' . Atllorem je r!'1.Vaiyraki, nominále podle ú dajŮ nepřesáhne 7 € a
v námělech se mi podařilc loze7_nal zápas. skok do výš ky, sprint, cyklisiiku a jgchijng. lnzerovány jsou l

ten,lokrá1 maximUm kafiy nebo chceleji č esky. tedy ař}alogické  dopisnice,
9.9.2003 by' Vydán i arš í k (mŮj ná7_evje,Maskotj nad b€zé nem") s opěl neuvedenou rnýplatní  lrodnotou. Kerá
Údajně nepřesáhne 6 €. AUtoí  arri náklad neuvedeny.

ffiffij
(56)
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. 28.11.2003 se mů ž erne,iěš il ne š estikusovoU sé rii. Jejiž  nominále nepřesáhne 7 €, Tentokrát oí lciálnÍ  názeV
Sé rie opět óerí ;a.jí cí  z antických motivŮ je ,sporlovci V akcí ', Aulorem je A Fassianos, dr,;hy sporir} prý jsou běh,
Skok dc dálky. disk, j€zdectvi, marathon a oš lěp, I zde budou vydány rnaxlmum karty V cellncvé  Úpravě.

PÁ,RALYMP|JsKÉ  HRY ATENY 2004

P.Jni spo.'toviÍ  hry pro iěiesně rcš tiž ené  atlety §e Uskuteč nitv v roce ig48 ve Stoke Mandevili€
V An-oij] praidickv scuběŽně s oiympijs!ými hr"ami, Tenklát se ]ich Zú č asmili pou2e atleti těle§ně posiiž enj,
pohybuii.Í  se na ĎoJiž dných ž id;í ch, Č iyři roky později na náVrh Hoianďanů  Zacal být pro spor1 těiesně
PostiŽených PcUŽjVán název ,paraiympijskÝ", Hry v olympijské m duchu §e pro paralympiky us!:uteč nily
poprvé  v ro.e i960 v Řinrě v těsné  náVaznostl pó usxú tecnených olympijských nncrr iency již  S náž Vem
PaIalyr,r,lDijské  hry,

okcic Č tyř set sa?rlovcŮ z23 zemí  Souiěž iic v osrnj druzí ch spol,il], ze xterych je docines
r'.paral;"npi;sxem pro3raí '}U zařa:eno š esi: lukostielba, plavání , š emr. basketbai, stoiní  teniŠ  a sámczřeliné
a:ieiiha .9d R i: te Pa.a;ymorjské  hry konaji previdelně kaž dé  č iyři roky, Vž dy asi dva týdny po
olyrrpi]SÝýcn h!-a;n od rol,u ig75 k ninr přlbyly, nyní  jjž  j,ovněž  pravideině, iŽmní  paralympilsxenry, oo
rokl 1988 pia|i caiš í  zr"něira, Paralvmpijské  hry se konají  na stejných sportoviš tich s ubytovanim spoÁovcŮ
Vť  s',e]né  o|ylTpj,jske vesnici .1ako olympijské  hry, t<te|é  jjm pie.dihaž ery, Atenská paraiymDjáca budé  tedy
V pořadi ilž  jeienáciá.

UskuteČ ní  s€ na até nských spoí oviš tich V době cd 17 . do 28.září  a přih!áš eno je ví ce než  40C0
sPortovcŮ 2e 130 ž emí  se dvěma ti§icj dóprcvodu. Fiiosofii pořádáni Para!ympr.lských áer je snaha o co
nelmenš í  poč e1 Zrlěrr v oi-av;dlech a regi,rlí ch oproti olympilskýnr hrám.

Rcrna1 Musii, io je jmé no, kleré  zářilo v §yciney. Dvě ziaté  (V oš těpu a kouli) a jedna stří brná
(V d]sku) cYjY jeho VýS|eikem a nebyl §á,.n, Ji§iě i v Até nách se naš i paralympjci piedslavi ne_lr v iepš í m,
tedy alespoň Ve sí e]né m světle, jako V austra]Ské m Sydn€y,

i Ohlasy č tenářú  ,,,

_ K 5C, výtoČ i (1S53-2003) Tyrš ova muzea vPraze připravil OLYMPSPORT vesvé edici, pod
Č  6/C3 CDV s Přiiiskeí n a na poš tě PRAHA 6 se použ ival výpiatni razí tkovací  strojek s pří l€itostnou
vloŽkou (oVS). V razitku je Vzpomenuta a lé ž  vyobaž ena putov;í  cena Dr, Jiří ho Gutha-.jarkovské ho,

Kté to putovní  ceně bych chtěl í rrimo jiné  poznamenai (viz kniha Fr, Kcláře KDO BYL KDO - naš i
oí yí npionici, sir-. 265), ž e podle dopisu Rudolfá Richter.a, ze dne.i7. 4. 1935 Dr. Glthovi-Jarkovské mu, byla
iato putovní  cena poprvé  uděiena tra Valné  hromadě Č oV, konané  dne 25. 3, 1935, a to Václavu
PŠ eniČ kovi, za zÍ §KánÍ  titulu mjstra Evropy ve vzpí ráni v roce,lg34 v Janově, By| také  2x stiibr"ný na oH
1932 a is36,

,. _Cenaalen€mohlabýtpředána poněvadž její  autorprof.OtakarŠ paniel.ji zatimnedoda!,ač zVěiŠ Í
é sti jiŽ byla zaplacena. Na nedodž eqi oodaci lhů iy si pak práVem u něho stež ovai R, Richter v uveoené m
dopis€ Toj]k jakó zají mavé  dop|nění  uvodené  akcenaš eho'OLYMPsPoRTU, ing. Antonin DVořák

P S Děkuieme Pa.ru inŽenýrovi Dvořákovi z Náchoda a přejeme mu při jeho zciraýotnlch potiž í ch rodně
optimlsmu a duš evni poiocjy ! redakce
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Ml§TROt'§Tttí svĚtn v uHrÉ  fiTLETl§E

l. Ms tlEL§lNKi 1983. Dlouholetá snová představa atleltckých lanouš kŮ nabrala konkré tni představy
7.sí pna 1983. To byl totiž  zahájen první  světový atletický š ampionát. Mí stem jeho konání  byia Ťinská metropole
Helsinky, Nechybé li samozřejmě ani spoňovci Č eskoslovenska a hned ú vodem mož no tvrdit. ž e š okovali doslova
svět ziskem hned deviti medaili, Vcelkové m hodnocení  jsme se umistili co do poč tu zí skaných medaili hned za
světovými velmocemi. UsA, SssR a NDR na č tvrlé m mí siě,

o ú spech se zaslouž ili zejmé na bež kyně. Jarmila Křatochví lovázvi.té zilav minimální m č asové m odstupU
na 400 i 800 m. Na kratš í  tráti ji doprovodila na stupně ví iězů  na druhé .pií č ce Kocernbová a obrě, společ né
s Metěikovič ovou a Moravč í kovou přidaly bronz ve š tafetě na 4x400 m. Uspěš ní  byli i vrhač i, Zlato vybojova|a
posiedninr pokusem v soutěž i Fibingerová V kouli, broRz Ve stejné  disciplině muž ů  Machura, Diskaři Bugár a
Valent zí skali zlato a bí onz, stří bro patňlo chodci Jozsfu Pribilincovi na 2c km,

il. Ms ŘÍ M 1987. Ve znarnení  souboje dvou ne§miňtelných soupeřů , Kanaďana Ben Johnsona a
Arnerič ana carla L€wí §e Ví tal ů castní ky ll.M§ V atletice olympijský stadion V Řirně. Fantastický světový rekofd 9,83
vitězné ho Kanaďana a vyrovnaný stáva.lí ci rekord 9,93 Lewise byly sportovní mi vý,sledky. které  se změnily po oH
V seoulu 1988. Kanaďanovi byl prokázán doping á ří mské  ziato i s medailí  mu byio odebráno. l,-ewi§ té dy ke zlatu
V nejkratš iřn sprintu přidal i dalš í  dvě zlaté  V dálce a ve sprinté rské  š taí etě,' 

Z nasin attitů  cosairti na medaiie jenom dva. Jozef Pribilinec na §tří bro a r.iladič ek Jan Železný
vybojoval bronz v oš těpu, Zazmí aku stoji jistě i to, ž e pri MS se konaia ifilatelistická vý§tava CLYh]!PHiLEX'87,
kde niěli své  zastouperrí  i naš i filatelisié .

lll. Ms ToKlo 1991. V tomto roce s€ poprvé  a z3tlm i nap.l§ledy přestěhoval světový š ampionát dL. Asie.
l{ezapomenulelnou bitvu atletické  hi§torie Zde svedli náSlední ca nezapomenutelné ho Baba Beamona, Powell a
Lewis. Beamonů v lekord překcnai tv'like Powell výkonern §95 cm a Lewis zů stal jen o ětyň centí metry pozaCu.

Nar]osledy se M§ konalo po č tyřech lé tech. od ioku 199í  přeš la |AAF na dvoul€tý poiadalei§ký cyklus,
-iok|§ké  misirovství  je dodnes jediné , odkud §§ naš i sportovci vÉ celi b€z medailč . Nejlepš i výsledek, brqmborovou
meciaiii dovezl pozdějš i zlatý medaili§ta z Barcelony, RobeňZmělí k Naš e největš i ž elí zko v ohni Jan Železny sc
nepí obojovaI dú  ť inále Z kvalifika.e.

lv, Ms $TUTTGART 1993, Jsou dva dů vody, pro Keré  palří  stuttgaňský š ampicnát k než apomenutelným.
Poprvé  se zde pře.cstaviia §amostatná č e§ká repr€zentace a poprvé  byly odměnou pro Ví těZe jednotlivých disclplin
lUXUsni automobiiy Mercedes, Předevš í m záňli Vš ak sam§tní  atieti zápiavou rekordů , které  zde byly ncvé
Vytvořeny.

§voji první  ziatou medaiii z M§ zd€ vybojoval Ján zelezný.

v. M§ GÓTEBoŘG 1995. Doslova trojskokanské  orgle zdobiiy pá!ý světový š €mpiónát. Vlí dné  Š vé dsko
prljalc atlety s nadš ení m a rekordní ch ,18s4 závocniků  ze 19,1 z€mí  je nezklamalo- Brit Jonathan Edwards překonal
VÝ!..onern "!8,29 bájnou osmnáciimetlovou hranici a zí skal si srdce r,š ech diváků .

Z naš ich obhájiI zlatou Dozici ze §tuttgartu oŇt Jan Železný.

Yl. lJls ATIJÉ NY í 997. Neú spěch Athé n v kandidatuře na pořadate]§týí  oH 1996 §nad byi zcá§ti
kompenzován přidělení m pořadatelstvi atletické ho Ms-

ceská Výpraya opět po Ví §e lé tech záňla zejmé na ziskem sice nemedailových, ale bodovaných umí stěfií .
V celkové m hoCnoeÉ ni jsme skonóili sedmí , z eví opských zemi dokonce §poleč ně s Norskem na tietí m mí sté  za
Německem a Ukrajinou. Vš e zdobily dVě zlaté  medaile Tomáš e Dvořáka v desetiboji a Š arty Kaš párkové
V to§koku,

Yl|. MS §EVILLA 1999. Když  se Marion Jonesová, favoritka hneci několika discipiin v semifinále
dvou§tovky zhroutila k zern!, zmizely i její  naděje na celkovlý zisk pěti zlatých medailí . Hrdinou mistrov§tví  se potom
stal Mauijce Green, amefický sprinter se ziskeni tří  nejcennějš í ch kovú .

... NaŠ i sportcyci byti opět ú speš ní , Zlatou í nedaili Vybojoval V desetiboji ópěi Tomáš  Dvořák, druhé  zlato
pňdala Lí da Formanová na 800 m, zatí mco Jan Železný se v oš té pu musei sDokojit s brcnzem.,

Vll|. MS É DMONTON 200í . Co §e Maňon Jone§ové  nezdařilo v Seviile, pociaiiio se v Edmontnu. Dvé  zlaté
na 200 m a ve š tafelě 4x"]00m a střibro na 100 m za Žannou Pintu§evič ovou z Ukrajiny.

Dvě zlaté  rneoaile naš ich jsou již  z Ms pomaiu tradič ní , l jejich vlastní ci nejsou v atletické  historii nikým
novýň. opět Tomáš  Dvořák V des€tabojí  a opěi Jan Železný v oš té pu.
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tx. t*s pnŘiŽ 20Ů3, soutěŽ poznarnenaná í raš kou amerických atletů . když  jecien protestoval své ré izným
zpŮsobenr, kcly si iehi na dráhu a nechté l V§tái a druhý odejel dómů  DeZ ,]edí né -ho oů vocr: a om!ú Vyli Naš e
oČ eká\'áni se nesPlni1o a č eš tí  atleti se domů  vracelijen s jeOinou medailí  . a to střibrnoi,r i.teror, vyoo1ovat'Š eo1i*i
desetlboji!

Té měi ií e vš ern t"/is existuje pomé rně bohatá filatelistjcká dckumentace, ciciož it lz€ i vé tš intl naš ichÚsPěŠ ných rnedaili§tŮ. Svěcjč í  o tom piiicž ené  lrkáziry, Co iikáte typu na Jednorářnový exponát s r;ázvemMts|rpy5;yi světa v lehké  atí etics? Nebo dcxonce Úspěctry nasich atletů  na IriS: 1v
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SKOKY DO VODY
KRÁMER.ENGEL lng.id { Německo} - zlato ve skoku z prkna á z věž € v Souté ž i ž en
FM Z ANT|GUA

xoš ixovÁ
USA - zlato
FM Z sT. vlNcĚNT

FM Z MAHRA

(147l53)
Z AJMAN
Z AJMÁ,N
Z MANAMA

z FuJE|RA

z Rovtlí xovÁ cuturnz xovNí rovÁ cutxee
z zAlRE

§poLKoVÁ REpUBLIKA NĚurcxo

Yv. Mi.

YV_ 15+A,13 l,ti, 't2c {115i21)
Yt'. i9+A17 př9tisk.Fiemin_q" í vii. 152

l VVo

1996 Yv.2858 |2854162) Mi
( Podle repí odukce na str. 7§. s č leny í eprezenlace)

WE§T Jerry ( USA) - č len zlateho týmu
UsA 1991 ruč ní  í azí tko použ í Vafié  v Charlestonu dne 2O.srpna

( v barvě óerné . modré  a č erv€né )

voot{í  póLo
|TÁUE _ zlato
Flýl Z slERRA LEoNř ,1995 Yv, 1895 (1E85/96)

mopexHí  pĚrteo..t
BALcZo András ( Maďarsko} _ zlaio V §outěž i druž stev

Mi.2.237 (2227!38'}

fileleiislický mater;ál vi7 XlX" Qlyfrpí áda

BoX
CLAY Cassius později MoHAMEĎ Ali { UsA! - zlato ve Váze polotěž !:é

1 968

1971
1a,i,
,1971

1lí l
1972
1974

Yv. BF Mi. BF 306 (1060)
Mi. BF 372 (37213)

Yv" lr,4i. 643 (640144)
s Fraziěrem Mi. BF 131
Yv. A60 Mi,690/91 (689/91)
§e světovým Frazierem Mi. 8F 57 i692)Yv, ltli. ve zIatě 97 (89/9n
Yv, Mi, BF14 (A88) BF 13/14
Yv.843!47 + 848152 Mi, 495/99 + 490/94

1 975 strojové  rází tko § texlem 
" 

Muhammad "Aii Největš í ,. , ''

pcUž í vané  V |\í nichově 80/8
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sENEGAL
NlGER
ToGó

Z LlBÉ RlE
Z S|ERRA LEONE

Z TANZANIA
z KEŇA
Z N|KARAGUA

připravuje LaCo Kajabd

Yv 454!55 Mi,624l25
Yv BF 25 Mi BF 24
YV, A5l§ (A517!23} l\ti. 177É  (.]776/8_1)

1s77
a o7ó
1 g84

Á7é §BAfcAtl 1 lx}n

E§

1 984

1 ooA

1 994
1 s96

YV, 996 (992/95)
Yv. 1681 (1679/s6)
Yv, BF 2]B |217l2i8i
V,] Qť rnn

Yv BF

Mi, 1309 (1305/c9)
Mi, ,1973 (,197Ci76)
t"4;. BFz18l1981)
Mi. BF 224 (15E2)
Mi. 653 ( 640/63)
Mi. 3404 (34c4i5)
Mj BF 262 (3786)

(62)
PoKRAč oVÁruí  pŘiš rĚ



KDY, KDE, co
(mistrovství  světa v olympijských

sportech * č ást lll.)
pavel Hladí k

Dneš ní  pokrač ování  naš eho piehledu
je yěnováno gymnastice, š ermu, lukostřeibě a
modernimu petiboji. Ve sponovní  gymnasijce
se soutěž í  na oH 1iž  od roku 1896. Vroce
i98a byla zařazena moderni gymna§tika a
V roť e 2000 skolry na trampoií ně. Rovnež  š errn
]€ na prograí }u ol-l nepřetž itě od jejich
poč átku. Lukostřelba se v programu OH
objevila poprvé  v roce 1900 a poté  1904. 1908
a 1920. znovuaaí azeni 9e doč ka]a V roce
1972. Moderni É tiboj Vytvořil zakl3datel
ncvcdotrých o1-1 baron pierre de cóubertin a
poprvé  se tento §po!"t objevii na oH v rcce
1912, od té  doby je §lee V pr€ramu
nepřetÉ axě, ale ocj konce pade§átých let
minulé ho století  bojuje neu§tále o svou
olympijskou existenci.

oo bude v dalš í m pckrač ování  již
nesiibuji. Posledně j§em slí bii cyklistiku, ale u
ió i6 bude ješ tě delš í  dohiedáVání . [,!ož ná
tedý spoiu sjinýini sporry. pří :tě.

GYnfiNAsTlKA

sPo,R70y^/
1903, 14,-18.8. Antverpy (8El-i
1905,22.-23-4. Boldeaux (FRA)
'1907, 30.6. Praha (AUT-BOH)
1309, 1.8. Lucemburk (LUX)
1911, 11.-14,5, Turí n (i'lA)
19,13, 14,_J6.í ,1, Paří ž  (FRA)
1922. 11.-12.8, Lublaň (YUG)
1926,22.-24.5. Lyon(FRA)
1930, 12.-14.7. Lucemburk (LUX)
i934, 1,_2.6_ Budapeš t'(HUN)
í 938, 30.6__1,7. Praha (TCH)
1950. 14,_16,7, Basile1 (SUl)
13u.28.6_-1.7. Rí m (lTA)
1958, 6.-10,7. Moskva {URS)
1962, 4.-8.7. Praha (T6H}
1966,21._25.9, Dortmund (FRG)
197ó, n.27.1o. Lublaň (YUG)
1974, 19.-26,10 Vama (BUL)
i978,2c.-26.'l0. Š trasburk(FRA)
1979, 3.-8.12. Fort Woú h (UsA)
1981, 23,_29,11, Moskva (URs)
1983,24._30.10, Budapeš t'(HUN)
1985,4._10.10, Montrea| (CAN}
1987, 18._25.10. Rotterdam (NED'|
1989, 14.-22.10. stuttgart (FRG!
1991, 6._15.9. indianapolis (UsA)
1992, 17.,19.4- Paří ž  (FRA)
,1993, i3.-18,4. Birmingham (GBR)

1994, 19.-24.4, Bí i§ban§ (Au§)-
jednotliVcj
15.-20.11- Dortmund (GER) -
druž stva
1995,2,_10-10. sabae (JPN)
1996, 16.-21.4. san Juan (PUR)
1997, 1,-7.9. Lau§anne (sul)
1999,4--16.10. Tianjin (cHN)
2au, 28.1ú ,4.11. Gent (BEL)
2002,20.-24.11. Debrecí n{HUN)

MC.DERNÍ
1963, 7."l2. Budapeš ť  (HUN)
1965, 3.4.í 2. Praha (TCH)
1967, 18.-19,11. Kodaň (DEN)
1959,27.-29.9. Varna (BUL)
1971,11.-15.11. Havana(CUB)
1973, 15,_18.1,1- Rotterd3m (NED)
É 75.2a.-23.11. Madrid(ESP.)
1377, 10,-i6,"|0. Basilej (sul)
1979,5.-8.7, Londýn (GBR)
1981,2i.-25,10, Mnichov(FRG)
1983,10.-13.1í , Š trasburk(FRA)
1985, 11.-13-í 0. Valladolid (E§P)
1987, 16,-20,9, Varna (BUL)
1989, ž 7.9.-1.10. Sarajevo §UG)
1g91,9.-j3.1c. Até nr(GRE)
1992,2a.-23.11. 8rusel(tsEL)
1§93. 4,-7.1 1. Aticante (ESP)
1994, 7,-9.10. Paří ž  (FRA)
1995,20.-24,S. Ví deň (AU'il
199§,20--23.6, Budape§| (HUNi
1997, 23,-26.10. Beí ií n (GER)
1998, ....,.... Sevil|a (ESP)
í 999, 28-9.-3,10. osaka (JPN)
200í , . ..,,, Madnd (E§P)
2aů 2, 18,-21 .7. New orteans (UsA)

u dalš ich odvětví  zatí m nezjiš lěna přesná
data, preto uvádí m jen í ok a mí §to konáni.

SROKY NA TRAMPOLÍ NĚ
1982 Bozeman {UsA), 1sB4 o§aka (JPN),
1986 Paří ž  (FRA), 1988 Bií mingharn (GBR),
1990 Essen (FRG), 1992 Auckland (AUS).
1994 Porto (PoR), 1996 Vancouver {CAN),
1998 sydney (AUs), 1999 Sun City (USA),
2001 odense (DEN)

AERoB!C
1995 Paří ž  (FRA), í 996 Haag (NEDi,
1997 Peí th (AUs), 199B Catania (lTA),
1999 Hannover (GER), 2000 Riesa (GER),
2002 K|ajpeda (LTU)
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š enN

M€Zinárodni feoerace š errnU poč i|á Jakč
ml§trovství  světa i soittěž e na oH od r-oku
1895, Zóe uvádí m bez oH. V oiymprjské nr
roce se konala ; samostatná mistrovství  světa
v Souié ž í ch kieré  nebyiy zařazeny do
programu oH,

'1926,27-29.6 Budapeš '(HUN)
",927,27 -31.a. Vichv (FRA)
1s29,8,-16,4. Neápol {|TA)'93C,23-31,5 Lutych1BEL)
1931, 2i.5.4,6, Ví deň (A,UT}
1933, 9.-18.6, BudapeĚť  (HUN)
1,334, 2a.,29 6, Va|š ava (POL)
':935. 19,-2§,6. Lausanne í SUl)
1937, 2C -30 7- Paří ž  (FRA)
1938, 15.-29 5, Pieš ť any (TCH)
1947.2s-5,*13,6, Lisabon(PoR)
1948,24--25.7. Haag(NED)
1949, 10 _23 4 Káhrra IEGY;
1950. 9,-22.7, Monte Cario (MoN)
',951,21_5,-2.€j. Stockhoirn(SWE),952, .4 -,5,:, Kooaň;DEN)
'9L3. '5 -7e.i 3rrrsel IBEL;
1954, 1C,2'1.6. Lucembll|k (t.UX)
i955. 9 -2i.,í c, Ří m (lTA)
i§5§. 14,-i5.9. Londýn (GBR)
1957, 15.-28,9 Pařiž  (FRA)
i958, 17, 3c,a, Philac,é lph;a (USA)
1953, 14,-25.7. Eu.japeš t' (HUNi
i961.17 -2S.7. Turin (lTA)
1962, '16 -28,7. Buenos Ai|e§ (ARG)
l,JbJ. ,, .;E Gdaisk (Po..;
19E5,2.-12.7 Paří ž  (FRÁ)
i9a6.6.-1e,7, N4oskva (URS}
1967,6.-i6,7, i!.{ontreai (CAN)
i969, 1.-"15,10 Havans (CUB)
1970, _l3,-24,9, Anka.a (TUR)
197,1, 5 -,16 7, Ví deň {AUT)1?73,2.-13,7. Góteboť g (sVýE)
'l974, 15.-28 7, Grenoble (FM)
1975, 1?.-2a.7. Bu(iapeš t"(HuN)
1977, 15.-24,7. Buenos Air-es (ARG)
197'd. 13.-22.7. Harnburk í FRG)
1979. '18 _22,8, Melbourne (AUs)'1981.3.-i3.7, clermontFerrand(FRA)
1982.'15,-25,6. Řim (lTA)
1S83 2J.-3C,7, Videň (AUT)
1s85. 12,-21.7 . Barcelona (EsP)
1936.25.7,^3.8. sofia(BUL)
1987, 17.-26,7 |.ausanne (§Uí )
i989.5.-':5,7 Denver {USA)
199C, 8.-15.7. Lyon (FRA)
199í , i4.-28 6. Budapeš t'(HUN)
1992, 9,,12,7, Havane (CUB)
1993 1.-1a ? Essen iGE,R)
_1994 5-1C 7 Até ny (GRE)
i995, 16.-23.7 Haag (NED)

LUXOsTŘ§LBA

1931, srpen LVoV iPoL)
1932, 1',-16,8 Varš ava iPO:
1933, 3i 7 -5 E, LonCýn (GBR)
193á, 3,^4,8- Bastad {sWE)
1935,26,-31.8, Brusei (BEL)
i936, '13.-J7.8. Praha (TcH)
1937,11 -14.8, Faří ž  {FRA)
1938, 8.-13,a, i-_oncýn (G3R]
1939 31 7 -5 č  OSlc 1NoR
1946,6.-ii.8, Slcckholm (SWF)
,9A7 

. 42 -13 E D.ahd {TCF ,

1348, 9._,14.8. Londýn IGBR)
1949,9,.i2,8. Pařiž  (FRA)
1950, 26.-30 7 Kodaň (DE},i)
1952,23.-26-7 - Brusel (BEL)
1353_ 21-.25.7 oslo {NoR)
1955, 19,-22.7. lie]sinry (FiN)
1957, ,18 -21 .7 Prah9 (ŤcH)
195E. ?c.-23.7. Brusei (BEL)
1s59,6.-9.8, siockhclm {sWE)
1c4J .^_í ? o ^,:l^,NaP,lJ,v \,,!, \,

] 9ó3 za,-l r /, -ie s,lKy ,Fll',J]
1965, 20.:3 7, Vás:erá; (s\\;E
'1967,?^5.-28_7. Ame.sí oon(NfD)
1969, i1-20,8 V;]liey Forge Park (USA)
1971, a€,.3,1 ], {tta.,esrr.e Ycry (GBR
1973,23.-29.7. Grencbj€ť řRAi
1975 25,-2t,6. i.lterla1un isu''
1977, 8.-1i .2. Canb€ť ra (AU§)
^1979,14 -227. Berlin (FRG)
1981. _11.-i4.6_ Punia Aié  (lTA)
'983 '.9 -22'a Lcs Ange!€s (USA)
,]9B5. 2,,6 10 §oul {KoR)
1987 _ ?1 -29.3, Adelaioe (ÁUS)
1§89, 2.-8.7. Lausan!-}e (SUl)
,19-a1, 19,_24 B. Krakov í PoL)
l99-i, Y 12 9, Antalya (TUR)
1995, 1,-6,8- Jaka{a ({NA}
1997, 19.-23.8, Victoria (CAi\i)
1999, č efuenec Riorn (FRA)
20a1, 15.-22.9. Peking (CHN)

Daiš í  ocvětví  tukostielby, Ve ktenich §e pořádá
mistrovství  svět3

HALOVÁ LUKOSTŘELBA
1991 ouiu (F!N), 1993 Perpignan (FRA),
1995 Bimiagham í GBR, '997 lstanbú l (TUR;
1999 lJavana (cUB) 20c1 Flcrencie {lTA)

(64)

1997, 'l5.-2C.7,
1998 5.-1'1,1t1,
aooc 1 _9 1a

20c1 26 10 -,1 ,1 1

2a|2, 12,-18.8.

Kapské  Město (RsA)
Chaux de Foncs (FRA)
Soui iKOR)
Nimes (FRA)
Lisabon (PoR)



LUKaSTŘELBA NA LYŽÍ CH
1998 Cogne {lTA), '1999 Bassons (FRA),
2COi Kubaienka (POl)

MODERNÍ  PĚTlBOJ

MS ž en se koná od roku ,lg8,1 a pů vodně se
konalo odděleqé  od M§ mUž ů . V roce .1986 a
od |okt] í 993 se konaji Vš echny soutěž e na
jeo'nom rní siě

i919, 16.-2a:c.
1 950, 6 _,l 0. g,
1oAl a. aÁ {^

1953,6._10 12.

1954. 10._,14.j0,
i oÁÁ --,a ae . 

^
",957,24.-3c.la.
19i8, 13 -17,10,
1959.26._30,10.
1961,19._23.B.
1'JA1 ^,4 -a^ 1^

IvaJ, Lz,lĎ !
19e5, 19 _23.9.
i966, 6,_1ů ,1 1.
1ů É 7 c_l"c
1369.21 -25.g.
1c7n í  §q
197i,9,_13.,1í )
1071 & c o
i974. 31,8,4.s
í c7< 1É  rc í
,1977..r.,,5,10.
,i978, 19.-23-8

Budapeš t'(HUN)
Zielona Gora-
DrZ§nikow (PoL)
Rí m (lTA)
Waí endod (FRG}
Me!bourne (AU§)
Moniecalini (1TA)

Morjlins {FRA}
BUdapeš t'(HUN)
Lahti (Fl}.l)

sěn Antonio (USAi
Darmstadt (GER)
Sheffield (GBRj
Basile1 (SUl)
Sofja (BUL)
Mexico Ciiy (MEX)
BudaPeš t' (Hi,.jN)

Milliield (G9R)
san Francisco (UsA)

Lo":dÝn (GBR)
corí ]pié gne (FRAi
GOteborg (sWE)
Kodaň {DEN)
Montleai {cAN)
Bensheim (FRG)
Varš €va (PoL)

Wjener Neu§tadt (AUT)
Linkóping (SWE)
Sydney (AiJSi
Bucapeš t'(HUlÝ)
§lenaillA,

(pokrač ování  pří š tě)

Stockhclm (SWE)
Bem (SUl)
Hálsingborg (sWE)
Rocas de San1o
Domingo (cHl}
Burjapeš t'(HUN)
[,1acoiin {§Ui)
stochholm (SWf)
Aldershot (GBR'}
Hershey {U§A)
Lioskva (URS)
Mexicc C;ty (1,1EX)
fu4acolin (§Ul)
Lipsko (GDR)
Melbourne (AUS)
Jónkoping (SWE)
Budapeš t'(HUN)
Warendoí  (FRG}
San Antoní o (USA)
Londýn (GBRi
l!4oskva (LJRS)
Mexico ciiy (MEX)
§an Antonio iUsA)
Jónkópjng (S!VE)

1979, i2.-1a.8,
1981, E,-12,9,

1982,4.-9,10,
1ol2 " Aa
í qpq ,n -?t c
1986,5._J0.8,
,1987,12,_16,8.

l989.3C,B_n.9.
1990,24,-29,7.
1991, 21,-25.8,
1993, í .€.8,
1 994, 1 1._16.8.
1995, 25 _30,7,
1997,29.7,-3,8.
1998,27,7,-2,s.
looo a, .a,
20a1, 16 -22.7.
2a02, 15.-21.7 _

samostatná M§ ž en
,1981. 18,_23,8,
1982. 8._12 8
i983,27,8,-1.9-
19&, 2e,8,,3.9.
l985,3.6"8.
19B7, 3,€,8,
i 988, 3..,7.8,
19E9, 2.€.8.
1990,23.-26,8,
1991,22.-27.10.
1oo, a í f í n
1996,20,-23.6,

OKÉ NKO KRONtKÁŘE

Jsko k|onrkář OLYLiPSPORTU vyhlaš uji. spolu s ů steckoorlickými sponzory nov.J č tenářskou
Souiěž  naš eho Zpi,avodaje

Ucastnici soutěž € struč ně popí š í  a Zhodnoti *§Voji ú .ást na něktených z oiympi;skÝch her č i
misilovsiví  světa, Rozsáh pří spěvku by niěl bý{ do jedné  strany í ormátu A 4 a pa vyhodroceni buiou
Uděteny tyto ceny za:

1. misto - 500,_ Kč , 2. misto - 400,- Kč , 3. mí sto - 300,- Kč , 4. mí sto - 200,- Kč  a 5, mí stc - {00,. Xč .

Přispevky zaš lete nejpo7ději da 31.12. 2003 (rozhoduje datum poš tovnihc razí tka) na ní ž e
uvedenou adre9u a ceny budou předány na jamim lasedáni oLYMPsPoRTl] V roce 2c04,

Poslání m ié io sodiěž e je opětně zvýraznění  podiju naš ich č lenů  na obsahu Ďaš ehc zpravoda]e,
Věřim, ž e soutá na]de dobrou oaezvu, na což  se spolu se vš emi č leny OS těš i:

Andělin Adolf, Na pláni 1285, 562 o6 Usť  nad orlici.

P.S,Dokronikyo§poiřebuji nějaké sní mkyZe43,za§edáni cs(16 11.2c02)vBrně.Koofú ti1 zeš |ete.
Diky I A.A.
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lvan Vápenka

srředový hráĎ. jedna z nejvýrazné jš í ch, ale i nej§vé ,láznějš í ch poslav naš í  kopané

D0 spaí ty pňš ei ze §iovenska 1;óonota Koš ice později Vq9 _ do r,,i955), dva ioky pů sobil

u nuir. Í r"nein a V Dukle pardubice. Po vojně se vrátil do Kcš ic, aie lok na to pře§oupil do

Š ň;i, §oiolouo a sehlái v něrn, v oMÓí  1990._.19j?,,;1r:]_fi:§.:i :::::^T:-<ry 
ňfi,dř;;;ňů r " "i"ú  

zeg gótů , z totro 65 ligových, Byl dirigentem T111". a proto mu

v§chni přezdí va|i ,š é ť _ Vletech 1960_70 celť em 47x reprezeňiovat (13 gólů ), ú č asrní k{tlts 1962 vChile,

i,; ;iffiň #,;"i 
"j"i-r 

o"o-ěurglu,kdu pů sobil jako hrají ci Ťené r v FC Mechelen a v té ž e roli se vrátil do

viktorie Žiž kov.

F i l ate li stické  m ateň áí y :
, Znánia NANUMEA-TUVAL), (viz Ms 1962)

_ Ke druhé mu kalu kýalí frkacÝ Ms 2ca2, {. k zápasu Óesko-lsland v Teptiú í ch, pDuŽÍ vala teqli1ká

plš ta TEPLiCE 8, vden utkánr 7.1a.2a00, ye své ,,n \rý§latní rn strojku ří ;ež jtastné ,o!|c svyobrazerlim

A-Kýaš ňáka.

Andrej Kvaš ňák {í 936}

t-'l S-f Oř? ll=
č r:rť llo Fa]..g^l^U

1,4d,é ž  Kr*i;Á,L

Jiří  Tichý i1933}

,:í ia\ S koDanou zač í nal v sokole Jeneč , pak hrá1 za sK Dejvioe. Pů voclně hrál střední ho

Í ",řÉ i;" r,rtoč ní ka]'Óá-;j;sc-ný devět let Ďlenem RH Bratisí ava, k,le vojákovai- Ve Spartá

ř$E}d ;;;l;;.ř"-r.i""ň-rsd3 _ i96g. Poč ut uikání  278, (95 ligových), jsko,§oper a pravý

yffilť  óbránc€ bez ora#t. zx mistr Iepubtiky, Pozciěji se věnoval ť chové  mlad_ýc|'! fotbalových
eir9 ipu,t.*. v r.t""h 1957-64 rgpí ezentovál 19x a byi r!č astnikem finále M§ 62.

FM :Známka NANIJMEA,TUVALQ, (viz ItS 1962)

Tomáš  Pospí cha! {1936)
.-řň-.

ú il$:)
€#

Jecien z nejlepš ich pováleóných křide!niBh ú loč nr!ů  odohovanec ostlávské ho

Baní ku pnš el uro"ó jgs+ do sparty,,kde hrál do r1968 Sehrál vní  ce]kem 147 utkáni,

ii"ň. s§ iÚ.ry"ň 1io g,í rt cettre'n, Ó't,govych), uč astní K chllské ho y' 9l;lií s3.1j3"-.*
ij"i.#,l,"]'ó"'"§ň-byl ú ;pósnýň,, ť unórem oslravy, plzně a předevš im praž ských

Bohemians,

, "'3*d,'é Bď"i!?'i' : 1 97G

- Zí }árnka NANU!ýIEA-TaVALO, {viz MS 1962)

- Známka BRAZÍ LIE, nominál 2 c, vydaná

t\ MS 1970, zobrazuje Gaňnchuv !3tok a zákak
Másopusí a (v pé du). V pazadí  situaci sleduje

T,PospIChat.

KVALiFlKAcE ť I§Hl fitPij,Btlfi

05,0C

w,
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l@\

f{.Bři@
Spartaku Sokolovo, DokraĎovateli vtradici bývalé  A.c Sp3ny byio vroce 1963

sedmdesál tet. Jgjí  ne.jvětš í  rrvai Dynamo (bývalá Slavia) hrála ve l1,1ize a v rámci osiáV c,ba

soupeň sehrálj přáteJské  Utkání , Keré  spartak Vyhrál 5:1(3;1),V roč nik! t.ligy 1962-63 se
Spartak umí siil ne g.mí stě. V muž stvu se pomalu zač ali pí osazovat mladí  hráč i: Mráz, Maš ek,
Tábctský, Bohum'! Veselý a dalš í .

F i l at e il sti cké  n al e i á! y :
- K asiavánl 70.1et VydeJa po§a dvě po§ovní  razí tka, která pauž í vala
iediný den '|6.1istapadu í 96,?- Poš í a PRAHA a25 použ ivala stroiové  razitko
v č emé  barvé , s rozií š avací m znakem 38
a hlavní  .o§a PRAHA wuž h/ala ruč llí  razí tkú  ue dvou bar,|áCh - č emé  a
tmavonodé ,

ET

í ao1llJJtJ 1B9 3

L
AK

7C
ďŤ*r

IL

pK
70
ďŤ

"q

ET
oQ

ou,
0

\.§
L§*

\.§
L§-tgf6

//§}l{.\
/;'/É a-MJ,

vŤB§"l#p-

Vroce 1964 byl STEP již  jen tozem bývalé  siavné  soutěž e 3 jeho sIáVa pomalu
uhasí naia, Se §padou se ú csslnil i Slcvan Bralislava. Praž ané  sehrál; utkání :
l.ko]o
ll,koio

1,-1, a 3:1
2:2 0:3
0:0 0:2

S - MTK Budapeš ť
Fc Eoicqna - §

FináIe §lovan B!^atislava - S
Poprvé  v dějinách STEP by]o í ináIe č eskosloven§kou zálež itostí  á po dvaceti deví ti ietech ptJtoval

§tředoevropský pohár opěl {po třetí ) na Letnou, SpaÉ ak hrál v seslavě: Kmmedus, Kollár, Tichý, Táboí §ký,
Vojte, §teiningel. Dyba, MÉ z. Kraus, Maš ek a Vráná, Obě bianky dal Maš ek,

FM:
- Poš ta tehdy pňpravila pamětní  ruč ní  razltka wuž lvané  v deň
praž ské h7 nnáb 2.9.19§4 na hlavní  poš tě PP(/.HA v barvě č erné . Pra
zajImavast, pohár STEP je vyobrazeil na maďarské  známce z raku 1962.
vydané  k trojnásobné mu vitězsť Ýí  Vasasu Budepeš ť

Vroce 1965 se Siavja Vrátila, po dvoulelé m pŮsobení  ve lt, lize zpěl
mezi elitu. Mezi fanouš ky obou táborů  tehcy panovala znaĎná nervozita a

vzájemná osoč lvání , zda se opět dávní  rivalové  sejdou na jednom hň§j,
V jecné  hospodě v jizerské  Smž ovce doš lo až  k uzavření  sázky mezi dvěma
přiznivci svých barev e po podepsáii ve{ké  ú mluvy a §kutBč né rnu pó§tupu

§Iavje, mus-el spaďan Pavlí óek odvé á slávislu Pacaka do Prahy na tradič ní

defuy na trakan, Akce se tehdy ýata velrni popu|ámí  a V den konáni deňy
4.9,1965 na Si|ahově, ví ce.]ak 5o oco civárů  zde obé ma aklé rů m §vé rázné  Sáž ky bounivě Zatleskali.

Utkání  tehdy skonĎilo sminrě 2:2,

(o/ J



- Kcelé  akci bylo připraveno né koiik druhů  fo,toglaí ických pohiednic. Keré  byly během ces,ty ze
smž cvky do Prahy prodávány a staly se velmi ž ádanými, naví c. když  je i oba akté ň podeplsovali, JsoU to
Sic€ neí ilaielistické  mate.iá|y, aje dnes to jsou dokumenty, vyjadřu,|í cí  ohromná nadš ení  přiznivcŮ obou
slavných.s", c0 prg své  kiuby byli schopni .udělai',

€,gtr${r,ffi#ta
+- s- l§á5

ka+l,aí "t.
.Á,r!#}

ffi6,.řr,,5l,

V kvatinkaci na |et],!i olympij§ké  hry V Mexiku 19§8. jsme hráli utkání  s s§§R, nejdří Ve V Mcskvě
2:3 á Vocvetě soupeře por"áž í me voslravě 3:0 a postupujeme, Voiympij§ké m tumaji vnlé x;co city
prohra.lerne § Guatemaloí .j C|:1, 5 tsull,}arskem remí zulerne 2:2 a pllráž í me Tha]sko 8:0. Zdalš ich bojŮ jsme
vyřazeni.

F il atel i stické  mat eriál y :

, znáfiika 9ALVADaR, hodncta í c. kat.Mi,la18, Yv.268. wdaná k mistravství  své ť a 1970 v i,aexjku.
- Fo MS známka SALVADORu byla doplné na plelisken ALEMANIA 1974,katatog Mi 110a. Yv,315,
Na sní mku č s,hráč i před prsiední m utkánÍ n kvarfikec€ pra LaH 68 y oslr3ýd 2.6.1§68 s §SSF í 3:0j Góiy
ť lvarnlx, Pr|Řh a oap^ovlc

Naš e sestaya : stojí Ct zleva ^ Š trunc, Piass, Jařábek, Baftalský, !{agara, Pivamí k a Mí JDŤ Handzo.
v podřepú  zleva - Tesař Jurkanin, Vencel. Ján Č apkovič , Polták a tl.Blaž ejavský.

JosefJurkanin (1949}

Technlcky nadaný ú loč ní k, kleď patň} mezi naš e nejvěiš í  pová'eč né  taient,Y Zač í na!
ve Spať taku cakovice, odkud přesloup'l do Spaňy (1s66-75), kdejiž jako Sedrnnáctileiý hrál
1 ligu. Vosmnáďi již  reprezer,lovai, poprvé  v kvalifilraci ME 68 proii Turecku (,1957)

Poslupně vystřidal i dresy Teplic {1975-77), §|ávie (1977-79), Eaní ku Pří branr (1979-81) a
konói{ VTJ Břevnov (1981-83J, Vlize odehrál 263 zápasŮ a nastří }el 48 §ólů , se Spaí loil

(68)



mistrcm Č s§R'1967, ÚČ astní k Ms 1970 vMexiku á 2x §artoval za olympioniky vroce 1968 na oH
V Mexiku, Reprezentoval 12x (1967-75,\ a dal 2 góly_

FM:
- znánky SALVAD?R, vizuýš e

Bedřich Tesař {1943}

,;Í Fr), , . odoh9Yálec §lavie Praha, hrajicí  ná postu zálož ní ka. Hrál i z3 juní ory Dukly Praha,
ta+'t';] s klerou vyhrái JL.rniorský turnaj ve Viareggiu v roce 1964. Reprezeátovai za olympijské
''r!l._7 muŽslvo 4x (1967-68). V iigové m roč ní ku 1965-66 neproměnil vposlední m ligové m uÍ ání's.9,D7 proti lnteru Bratislava (B;1) penáltu a tí m pňpravil slavii o mistrovsiý titul!

FM:
- Známky SALVAD}R., viz u!š e

Jaroslav Pollák {1 9.{7}

.A§ ._ ^_.__ _^Od.hoYrnec VSS Koš ice (1957-77), Keí ,ý později §taí toval za Duklu Banská Bystrica

"'§.t§-&i] 
(r'Jl/-79), 

_praŽskou §pai'tu (v letech 1979-s0) a Áuslni Salzburg,frak. (1981-83). Vlize
'.§3ť "l odehá 418 zápasŮ a naslří lel 25 gólů  z mí sta zálož ní ka a tvů rce hry. ú tiastnix Ús tgro
W|si Y^Y!{!UamiýrEVroPy1976,Reprezentoval 49x a§arlovai gxzaolympionikyví etech

í 967.76 (oH 1968 Mexico, oH í 976 Montré aD

Filatelistické  materié ly :- Znáí nky SALVADOR, viz výš e- pří tlsk na §/oven§ké  celinové  Ciapisnici k ME 1s76, (viz ME 1976)

Cslavný rok .!971 nebyl pro Siavii pří liš  dobrý. ve §TEP Vypadlá hned V i.ko|e
smaďa§kýí n Csepelem §:2 a 0:0. Viigové m roěrriku 197&71 se Slavia umí slila až  na
12,mí §ě. ví eprezentaci hrál jen Frantlš ek veselý, i když  zde hí álo několik velmi dobrých
hráč ů : Mareš . smolí k, Knebo(; O-Herda a jini. treňé rem ňyl A,Rýgr,

Filatelistí Cké  mateňály: 75.Výroč í  slavie byta pňpofienú ta dvěma razí tky:
stroiové razitko bylo uyuž ita na sběmé  paš té  PRAHA 025 (rozl.mak

-83) ve dne.i 1.1. - 26.2.1971.
" Epé ní  pří }ež itostné  razitko použ í vali na hlaýní  poš í ě PRAHA 1. ve
dnech 21- a 22.1.1971.
abé  razí ka byla v batyé  č emé _

75 LFI I(OPAN É 7§ Lrí  KOPAN E

$NHD++,\ á'í 5 21.t. 1371 €

tsrUP

§K SLAV|A PRAI{A
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cesla ke slávě zač ala v celku nenápadně, Muž stvo pod vedení m V jež ka a -t Veng :!s z;č z c
prohacu. ale pak Zac€l Vzesiup, áž  k í lnálové mu tumaji. V Bělehradu se vš e.chny č ,|yň zápasy procluž ova;r
a ve í inále poprvé  V hislorii rozhodl penaltový rozslřel, Uil,áni mezj Č eskosloVensKcU |^€pUbiiKoLj a

Německem pů vodně skonč ilo remizou 2 :2 {branky SýehJí k a Dobráš ) a až  v penaitovóm ýří ]ení  rozhcdi
vĚovický ,dioubák" Anloní na Panenky. Ne,llepš im hráč em š ampionátu byl zVolen lVo Vik,lor a mezt naš e
ne,jlepš í  hráóe patřii Fránljš ek Veselý ze Slavie.

Fí laIeilsť ický matenál .

- CeJjnoVá dopisnice sloyÉ ^]sKo, Wdaná v roce 1996 ke 2a.uýroč i frnále ME /6 ÓssF-^lsR (2j2],

na pokutové  kapy 5:3. Pří tisk na dapisnici uvádl vš echna jmé na č s.ú č astniků  na ME: Ví Ror, Vence},
Č apkavič , Pivarní k, ondruš , Dobjáš , Gogh, Potlák, Panenka, Masný, Módet, Nehoda, Jurkemik. Š vehlí k,
6aii5, ye§e/ý Michatí k, Biroš , Herda, Š tambachr, trené ň Jež ek a Vengloš  a také  MUD| Kundrát a masé r
Rů ž ič ka. Na pří tež itostné m razí tku je uvedeno chybné  datum 16.6,1976. Fí nále se ve skuteč ností  kanala
2L5_197a.

;r-6:l
;>-:<
i po§rn

t§§

26 rokov od 
']nálcveh§:áp.sUMé jslio!!l9v É ulópy vf ldlbale

]len.,: JriE! a Ven!c!

ť tffilt+
i,*,M,'i,,
T:iJl *:;,:"J;:.":x3":Ť

kde ieskc§]oven§lj 1rlblIi§|i !í §kali

É Rvo

Františ ek Veselý i1 943}

ffi
Jeden z nejpoct;vějš í ch hráč ů  generace š edesáiých let. pravé  kří dio, ale obollnohý

í otbali5ta. maié  pó§avy. ale obrovské  rychlOsti o.Jchovanec Slavie, kcje zač inal ,Již
V ž ácjcn(1954_62). Nepřetž ilo! řadu 24 let (1965-80) přeruš ila jen vojenská služ ba Vdé lce 30

rněsí cŮ vDukle Praha (1962-64). Reprezentoval vietech 1965-77 c€:kerí ,] 34X, Vsemiflná]e
ME 76 nám zajistil §Vójí  vitěznou brankou posí up Ci0 finá!e, Zlato ž  řýÍ E 76 a Úcast na Ms 70.

Mimo siavil hrál izá Repid Videň/Rak. (198G81), S,ZwettielRak. (lj|.l!ga-l981-83), V ÓS-liZe 414 utkánÍ ,62
góiů , Mistr Č ssR 1964, Hraje dodil€s za stárou gardU Slavie a pořád dobí el

FM . - CDV, ví z výš e

Václav Jež ek (1923 , 1995)

Jako í otbaji§a Zač inai v deseti leiech jako ú loč ní k a později jako

ýřední  oí enzivní  zálož ní k. Sehrái celkem 999 utkání  a na§iří lel přes 300

branek. H|ál za S,Benská Bystrjce, Jaroměi, DvŮr Králcvé , s.Upice, sp.Hí adec
Kí álové , Dukia Bmo, Ta,Liberec, PŮvodně tré novai mládež  Dukly Praha (,j959_

63), Po absciVoVáni trené rskó š kcly (_1961) pů sobil od 1963 dú  1969 ve Spariě
(ne nejvyš š í  slupeň ji dovedl i9€5.67), Dále Vedl Ado deó HaaglHol (1969-72)

ffiffi
SP '€ij-pž
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a také  v r€prezenlaci (1972-78)" Trené rem mistrŮ Evropy v roce 1976. Po té  Vedl Feynord Rotterdam/Hol.
(1s78-82), znovu spartu Prahá (1982-84), FC Curych/Š výc,(1984-86) a znovu sparlu (1986_E8). Asist€nt
tí ené ra reprezentace na Ms 1990 a trené r repfezentace pro Ms 1994. Ví etech 1g9o.93 manaž eí em sK
§lavie. Předseda Unié  irené rů  cMFs. Trené rem roku 19E7 a 1s88.

FM : - CDV viz uýš e

Karol Dobiáš  (í 947}

Jako hráč  byl vynikají cí m prarným obránce, zálož ní kem, Kery zač í nal v Handlové  a
slavným_se stal Ve spartaku Imava,za r€prezentaci sehrál 67 utkání  V letech 1967-80 a dal
5 gólŮ, Úč aslní k finálové ho boje na MÉ  76, Dvaká vyhlá§en Fotbalistou .oku (1970 a 71).
Vroce 1977 pře§toupii do praž ských Bohemians,, kde svojí  karié ru ukonč il (1980). vletech
1993-94 byl hláVní m trené rern Sparty, kde v roce 1993 zí skal titul í nistra a dodnes ve spartě
pracuje v managementu.

FM:- CDvvlz.ýýš e

lvo Viktor {1942}

Jeden z n8š ich nejlepš í ch brankařů  ve fotbalové  hi§tcrii a povaleč ný neilepš í  brankař
vŮbec. Zaěí nal ve Š temberku (1947), kde pobyl až  do roku 1960, Pak přestoupil do
druholigových Železáren Prostějov a odtud š ei na_vojnu do bměn§ké  Rudé  hvé zdy 1tSOr1 a
po její m uruš ení  do §p.Brno ZjŠ . Po skoncení  vojny nastoupil do praž §ké  Dul.Jy (19s3), kde
zů stal plnllch 14 let, s ní  zí skal 3x titu! mi§rá ligy (1963164,1965166 a 1976I7n.
vreprezentaci nastoupil popNé  pí oli Brazí lii v roce,t965 vRio de Janeiru (1:2) a póslední

utkání  sehrál ve finále ME 1376 proti NSR (2:2} vBěiehradě. Celkem odehrál 63 oficiáiní ch utkání  za
Č SsR. V dí unÉ  poiovině g§.let pů sobil jako asi§ent tí ené ra Ve spaí tě (do roku 2000) 3 také  jako jeden
Z trené rŮ reprez9ntac€,

FM : - CDV viz výš e

Vligové m mč ní ku 1975,76 si slavia vedla ú speš ně a skonč ila v lize na 3"mí stě se 16
ví tězství mi, 4 nerozhodnými výs|eclky a 10 prohrami. skóre 50 : 33 a celkoqý poč et bodŮ 36.
V kádru muž §va byli tito í otbali§é : slárek, aámal, Biroš , Mareš , Luž a, Grospič , Peclirtovský,
Klimeš , Jebavý, Fí ydryeh, Lubas, Cipro, Š :edivý, Vrabec,
Jěgla, F.Veselý ll., D.Herda, P.Herda a Segmú ller.
Trené r J.Jareš .

FM:
- oslava 80. výroč í  aaké  vš ak bylo vté  dabě správné  datum
zalóž aní  ? 1893 nebo 1896 ? Dnes se pí š e í 892 !) byta Ňpomenú a
ruč ní m Ňlež ito§ntm razltkem (v netradič nlm pravedení ) na hlavnt
pa§ě PRAHA 1 (v barvě č emé ), ve dnech 15. - 30. 9. 1976.

PFAHA,l
zi.. 9. l§76,@.
,1896-í 976

sLAVlA PBAHA lPs
KoPANA

í 71 )

p§krač ování  pňš tě



Po vynikajlcí m ví tězstv; naš ich fotbalistů  v kvalifikaci na EURO 2004 nad Nizož ernskem v Praž e (3:1 ),
kteí é  Znamenal. pňmý po§tup do Portugalska, se ná§ledují cí  den v jedněch nelnrencvaných novinách
oblevila oarafráze pří iež itostné  Známky S výDiatní  hodnotou 6,40 Kč , na kieré  se objevile ceié  ř}už sl{o, ideré
§e o tent.J ú €pěCh č e§ké ho fotbalu za§louž iio.

Š kcda ž e Č eská poš ta, s,p- nereagovala podobně jakc soLlsední  Sicvensr<á poš ta, klerá no
skonČ eněm letoš ní m mistrovsiví  světa v lední m hoke.ii ve Finsku prr.:ž né  vydaia 30, května t,r. repí ezentativni
arŠ Í k (harč ek) se ž ná!'ilkou 20 Sk (ax), Na známce je VyobiazenQ rnuž stvo hokejisiů  siovenska, kierě zde
obsaolio 3 r;1í sio (po Vitězstvi nad Č eskem 4 , 2},

Do dneš ní ho č í sla pňspé li č ienové  :J. P.tráselq l.Vápenka, L. Kajaba, P. H|adí k, AE6Ř;
A, Adolí

Vš em za to upří ryně děkujeme a í gdakce se těš í  na dalš í  pří spěvky i od V á s ,

Uzávé rka piiš tiho č islaje 1. prosince 2003

Předseda
Mí stopřed§eda
sekré táĚ
pokladní k
Redaktor

ing,-}aroslav Petrásek, P.O.Box 13,28223 Č eský Brod
Ladi§lav Janouš é k, U Pergamenky 3, 170 00 Páa 7
Václav Diviš , Truhlářská 20, 110 00 Praha 1

Bedřich Polák,d.t., P.o.Bóx 47, 150 21 Praha 5
lvan Vápenka, Na Záí nyš ti 8, 150 00 Praha 5,


