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Dokortč eill č iánku z ú vcdni sllany
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Pokud ]5{€ si Prohié dli Výp|atní  oiisk na oředchozi slraně a není  vám jé sné , proč  se objevil v náš e zpravodaji, je
VYsvětiení  vcelkr ]asré , Jencm ]e po'iřeba věděi jaký význarn skryva1í  pisme|lka v rámeč ku.na jeno noiní m
řádkti No tení  to zase tak moc slož ile, takž e si paniatú jte, ž e se jed;á o SVAZ TECHNlcKÝ,cH §PoRTů  AČ iNNCSTÍ  Č ESKE REPUBLiKY, NlakcneC to tatá n.,ní  ani iiž  tak Óů ;ezlte, nenot i;tituc; s" přejmencvala anYní  VYsluPUje Pod zkre'tkcJ novou a sice S3S aR Pie|ož eno ze zkr=tkevé  č eš ri|y jde-;'§Ďáú ŽĚru]
sPORTOVNÍ CH §VAZŮ Č ESKE REPUStit<. /-K2 ZInělé  nazvu doš lo V prynim poioietí  toh;10 rokLj. Foc novým
názvem použ iií  1lž  dva ncvé  pr-opagač ní  š loóky a sice s kateř]ncu Holubcovcu a k !.Aka.lemické irtu misttovství  ve
stieiD ě.

,i
prevÍ  známá pÍ Seň z prvnÍ  poioviny r-ninL.rlé ho sloleií , Pojd'me vš ak ješ té  tJái a to o horJně Jesilipak Ví te. jaký
Vztanmé i rylÍ řZachařzPsŠ iněVSi Žijí cí  VXv.§loletl.kč eské kanoisticerolpcvěc'jejednoduchá,Zesvýcncejt
Po Skandinávli si Přivezl kaje( kteni použ ival k rybciovu a |uristice, oo č esi.é nc kiaÉ  oostat ciokonce É a.iakáře
V ki]jekti do r.dcvé hc erbJ By| '|o tedy prokazateině náš  první  vcdák] T3ké  Známý Peir Vok Z Rož rnberka mé ipoije dochcVaných zpráv 5piL]ui VliaVť  V 1ehké rn ní baiské m óiunu. S;í zdnosti vltavý cyia věncvána pozomosijiž
za dob Ka|la lV, neboť  V]tava sjauž rla lakr Cr-,oiirvÁi cesta pro přepravu scli,

o skrteČ ných tlristických nebo 5oortoVní ch snahách na č eských řekáCh ize vš ak hcVcřil |eprve ocpú oýiny deVátenác',é hc §io]eti Vióio době se také  Vbií Zicstj p|ež ských ploVáren konaly první  záVody, Na
V]taVě Viád'Poněi"lě Č itý ruch, j3k je patlné  zdobových kreseb a rl,tin.;ezaiic se na tnaňasech alzv.san'lo1Í nách ccŽ byiy !oc]e pocobnó dneš ní m pramiókám. Frvlí  pravlcellié  vo.1ní  iú ry dalujeme
v sedndesátých lt-'tech, xcly se n3 n.Š ici] řekách oblevily pl.;ni károe, oovezii je ang!ió,Lí  obchodnici s kóňmi,
pá::ové  É racley 3 si.We|]5, Kieř 5plU|'V rocÉ  ]8l5 1,1alš i VliirVu a Labe

Š il'lba nra5ěle Kjn:keio d:Yu,.,.Y illcÉ  1E76 prvrí  skuteč nou kánor a prcjí ž dĚl se na ni Vciocn! Dcorlici, V ieŽ-e době lné i n']ii Ve V|ssl-nicivj kanci i Bměieký vĚslaisxý kiub prylí  skutee.o 
"or"r,"c.aii""" -.naš enl u:eni :] \'č esKem Vi.'-ctrl.tvl b|áZtlia Vo,jv v RoJetnci kce lj známý i3r:ní  spciovec Ferdinand Zinket,-J, , l, j L, . ,;1] 3.;We ,-- " F"dJ É \ h ;

i,-.'-4:.jc J:.rp-.:]/,..aS:,e\J-_,>.:iy,f,,jv.,l\ aZ.zé )ž C:ic,í .Cč >^ť l,.Yó-:l KIUbJ)\.Oce
'893 U jei]C kclé bkY st'l a iaké  kic jiný, .lcsei Í c..rui ciorsty. č yK se ;a d;tutc,ic,:cu sia] hybno| 
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vcJnl 1"ll!] sy a č eske kan_clst:i(y Je|]o eir., ii.iyŠ ,'riň ";;.;,;;;'o;; oiři,, e"rny americká']lť 'atl]]l \!1',oi, lrcle| pocle kleré bo í lrma'8]echa a Máieřv P|aZe Z6č aia vyráběi pnrni č eské  kánoe. Přessvoli ncchrsŠ e,rcsi a Váhi.] táK byiy,sjety cC í ckij i 9i G vsecnrY lriavni roti, na ize'm; é e.l'i'rulor.uy_ V tornt0 í oce,oseí  Róss]er Qiovsxý cbjeclnal l r'aniaa s.rt or"uý"n i",,"árt.l.,., x".1 , i,;;;.;;:;;; ",,"unr* 
. nich pcsk},tlV roce 19i2 praž skemu ]od'aii Řepcvi k|cni ii zeš ai vvlaoět
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Pro oozdějš i rozvoj
Vodní  tUristiky í  kanoistrky
měly mimo Č YK znač ny
význam Klub Č eských
turistů , Vysokcš kolský spoň
a samczřejmě vodní  skauti-
Jejich první  oddí l ustavil
samozře;mě Josaf Rós§ler
ořovský V roce 1912.
V následují cí m .roce č innost
vodní ch turistů  a kanoistů
zintenzivniia a ú spěch
první ch kanoistí ckých
závodů  vedl Jcsefa
Rósslera ořovskáho ke
svolání  zá]emců  c iento
spoť t, 29,]istopadu 1913 5e
v tendy známé  a populái,ní
sportavní  kavámě U Kar|á
lv na karlově náměsti
koilalo zasedání  Č eské ho
olympiiské |1o výboru.,

Po ie5c skoiaen] se seš ll kanů isiič !1 narjš elcl ZaKadaiici.i č ieny byii Č YK Pr;na Óyx Č eské
3uděj.!'Ce a VeslařsKý k|!ir Ele5k. ZakladJielem a plurrirt předsedcu by1 Joseí  Róssjel ořoVSký.
í n]si:přel.S.!a:-.-] Váciav Rybái ě !ok]s.jiikeIT JaI Rcztač ;i. Nazev nov:ě VylVciené  instituce byl SVaZ kancis,tů
kreIoVStV; aesKé h. a lo přt]s si(i]leč nOs| ž e raxouská cť 9á,ly ne!iá)y k ze)cž eni svů j souhlas Ten poskytly ieprve
výllsem C, a k nislodlž iielslvi v Fraze vý;rosem z 1 kvělna 19]4 Ješ tě 7 č erVna 'j914 s€ slihly pl"-n;
Kan.isi.]c(é  zé ,.ocy l c:ltu Axela Rossila, i'.je prograrntl byl zavod dvoiič  na 1 ka zví ié zili Breiiení eld a Mayer
V Č ase 6,3a ir_]|: Kraics na ia Vyprk e ] 5V VáLka] klei-; vš e pierJš ila

a3]Si.3l!c] by] spial 5ť  /;l (:í I aesi.rsrr]r,en:,le lBlubliky. Ncvé  podnilky a lové  sklieČ nosij by|y
zŠ <i:cer iacy;spěclL: 3,9,]919 by rSla!erl Č esky svaz kai,cistů  e Vldnl.h iuristů  a veimi 5zy rczš í řii svojr
pú Sobr,.si ia :g,é  l2etli Cest csicvenské  republiky, Zcela spealí ické  poclniilKy calV u nás Vz,liknou( na zákiadě
rorjanil(V 3l,;fkei]C ZapadL] a pcLrrijrij,/ ařerlCkýcl inciánú  liaIl]a5(crn,] nlú tí  a přeč eVš í rn z iad trampů  se

ffi,rc,; _ ; HoLECEK
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í ekrutoVal3 Větš ina těCh nejú Spěš nějŠ lch záVodní kŮ. Doplnili je
vodni Skauti, č ielové  Vysokoš kolské ho Sponu a Klubu
Č eskoslcvenských turistů  Č ifinost stále byla ve větš í  mí ře
zaměiená na vodtii turistiKu, ale zaóaly Se siále ví ce ob]evovat
dálkcvé  a ú istanč ni závody. z nichž  nejpopulárnějš i byi té měi
dvé  stě kilcmelrů  dlouhý závo,1 Č eské  Budějovice - Praha.

Fro dalš i rozvcj mezinárodní  kano]stiky měic znaóný
význarn za]ož -eni Mezinárodni kanoislické  federace lRK, Ta
byla zalcž ena 2C,ledne 1924 V Kodani a Zakiádajicí ch Zemí  je
pět Š vé dsko, Dánskó, Německc, RakousKo a

o rck později tedy vroce 1925 se na Vltavě uskuteč nilyjako dopiné k
jedOáni V|;l, o|yí np|jské ho kónqlesu závócy v rychlostní  kanoisiice a jii zde l:yia
prclednávána mož ncst zařazeni kanoistiky d0 piogramu olyrnpijsk_ých hel. C rok pozCějl se
dosavadní  národní  svaz 0ře]il_rgqi,y31 na Svaz kanoistú  republlky Ceskoslovenské _
prclednávána mOž ncst zařazeni kanoistiky d0 piogramu

l;;i:1-1
l=Ť3il,i
l 
=;;;zj 

li:r]

B 7.B

1:, ?ólí €
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Dalš í m meznikem,
a 1o velice významným bylo
l.Mistrovslví  Evrooy
v kanoistic8 v praze roku

1933. Byl to hlevně ú Spěch
č esI.icslcvensxé  sirortcVi]í
diplcrnacie. Poprvé  se
objeviiy speciáiní  lodě pr0

rychiostní  kanoisiiku,
kongres lRK sohváIil prc
závocní  lodě závazné
rczměry a na vodácké m
nebi se ob.]evi|a tato jmé na
; bratři Bzákové  se svýrni
skautskými přezrií vkami
Felix a Fejí č ek, syrovátka
přezdivaný RUs a silný.
prvni j,nisir Ěvropy v C1 na
1000 m, .již  o rok později
na Zaseflán' MOV
V A1řé nach byla kanoistiká
zařazena oí iciájně d0
p|ogra j,n! OH ,1936

v Berlí nĚ, Fřipi"ava na ně

usn"ěrní ]a sDeciajilaci pro rychIostri kanoi5tiKu n3 i13|í eh i000 a 1000C m
zlsnal, §y,-, j116 s 5zárem Fe,xer

Nia ll.í VE v Koiani oba tituly na C2

V Be|ií ně patřili již  Voí Jáci jedncznač ně k naš im ne,jlepš í m spoí lov9Ům, dvě zlaté , ledna stří brná a da|Š Í

č tyři bodcvaná umí stělí  iscu lcho dokladern. Ke jrrré nů rn již  uvedenýfi přioejme BoŽu Karlí ka, Mottla Se

Š kí anden, Koubu Klinru, Svobodu a nezapomeňfoe ani ná seslry Pavlisovy, Dckiadem je řaCa medailí  Z lll.i,'lE
V Dtjisburg[ a Z |.lVisti,cvslvi SVěta Ve š Vé dské m Waxholrnu. A polcm již  přiš e] Mnichov, březen 1939 a

il,sv,váika Ale ješ iě dří ve
se ná|oCi]c ncvé  cd,",ěivi
kanoi§tik],, - vor]ni slalcm,

Oiců  myš ienky
byic povicero, O pfuer]slVi
se dodi-es přou Svý.aři
s Rakuš any ]e§ c rálo
pozLJě;i se přiCali Nč mci a
Angiič ané  U nás
Uspořádali pt,vtl i

slalor^ový závod Bí ňáci,
Přesněji ř€óeno Frant!š ek
§í nutný, Mí stem konání
by|c staveniš tě Kninič ské
přehrady na rozbořené xl
jezUuByslrceáslaVný
den měl datú m 9,kVětná
1937. V Zeóátcich
slalořnových soutěž t se
roziiš cvaly tň mož ré
zpŮsoby §laiom na

L'5pé jrá Ála
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Klidné  Vodě, na rychle lekoUcí
vodě a hUneč ié  na Vodě exl:ernně
těž ké _ Naš i inklinovali k slaiomr: na
klidnějš í . ale rychle tekoucí  Vodó
pocoDně jakC RaKusálre Š ,ýcaři
Zac;naI sp 5'alnrnen,,r,1 O,eji" a;e
pL'or p:ť š , ná v /i.]j e".lre,]ně
obií ž Icu ceie clouhá obdobi
UieolnaT,ena o oouí lrvy výr c1
voC:lho SláiU,,].]i.J, oó vojoy
Vooní ho leré rru, rnož nýCh zpŮsobŮ

2 l sEP ?000

Ť#+ř*r
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"/, 
r,

É ,fi,C,

slalomové  závody
z dneš ní lro hledí ská
pc|-rěiud jJc':vné , je pccirop]lei,r]é  Že n":ezi nelispěš r]ějš i patři]i bývalí  voijní  tUr.isté . bralři Bzákové , Rus, Karií k
:,r:i:!:;':i1,::P.l':ť :ť :I l,.yslice, rychioslní  A io ješ tě ]ež oiii lyto zauooy nn rtáclch, protcž e ka|oe sepro sia c;],i V.ei]o zaóátcjch pří iiš 'neltcsal,!,. 

\'rv 'uYvly ll'] 
^ojé Llull, plU{UZe Kalloe se

obc'i]Í  prcleiilcrátu byio p|o kanoisly obliŽnýT, siejnějakc pro]iné  sporty, Výkonnost naš ich Vodáků
vš aK 0eklesé la a objevují  se
sláie noVá jmé na- l..1oleč ek,
Capek, Vamb€la, KrCuii;cVá,
kcš lál0vá a řada dalš ich
Ránu plc vodáky znanlena1o
obsazení  cí sařské  louky(Crndy) fiaolstickým
áUtop8.kem a hiavně obsazení
ceié ho ú zerni mezi v]lavcu a
SáZavou na Beneš ovsku
nč ,neckou armádoť , Fc
alelrtátu na l-].yOrlcha Vodácký
ž iVCi ié D}ěř ustej

Po skonč ení  lI sv,války
se pJvnj rnezinároCni koniakty
Zač aly Uskuteč í lova1 až  v roce

,/4í  ), PE-í A+rtrí
7č ' }d i €=7fřn,rě
é Ly/í PlC t/tL+{E
ď7bb€?*í ,l7rrl/í /

PO:]t ofiiqe oLYMA9ILFX 2oOC

1230 NJSVť

AUSTFA1_1A
-ied noznač ným1 9,i6

V|ť hCiem |ono16 6566^1 pr',
saí rczřeií )ě c ympilske hry
,r Lolcýně ']9a8 Tři Zieie a
jedrle Siaí blná rne{iaiie. lc bVi
i:spěci-:, klery ;sme pczděli jD
r]ikiy neijLrkáZalj ZopakoVa1,
otyrnpijské  1ituly zí skair

a,LrfrP s,2ep_r

vytyč ování  trati, rŇsobil
hodnocení . rnelodiky
tfé ningu, dftihy a typy
lodí . vybavení  závodní ků
až  po §aybu speciálnich
umělých kanálŮ a
posledfií  výkňk mody,
rafting. Vroce 1937 se
konaiy prvni slaiomová
záVody i vPrAze na
própusta U Kar|ova mostu.
Zatí mco v zač átcí ch byly

12-
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. Ť9jg9:k Č apek a Kl]d|ne sFeljxem, Siří bro přidali Havel sPeckou. Vroce 1947 uspoiadali š výcaň
V Zeqevě i.ME Ve sialornu IcF sice misifú Vstvi neuznala. aie novinky. zce{a kryté  iódě 6 nová techn;ka pádlcvání
jiŽ nikdo nevygirmovaI Na l l\,'ls Ve Slalú mU V roce ,1949 opěl V ZeneVě ]sme 1i i,.vti př;tomni a práVě iaio soulěž
znamenala význ3mný pře]Dm
ve vývotl naš ehc vodnihc
s]áiornu,

Zač a]lek paiesáiých
jet byl stáie 1eš lě v obrjobí
ú spěcnů  r]eš í  kanoistiky.
Nelen iěch nejma.kaÉ tnějš í ch
ž  OH a iVS. kde bychom
mohii při9onencul po jeiné
Z kaž cé ho drui-] u med;ilí
Jo5el HoIeč ek, nestálnc!ci
FeliX sKUdIno! a lniadí č €k
A]í ré d Jifldra, Za připomí nkii
stsjí  i naš e ú spěchy
í rené rské . l,,]aš i trené ii nyil
Viiánl V řacě zer,rí , irerlingoilé
pOsl!py byiy přednáš eny n;
řadě kunů  l |lás ivciz]l]Ě
p|ávě n3š imi ocbor:liky, Nový
rczmach Drož i,va vcc]ni
turisljka, pravidcině .je
pořádán závca Týnec
pikcvice, bchatě

B, ??rí t

?í sÉ cáů 10 #

Pl,ál14 5

fi6. /^lo§l^7 pfll^§€t
Eotlovsxl 1o?! - ba. 2!s

rrz 2] cÉ sKÝ rroť "§9-1ffi

navŠ iěvované  isou trené rské  kUrzy V Liptovské nr Hrádkll, masivni je ú č as1 na Vodáckych turistí ckýCh jí zdách
Zdalnosti (VT-]Z), l,Ja Poli spóňOvl.í dipicrnacie se D|,Pope| slává přejsedou lCF. jeji;i ;tánýlsou isut. a vacet .Vroce 195l se vPTeze uskuteĎnilo mistroVslVí  5Věta která potvrdilo opot na'se org;;ii,ač ná pořadatelské
schOPncsti 'jenom le ilrOveIi na scoTtcv.lm p,Jli Iro!hu ,ies,a a sláun es,ta,io,stixf vyr;ie'ota.-

NáUc];] jsne Pádlcvai celou EvlcpL; vychoval] jsrre si sour;eře a zač alá iám zoicn bý1 i]-ochu ú zko,Rychicslni kanoistiks Zaznamenáia znač ný ú tlunr a na cá|š í  olyn]pljskcu rnedalli Dc Helsrnkách ]sms museji č ekátaž icioh"i996varler;ckáAt|eí ]lě Vezmí něné rn.nezidcbí  n,i.e.usce,Jve5l'ř;c|jl;i.*ii|"in"""iJp.ři'.
prŮrněru aie iy Š !iČ ky nám jaks] Unlka]y. P|c pcřá{.1e],, uVed'ř]e alespcň nókie'.é  cirž itele nepopuiární ch
,.braí nborc'"ýCll 6tynpilskýcir r-neda;]í  : DVoaák Č iVl1eč ka, Š aci, Vokněr. ]-jr"aclil Ter;rye Ve Z,.!1í něné  Atlantě bvl
r5Pěš ný - 'c,; (,j/f al!t / : ] ','1n tr ]:.'o, ;..i Jb )u oli-pllsi.;ch 'rá:,c: al; l'," ;;; ;. ; _i v, l"" ;ói'Jausiia|sr<ern Sydney la iyio ť rspěchy iiž  nepocařlto n;Ko.iu naváZ3l Nesooč etná je aie řáda í neoaiií , kieré  zí skal
Doktor n3 [4§ i v závcdech své tcvé ho pohári.:, Je potĚš itelié , ž e snaC 0ro nac;házejí c; Áthů lly m;me již  zasepři9ravenc několir rovýcl ž e izek V ohni,

Pcněkud.liná bY|e siii.ja.e Ve vocjní m siajoc,lu- Ten nebyl sí ce olympiiským sponem. ale ve 5vĚtové rn
měří iku 1srne bYl] Velmo.í , Pa.]csáiá až  š edesá{á ié ta pí obí hale ve znamení 'lmei latá]sou Hradil, Hendrych,
Hrabě. Horyla Kný, NiČ , Skoli] J.rnský, Cí báK a hvěž dcLl neivyš š í hc t<aliuiu ilyi nliJnanasonny n]istr- světajirásex Na l,ě navázaii š jalcmoví  tii muš i(etýři Scdomka, ireš ňáx. Radil a samozřájm; iuomiia Folesná. To by|y
naŠ e nacele,prc c ymIJ-sKe iry 1 972 v Mnichcvě Augsburgský kanál bonUž ei nuoyr .ucct"* naš ich ú spěchú  ázlsi.ri lsm€ be/ lIlPda1 P

, TePrue Barcelcna-t992, Atidí ]1. 1996 a Sycne} 20C0 a nová,cenerace č eskó\0 slaiomu se doč kala.š rěpánka Hi|_q9.1ov. L]jkáš  Pcii€1 Cl š  me\ s Ró|anen ;scu ll ne;ie!š í  I';lezrí m rlastoupils dalš í  disciplioa.s]ezdnad'VokÓ'looě TacyaiĚSDoňOiipcmeimehvězclpcsledn(chlei Strn3{jovounrxt.n;utCjjž Vš echno
'obře 

DarnalUieí ']e, Shlnene ]i 1c tedy Vš e.iIiO cChrcTady Zí ska]; kanc]stá na niaoke vodě celkem dvanáct
OiylT]oiiSkých rt:ecjai!i. siaicrnáil Š est Na n]l51í č \.,S{Ví ,-]il svč ta 

-byio 
iěcl nrecjeiii na hlacjkó vocě 78, oa divoké  vodě|]euvĚřileinýct2lE PřelmeVodarť rm ]i/l!JeS c;c},"ai!vnrí řeccnejvetsi Ň.irJňel,n".oris,iro}(VAté nách,

-jp-

PoDNlKoVE VÝPLATNi cTlsKY {oV§}

í EEfr ,,,,u-, .-* .^
l.Ipi-m rďJ?

Ý\aY,5: ,!l,a,,\..š
&-ď!L ur* a.&e-. oFrFJii. ďf J2::,ru

siro;ki porž ,vanych v clcticuc Da.i]rlcclih 3 pcděbracecr, v,te ":;XT"..:i,ff;""rr"f'J:."]ff!ni.;;je V í ePUb]i.e sPOusle. [,Jate-ii D.] ri ci, něiai(é  aublč ly n_abidněle paecsedrvi xta;.emu veiiiice cnyoi:(82)

J -r:.a ,q ,q IBE
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Pcznárle je si3dno pcdle tcho, ž e
v propagač ní m š loč xu rnusí  rní t Uvedenor
adresu už iVateje Zbývají cí  č ást š toč kJ
mUZe mí i tomal:Cký yýznan. Přiiaž eů á
ukázxa e prc nás zaií mavá tim, ž e
PlIblikUje skLleč r;cst, ž e Telecom Je č iengm
Ceské hc Cjyrrpljské ho learnU Zelim

€§K



100 let Norské ho fotbalové ho svazu

V loce 2C00 věnovala Norská poš ta zVláš tní  pozornost nÉ jobií beně.]š í mU sporlu na světě _
fotbalu Dne 12 4 2a9a vyš e| seš iiek (ó;s]ovaný) a §amolepKový-s2 x + Žnamtami s nominálnimi
hocňotan]i známek NoK 5,5c, tedy celkově NoK 44 Seš í tek byl vr7dán právě ke sté mu Výroč l
Ncrské ho fotbaiové hc svazlj známky .}sou ve tvaru fotbalové ho mí č e a ná podlož ce ;sou oórysy
fotbalové ho hřiš tě provedené  stří bmou barvou. podklad tvoři ,zeiená řáva.. Na jednoilivýcň
známkách jsou_tyto motivy . ,í )dribling 

V ž ákcvské m muž stvu, 2) rozhodč í . 3} dí vč í  kopáná a 4) óól,dosaž ený mladým fotball§tou, Tyto kruhové  známky byly V Norsku vydány vŮbec popr-vé .

!'il! ]]:.:

* 
'':§cl.n l"-,*; tt--r ___,,í !hrktňl!wMi,hd({

_ vš echny domácnosti b1,lr vvlygrrv,.alry zdvaceti vybraných návrhů  vrcholných foibaiových
í ll:_:7b,at} lřl p,6 zveiejne-,, V oalš i sé rii *..-rto vý.oč -'. KayŽdc§ly Jedno:,,ýe ^áiIts} Dy,V Ye.j,e
l_.j",'-:,Áie:ez,sk3i/neJV,ceh|dsů  vyb,áry da,s; třJ tarž e2a.|ář-2ÓO2t|yic\,vcárcdal;í cnses,
znameK s lctba|Cvýn-a námětem V aichové m i ar-š ikcvé rn vydání , se kteni,rnj se Š eznámí te přiš ť ě Ce|ouen si vydale Norskó poš ia ve s'oiupráci s Norskýí ,n í otú atovým svazern právě ke 10d výroei iehoJ Ť, L!on.A

Vl Gregor

(83)



Z AZERBAJDŽÁN 1996
Z GAMBIA 19§6

BENVENUT! Nino ( ltálie} - ziato Ve váze we]terové
Fll Z AJMAN | !oY

1 971
,1969MANAMA

z. §HARJAH _1968
Z KHoR FAKKAN t969

Mi.
Mi,

YV. 98 + A52
s ilnou l]odnotou

Yv, 157+A'1 33
Yv. 20+A26

Yý. 219+A7 1

Yv, AZi

M] 386 (382/86}
M]. BF103
Mi, 1056 (1054/59)
Mi, M152 |Hl1UM'l5?\
spolu s Ajman Mi, 386

Mi 514 (510l16)
Mi.223 (219125)

š eRrut
GEREV|CH Aladár { Maďarsko} - ziatc v š ermu š av|i druž stva

. í í laleí isiichý mateiál viz X alÝmpiáda
KovAcs Pál ( Maďarsko) - Zlato V §€rmu š avií  druž stva

í ilatelisucki fraí eoál viz XI- alympí áda
MANGIARoTTI Edoardo ( ltálie) - zlato V š ermu kordem druž §fua

, í ijetelis:jcký nlatecál vizXl. olynpiáda
KARPATY Řudolph ( Maďarsko} - zlato v š ermu š avli ]ednotlivci a druž stva

F{atelisí icfý lnaleiái viz XlV, o}ynpiáde
DELF|N0 Giu§eppe ( Itálie) - zlato v š ermu kordem jednotlivci a druž stva

filaLelisticj{j, maieňál viz Xr'. afrmpiáda
PAVESI Carto { ltálie) - z|ato v š ermu kordem druž stva

í iletelistický natená] viz Xvl. alympiáda

g,l l'il,r*try.q"lt
h,iJ r*+ **

-= .1s ffi.{ ,á^!- ffi .jfi

VzPí RÁNí
KoNo Tommy Tamio ( USA) -siří bro ve VáZe střední  ( ziaio v r.1 952 a 1 956)
Fful Z GRENADA 1996 YV. Mi.
VoRoBJÉ V Arkadii { SSSR} - zlatc Ve VáZe pólotěž ké

flialelistjaký ma;e|ié i vlz wl. olyfrp|áca

+' -,iw ^h--,,tl Ť - l:-
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MIYAKE Yoš inobo ( Japonsko} - stří bí o Ve váze kohoutí

FM Z FUJE|RA 1969 YV,1969 YV- 2i5
Mi. 294 (2921301)
Mi.52 (518/23)
Mi, 19.r (192/6)
Mi. 358 (355/60)

z SHARJAH
Z MAL|
Z MALI

1 o^o

1972

1 960

Yv, A75 {A73/5)
Yv. A162 (A159/64)

sTŘELEcTVi
DUMlTREscU lon ( Rumunsko} _ zlato Ve střelbě na asfaltové  terč e V soutěž i jednotlivců

FM Z RUMUN§KO 1961 Yv. 1808 (1804/13) Mr 2a14 (20i0/19)
,i964 Yv 2073 {2068/75) Mi. 23§0 i2315|52)
N,D, YV. 2081 Qa76ia3) Mi- 2358 (2353/60)

JAcHTING
ŘEcKo - zlato Ve třidě Dragon, posádka ve slož ení
Zairois Georgois_
FM Z REcKo
PoRTUGALSKo - střibro ve tiidě Star
FM Z PoRTUGALSKo 1991

( podie reprodukce na str, 87)

FM Z PANAMA 1965

Xvllt. oLYMPlÁDA: ToKlo J964

LEHKÁ ATLETlKA
AUN Rein ( SSSR) - střibro v desetiboji
WALDE Hans Joachim { Německo} - LJi,onZ V deseiibcji ( Viz iake ť ,1968)

FM Z PANAMA 1965 Yv.

ROELAř.ITS Gaston ( Belgie) - zlato v běhu na 3000m překáž ky

HERRloT Mauřice ( Velká Británie} - střibro V běhU na 3000m překáž ky

BELJAJEV lvan { SSSR) - b|onz V běhu na 3000m piekáž ky

princ řecký Konstantin. Eskidioglou Ody§seus a

Yv, 725 M|.747

YV, 186i (1858/61) Mi, 1887 {18E4/87)

Mi. 794 (785/95)

Mi. 792 (785/95)

BEYER Uwe { Německo) - bronz v běl-U ra 3cOOn ořekaž {y
NÉ MEcKo 1996 poš tovni li§lek,, 10c let novodobýeh olynlpilských heť  s pritisken

1996 ruč ni razí tko použ ivané  v Mainzu dne 4.10.

BRIJMEL Valerij { ssSR) - zlato Ve skoku vysoké rt
FM Z Kť DR 1978 Yv. 150'io i1501r'jQ) Mi, 1772 t176ú /74')

clEPLY-WlEcZoREK Teresa Barbara ( Polsko) - střibrc v běhU na 80r,T překáž ky v soutěž i,ž en
FM Z POLSKO 1964 Yv 1174+1476(147219} Ml 1625+'i627(1623/30)
BALAS lolanda ( Rumunsko} - Zl3to ve skoku VyScKé rn v soutěž i ž en
BlKiLA Abebe ( Etiopie} - Zlato V běhu maratonskěnr

í liate]]stlc{ý r]:aterláj prc oba Výš e uvedené  Viz XVl]. Olympiáca
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CHAMBERLA|N Anna Marise { Nový Zé land} - brcnz v běhu ria 800rn v soutěž i ž enF\,Í  Z PANAMA i965 yv Nli. 791 (7851795)CLARKE Ronald ( Austrálie} - oronz v bé hu na 1O000rnFM Z MALI 1969 yl. A72 (A;3t7\ M 1q? /1c?/q6l
CUTHBERT Betty ( Austrálie) - zjJto v bé nL na 400Ť v soutěz, ž en
oERTER Altred ( USA) - zialo V hodL dlsÁerr

fií alehsucry mé lenáj prc vš erhny Vjš e uvedené  vE X'y'l Clympráda
DANEK Ludvik { Ceskoslovensko) - sti'bí o l hodu ojsl en

filaí eli1llaký maieflái Ýiz Xx. olynpiáda kde ziska] zl3la

DAV|ES Lynn ( Velká Británie) - z|atc ve skoku daleké mFfua Z HoNDURAS 1968 Yv, A409 (A404l10] l\,,li,70C (695/701}

Z HoNDURAS ig7^) }u'oru, (Á457168j Y,|,:i3triii7'r;,
DUPUREUR Maryvonne ( Francie}- siiib|o V ,uil. ." Š Jo}lln jjř;::.o ''Fll Z PANAMA 1965 Yv, Mi 791 (785l7g5\

€AMMOUDl Mohammed ( Tunisia) *,ť ,:T;;i: x 
j iffár1" 

Chamberla;n'

fiialelislF:ký nalefrái |iz XiX. alymp)á& kde zí skatzial\)

HAYESRober"t í  USA) - zlatc v bóh," la .100m 
a v š iaí elě na 4xiCC:.FI\'] Z HoNiDURAs 1968 Yv Á+toln+oarl0) M1,7ú 1 (695170_jl

z KRÁ,LovsTví  
'EMEN 

1 965 i"" M;, 13? i;3á1!,,,
(25419)+ a tŮzné  přellsky L,1] 238 (23719) + 255

261 (25c.:5r + 264 126]15) r 32i (3i9/21l
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HEATLEY Basil ( Velká Británie} - střibro V běhu mar3ionské m
F1\,{ Z GRENADA 1996 Yv Mi
HoLDoRF Willi ( Německo) - Ziato V destiboji
FM Z PANAMA
(rep.odukce spolLl s Al]nem)

Z PARÁGUAY

1965 Yv

Yo3

fu1l. 794 (785i95)

YV, BF V Zvláš tn!r seš itxu Mt. BF§7
( na oklali arš ikU Spalu s Sc1-1ollal:cer^em a ljen|chellim replodukce Spoiu s Menlchelii, gymnasiika]

Z PARAGUAY 19 /'1 YV_ A.551 i] ] i0/5+A559i61) \!1i,2118 (2139ia8';
Z MAHRA 196B
Z AJMAN 1371

Z NICARÁGUA
Z NEVls

Mi, 1c5 (991105)
Mi, i211 (1?1014)

Mi. 1894 (1883198)
Mi. BF1996 Yv. BF

Yv. i3+A11
YV-,14,1+A1-15

( vydáni iaké  s hodio|ciJ v BF a s náplsem na okraji)
lV/3 Yv A87'1 (86C/75)

+,.,{a;;€.;N^ú a i

..: L' ,] ,5U
::]:.jř,-,a i !"

,a:\t^:i\,, |.hÝ.

.j,,,J: V

KIRSZENSTE|N-SZEWINSKA lrena ( Polsko} - zlatc ve š tafetě na 4x1OOm střlblo v běhu na 200m
a ve skoku caie4é m v soutěž i ž enFM Z POLSKO 1965 Yu i474 |147219\, Ml, i625 (1623/30)Z POLsKo 1966 Yv i532 (153.1/38) Ml, 1ss1 a168c/7)Z PoLsKo 1967 YV. 16i8 j6lel23.} Mi í 763 it;olioel

Z MALED|VY j 996 
lpasledni dVě 

']odnoiy 
se robraenlm š iafely)

Z GUYANA 1996 Yv 1,1i

KULCSÁR Gergely ( Mad'arsko) - siribrc V hodu cš lěpem
RUDAS-ANTAL Márta ( Mad'arsko) - s:ří b|o V hodd oš iěpem V §outěž i ž enFl\,1 Z MADARSKo i964 Yv. ",7iO (i7c0111) M],2c9E (2c89/10c)
MANOL]U Lia { Rumunsko) - brcnz v hodu diskern v scutěž i ž en

řllaleiisť i.ky |ralelral wz X,X alymp]áca kde Zi:kala zta|a

I!]cGUlRE Edith Marie { UsA) - z ato v běhu na 2c0rn, sli;b.o v běhu na ]ů Om a ve š tafeiě na
4x 1 00m

r so::ěž  ž entrV Z GRENADA .968
Z GRENADA 1969

Přicravuje Laco Xalaba

vv 268+27 1:,268173,) Mi 27l +2l4i27 1 151
YV 281A+28iD(231pJí ) Mi, 3c.]+304i3Cl/í jj

(YV 268 a 271 5 nlpiggrn . Vlslt Cariňa')
l obě Serle V,Vcane V i]p.avě 3 Znárnky a 3 k:póny)

iag)
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LlEdiony 15

ESTADIO NOU CAMP

stadion FC Barcelor]a NoU Camp ]e největš í rn stadicnem V EVí opě a druhým na svěié , hnec po
chátrq í cí rn brazilské nr stadionu lvlaracaná

V Barce|oně se fotbai Ucl,ytl poměrne záhy a Š výcar Joan Gamper byl V roce ,1899 u zrodu FC
Barcelcna, Prvni opravoový §taoion Klub postavil V roce i909, Velký popud k Výstavbě Větš í ho ioibaiováhc
stankLdal zápas kdvBarcelonahosliiavroce.]921 AcspalU Zájerncsiart]ednohoZne]]epŠ ichmUž SteV
EvrcP.v bYl tak V€iký, ž e se muselo h.át na Estadio Fuxarda, na kreré m se cines hiale rugby, Vyblrdova]rý
6iadion měl tehdy kapacitu pro 40 000 djváků  a ve 4C.ietech ijž  nesiač ;], hiavně kvů li preitr}nim zápasů m
s Realem Madrid V roce 1950 bylo rozhodnuto koupit nový pozemek (nou camp) a v roce 1954 byl přijat
proiekt architektŮ J. sot§,,ase Maurí ho a l, Mit]ans€ Mjroa. stadion by] s|aVnostně otevřen 24. záři 195i a
Pokňěn jako Nou Estadio del Futbol Club B€rcelona, Oficiální  název byl vš ak pří liš  tllouhý a tak se ujaia
přezdivka Nou Camp

V otvj.acirr'] zápase í rastoupila FC Barcelona proti Legii Varš ava Necajeko Nou Camp byl v roce
'1972 otevřen Calš í  stadion Mini Estady pro 15 tisí c diváků  a hraje na něrn rezerva Barcy, Kaž dý stádion č as
od Ďasu poiřebuje modemizaci Tou proš ej i Nou Camp v letech 1980 - 82 v rámci připravy na M§ 1982,
kdybyl3kapacitazvýš enanai2c0O0rnist Prem,é rovýmzápasembyiczahajova.í  utkáni fulS82Argentina
- Belg]e 1 : 0. D.uhé  rekonstrukce se stadion dcč kai v jetech 1990 - 9-] kvů li giyrnpijským hrám ig92
KaPacita by]a snÍ Žena z bezpeč nostrí ch dů vodů  na souč asný.h 96 tis;. llri§t Prvoí m veikýrn zápasem pů
mo(jelnizaci byio finále olynpi.jské hc í otbalové no lurr-aje Š paněisko - Polskc 3 ] 2

Z významnějš ich Utkání  se zde *ájo í iná]e PMEZ 1989 Ac Milán - Steua Bukureš t 4 : 0. fjnáje
PVP 'i962 FC Barcelona - §tandad Lutych 2 ] í . Ne stadionu měiy svá vysioupení  i takcve hvězdy, jak<;
jsóu ill Jackson, Rolling Stones, Bruce Springsteen a1. Z č eských muž stev hrá|a na Nou Camp naposledy
Spana Praha B. 12. 1999 utkáni skupiny A rJruhé  ť áze L;gy rnistrů  a p.ohráia 0 : 5 (0 . 2j Ze siavnýci
piayer'Ú zde pŮsobi{j R. zánoa, L. Kubala, J. crLjyff. D. ií aradona, L, Figo, Ror"laldo Rivaldo a iini, S K

lÁjcl^! D€ í !í 31
Afří 'É  -Prila{í

§n
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Váž ení  kolegové ,
dóVolte, abych doplnil pří §pěvek na pókrač ování , Vycházejí ci V naš ern zpravodaji olympsport,

přitele jVana Vápenky ,,spáí í a yer§ť s s/ayia, t€ntokrát ve filatěIií ' o náSleduJí č í  :
Věclě| jsem, ž e mám Ve svých archiválí í ch ulož eny stanovy spo.tcvní ho kiubu Athletic club ,Sparia",

obsaž ené  v brož ů rce o rozměrech 7 x 10,3 cm (obr, 1),

Stěhování m jsem jí  založ il a teppe nyní , po d|ouhé m č ase, byla objevena. To neni tak cjŮleŽité , aie
přední  stránka-obal brož Ůrky ]e legitimací . Překvapeni přichálzí  '. L€itimace má Č Í sio i a ,je UrČ ena

zakladateii olympijské ho nnuii v Č esxe repubjice, panu Dr, Jiří mu GuthóVi. V ni se potvrzuje, ŽeJmenovaný
se stal 24. 5, í E95 č estným č lenenr Athletic Clubu _Spaňa"- V dólní  č ásti iegitimace jsou podp|sy tajernnika
Vác{ava RUd]a, předsedy KřeĎka a pokladn;ka Jaroslava oÉ a Dalš i stránky brcž Ůrky obsahuji stanovy
§portovní ho spolku Athletic club "spaí a'.PředkláCám vám tuto inforrnaci, vč etné  vyobrazerí , a věří m, ž e 1lž  neni pochyb zařadit Dr. Jiří ho
Gutha do hlstorie klubu Ac sparta. osobnost Dr. Jiřihc Gutha a jeho význam pro č eskó olympijské  hnutí  je
podí obně popsaná v námi vydané  pubiikaci ,Č eský a č eskoslovenský oiynrpismus ve filatei;i", VČ etně
dokladování  fiIatelistické ho mateňálu ( l, dí l, str, 36 - 40).

V tomto ólánku doplňU]i í ilatelist]cká materiály, které  nálež l k osobě Dr. Jiří ho Gutha - Jarkovské ho
a byiy porí zeny Do vydání  zmí něni publikace : 

Bé da poiák

ZN -_10ů .výroč i pruní chnovcdobýcholympijskýchher(cbr,J,Gutha-Jarkcvskóha) 27.3. 1996(obr,2)
Pi] - 1010i Zag|eb - Med,.lnarodna í ilaieiisticka lz]ož ba- olympspod'99 - Praha 17. 5 1s99 (obr 3)

OVS -Č eskýBrorj-Dr-JiřiiStanislav/Guth/Jarkcvský/1861*i943/ 12 7. 2aa1 (obr.4\1

CDVpp - D|. .liři stanislav Guth - Jar,kcvský iB61 - 1943 označ ena CS , 11i01 (obr, 5)

obr, tr

sf-,\No\,\
§pOItOlllil0 spciÍ ir

ATHLtTlC CLUB,,SPAfiTA,,,

: | í mé no \)ub!: _.4thlill. aiul
§}dá- nebo zkřácené  _ slóa|i!.

, š  i|. .§;dio: P.d}.
ii .,}, JcdDacj ieL: ('.rJ:i!.

§ {, Úé e] §9o1kui Pisioyáui siorrú  vů -
bec,.zé jEé nB spOrte, eth;elj!ké io, Yš et;ký§h
!igiick"cb !er s; o,ta v!;ch, jj7(jy De Ýe]o_
clplOul D1 .oEi. !ern:d, s;e:6i do leŤč ť ,
br!sleDtl P,oviD . les,ovan , ruiistrk7.

§ 5. x ú aelů G k;ubu ilnť ž i: aJ ,Po
leóoá cvjÉ š D', b. Ýi,ieLy, () |.irdá;t vť .
ieinýc,h z.ivooŮ, 11: odior!e piedAáš ky;
,J PořádáDi záLaÝ J. Lil*ni pirpravlei.o
Dé iu §oortoýnl5i Pr,, ola le; š ko'e od-

obr. 3

obr. 4
.1_ wtr' \ DrJiří  /Ť í b}x í eesxl ltrulrriu'|

§9fi t:n /ýŤffir*;$
ffiT:YiY §§,*, ] lffi* \ů ďý l e§l l"''-iii;is§Ěi }rzň+.e=+

abr" 2

obr. 5

Dr Jiň §tanislav GUTH JÁRKOV§KÝ

a 86a - 1943
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lvan Vápenka

Při oslavách devadesátj let V loce 1983 procriázeí a spať ta "hUbenými' ié ty, V ligové m
roč niku ,1982/83 se Umí Stila na 3.miš ě. V Č eské m poháru se jí  neciaňlo a skonč ila v semifinále
S Bohemians (1:2), K oporám muž §Va patňli předevš im tito hráČ i:
Sti"aka. Bielik. Haš ek. Berger, Gri§a a Jozef Chovanec,

FM:
- Jubileum jednoha z nejstarš í ch ktubů  v Evropé , pňpamí ná pí í lež itostné
ruč ní  razí tko. které  polÍ ž í vala pc§a PRAHA 49. v č emé  baNě, dne 5 11.1983.

PRAHA 49
Jubilejní  rok 1983 byl pro Slavii P]-aha iokem prů měmym 5.11 13t3

Vcs.lize skonč iia Vroč ní ku 1982-83 na 6.mí Stě, Nedaňio sP ]í
vČ s,poháru á ani mezlnárooní  Výsledky neby|y valné , Zkádru muž stva §e Vreprezentacl
objevil jen 1X K,Jarolí m, opolami Slavre v roc€ i983 byli , P.Herda, K..jaloií m, V Petž ela,
J,Peš ic€. L.Kubí k a Z_Hotoýi, i|vluž stvo vedl M,Máč €la,

- Výrcč í  jednoho znejstarš í ch klubů  u nás a v Evrapě nárn pňpomněló
luč ní  pří |ež ltastné  azí tko, použ í vané  na poš tě PRAHA 49, dne 1.10,1983
(baNa č Emá).

V 1.koie na.áZiia spartá na rumunský klub
§ieaua BUkureš t'a 7,9.'1988 V PraZĚ hned prol}rála'í :5
(1.2), §paila hrál6 vsestavě; Stejskai, Blelik, orgonik,
Němeóek. Vrsbec, P.Novák, Chovanec, Bí lek, Lavič ka,
Skuhravý a Kukleta (46,siegl), Tr,J.Jarabinský. Branku

dal Ve 20,mjn, Kukleta.
V odvetě v Bukure§i dokáZala 5.10.1988 uhrát remí zu 2:2

(i:,1) ale to ne§taóilo kpcstupu. Tam hrála spaňa Vsestavě,
fulichájek, Bielik, Chovanec (74 Novotný), Něrneóek, Vrabec,
P,Novák. Haš ek, Bí lek, Kuklela, Lavič ka (46,Siegi) a Skuhravý,
Tr,J ,,jarábin§ký Branky Sparty : 2x Bí iek ve 12. a 88.rninulě,

Fiiatť listický mateňál :

- Rununská poš ta R finálové mu Utkáni steaui s í talskýrn AC
Miláfi pňXavi!a ruč ní  ýí í ež itostaé  razí tka, kí eré  wuž í vala bú kureš ť ,

ská Poš ta 7a758 - 15 vden frnálavé ho ttkání  (24.5,1989). Na razitku jsou uvecjeil vš ichni saupeň a
Výsledky sleauí  v tonta roč ní ku (1.kójo spadar. sí eaua Bukureš ť  nakonec ve f]nále padlehla AC Mií ánu C:4
(a 3).

,. oA, . . 
-"-,:} 

. XXIX roČ nik Č eskosicvenské ho poháiu se uskuieč njl V době í  988-89.

'ď§\. :á*Li,. P.oblhal samos,iaině v Č esku a na Slovensk,J a ví tězcvé  nálodní clr poháŇ se
:{#J/ "€l : si'etli . v iěze ós Fonáfu

ffi; -T;. Č eský pohár: č lvií lnále 
ií ť í l;*"J_""",* :3r,jff :,3
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Fináie č eské hc pohánr §e Uskuleč niic 28.5,1989 ;j*Ť#rť iry;iilil#';Jj"^ *uŘ ,roo o,ur*r,sparta - slav,a

spaňa nástoupila v seslavě ; §iejskal, Bierir, J lovotny'",Í lli".-ilTili*'lflX."r, č abals Kukleta,P,Nováx (Kalenda/, G:]ga a Skuhravý, tl Ja:ablnský.
Slav a JánoŠ  Simú nek. ondrejč í k, Kiusáč ek, Beránek, Vjger (Záleš ák)_ Žax,, rryae, Mysliveč ek, siva
(Procházka) a Řehák, tr,i.Kopecký.
slovenský pohár vyhrál §lovan BratislaVa a zápas o Č esko§lovenský pohár nakonec skonč il ví tězslví m
sperty 3:0 (0:0).

Flate!isů cXý matenál
, oNV Jablonec nad Nisou,necha! zhotavit pří lež itóstný š tač ek a poš ta JABLONE? NAD NlsOU 1 jej
pouŽlvala ve své m Výplatn\rn Strojku někotí k dnŮ ýed konánlm č eské ho frnále (ovs jsau 7námy z r 1 ., 1b.',22.23. a 24. 5.89),

5em jí inále sparta - Boh€mians 3:2

č tsxo sLuvrxsxn

01.00

n. c..a4) rttÁLr

^ž rŤ§ě 
ť tsxÉ ti:plHÁnu

ř&Ť ;TijJ;'\=/ 
,;neicii,c t r

ONv
JA,BLONEc NAD Nlsou

ť 59 ab,/ J1

Pc osmj letech se Č SFR opé t probojovalo
přes kvaiií lkaci na r§i9rovství  světá 1990 do
ltálie, V Závěreč né m tumaji jsme bylj nasazeni dc
skupiny A, spolu § ltálií , Rakou§keffi a USA.
§kupinU Vyhí iála ltálie bež  poláž ky a na rjruhé m,
po§upové m, mí siě Č sFR id,lě výhry:U§A 5:1
(2:0) a Rakousku 1:0 (1:0) ajedna poráž ka s liálii
0:2 (0:1)i. V osmifií ,}ále jsme pak rozdrtili
Koýarikú  4:1 (,1:0) á ve č tvnfináje jsme, po
Veliké m b0ji. podiehll SRN 0:1 (0,1) s zda!š í ch
bojŮ jsme byli vyřazeni. Přes1o naš i hráč i
nezk]amáii, neboť  po§up mezi osm nejlepš í ch
muž stev světa byi obrcvským ú §pěchem,

F i latelistické  m aten á l y :

- Aňí k SIERRA LEONE Mi 1439,Yv,1157,

'od1.:a 
L9 Aa archu p 3 ste]njch

zlámek s vyobtazenou repreZentaci Č ssR,"d MS
1990, Nepadařilo se zjistit, ze které ho utkání  je
zní něný záhěr. zí ejmě z nějaké ho pří pravné ho
zápasu v í etech 198E-B9 (pravděpadabně ne
KanárskýCh astravech) Na známce je chybné
Uveden náZeV státu - CZECHE3LjVAK:A

Na známce jsau vyobrazeni : (Nahaře)
!,Haš ek, VNé neč ek, LVik, M Kadí ec. M.Eilek
{DOle} J.Bieiik, LMoravč ik. V.Weiss, M,Luhový
V HýraVý a J.sť gjs,{al.

("V ká(!ru muŽsť ,/a na M§l'e§fd byli. Kcrian, straka, Kubí k, J ChcVané C, Skuhra,y. Knofií óek t,irrcr, Griga
Mik!aš ka)
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lvan Haš ek { 1963)

Zač í nai V ZOtl Nymburk jaxo zálcž ní k nebo obránce, Ve Sparlě od roku .i 977 do 1 -agc a

pak,1997. Mezití m si zahrálza Racing Š trasbuŘ/Fr, (199G94) vJapcnsku Ve dvcu Kiuóecn
Saní rec§e Hiroš ima (1994-95) a Jef Unjtecj ]č ihara (1996) za Spadr V iize (ig77-94 o,jehiái
?4C zápasů  a dal 65 góIŮ. Ziskal s ní  7 titulů  mislra ligy. V reprezeniac| odehráj 56 utkán|

ť Jč astniK MS 90 3 Foibaljsla roku 87 a 88. Nyní Jako trené í  první ho muž stva,

GHANA cB00

ř ilaieii stiCké  mateiáiy
- Známka S/E,{FÁ tÉ 'Oru"E, viz výš e
- Zr}ár,nka GHANA, hodnota 800 C, kat.Mi,č . ,.,., Yv.č . .. ..
Zábé r ze zapasu Č SFR - USÁ na Ms i99c 5:1 Q:a), konané ho dne 1a.5.199Q ve Flarcncji. Na sní ú ]ku je
/.Haš ek s Wynaicjou
- Arš í k LESCTHj, hoú r}ota 6 M, kat.Mi.č . ..., Yv.č . .,,., vyrlaný kMs 19s4 vUSÁ, IVa zÉ nce 1e
uJobrazen !,Haš ekvsoubaji sBarresií n $t.) vzápase Č srn _ ltalie na Ms 1g9avŘimě tg.a,tggo, kde
ttátí e zvitěziia 2:a (1:Q, Na arš í ku mií no známkL je zabrazen ješ té  T skuhravj (vpravo) a itaiský brankař
W Zenga (v textu je vš ak ómylern uveden náš  J. siejš ka/].

Václav Němeč ek {1967}

Zátož ní k. Dc Spady pňš e| ze spadaku Hiadec KIaloVé  (1975-85) a ve Spartě ]e
nejcií Ve oc rOkU j9B5 - 1992 a poté  od !,oku 1997 dosud. Vletech 1992-95 by! Ve
i.encolzskám FC. Toulouse (1992-95; š vyu.ske Serveře Ženeva (1995,97) a č í nské  Dalian
Wancja (i998), Ve Spaně celkem 374 Utkáni (,174 ligových),6c góiů  (2t ]igových), Mistrligy 7x
(1 985 s7-91 .96). Úč a§ na Ms ,1 99C, Reprezeniovai 60x, 6 gó|Ů

FM, - Znáť rlka Sí 5RRÁ LEONta viz výš e

Michal Bí lek (1965)

Záiož nik. Zeč í í lal Ve spaňé  od miádež nických kálego!,li, až  1igu zaóal 1982i83. Pů
vo;:_.é  v, RH cheb (i984-86) se Vrátil 0pě1 do spafiy {1s8&90), Pc MS odeŠ el dc Betlsu
SeviiiaiŠ paň. (1990-92), ZnoVu Ve Spartě 1lg92-g3) a Viklone Žiž kov (i993-96), Konč ii
v lrniollu Teplice (1997 - dosud). Mistr iigy 4x (1987-9C). Nejlepš i fotbalista rcku CSSR 1989,

Úč as,t na l!,1S 199C ceikern 35 fl,prezel].ač nicil slaňů . Úč as1ní k kvé |if;kace oH 1988 V Seodl|

FM. - Znárrlxa a,a**, 1EolÝE, ví z výš e
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Julius Bielik (1962)

FM: - Známka S/ERŘÁ IEO^/E, vlz uýš e

Vladimí rWeiss {1964)

FM - známka slERRA LEaNE, vizVýš e.

Jan §tejskal {r962}

Filateí í ú cké  mateiá|y :

- Známka slERRA LEaNE, Viz \4š e

š e stib l aku a sa mó statné ho arš í ki.r.

_ Jecen ze š iroké  paleiy kvaliinich brankařŮ. Postupně saňova] za Zbrojovku
Bmo (1972-81) RH Cheb (1981-83), spartu Praha (1983-90). Queen.s Paik
Rangers/Angl, (1990-94). Sjavii Praha (199+9s) a Vlklorií  Ž;ž kov (1998), Asi§entem
trené ra ve slavii (1999-2000) a dnes trené rem brankařů  ve Spartě- Sedm titulů

Vlize zač í nal jakc oblánce Spaí taku Tmava (1980-82)." Ve spaí tě pů sobii v letech
1982-91, po 1é  Mazda Hiroš jma iJap. (1991-92).a opěl dcma Lr Š VnRc Beneš ov ((1992), RHcheb (1993-95). Hrarjec Kr,álové  (1996) a . konč i| V Unionu Cheb- 7X 

'misil' 
iigy

(,1984,85.87.88,89,90,91), Rep|ezentoval l8x, Úč astní k kvallí lkace oH 198B V SeoUlu
mrs-lrovstvi SVěta 1990 Trené reln V'klone Žž kav a, souč asné  době manaž eí ern F]FA.

záč inal ve slovenské m lnteru Bratjs}ava a pc té  v Hurbancvu. ve spaňě pů sobil jeden
rak (1993) a odehrál ce]ltem _14 zápasů , ztoho 4 iigové , V ni6hž  střejil !ednu branir.r, Pak ješ lě
Vy§lřjdal Petru Dmovice, Duna]skou Stredu, Fc Kcš ice a A!"t!"necji Petž alku. Reprezenlov;l Ve
31 zápasech a dal 2 góiy. Úóastní k Ms 1990,

mi§ra ligy (6x Ve Spaí ě a 1x ve §iavii). Repr€zentova] celkem 32x V 1etech í 987_
94, Úcastnik kvallŤ ikace pro oH isbs v Seoulu. Úcestní k mistrovstvi světa 199c

- Ái,Š ik LESOTHO, Mj ?? - Vydaný k MS í 994 v U§Á, A|a mářnce Steiskat chyí á střelu schitlacih1,
v l,Ťkáť t! Č SFR - ttátie v ftmské m utiani ls-a,tggo {2:0). Na arš í ku chybné  uváden K.LÍ rldenberger /Rak., Známka GUINEA, Mi 

"?.Yv.248, - yldaná v emisí  k MS 1gg4 v tlSA. Na ol}r_ stří !í  L.Matthaus
penaItu protj J,sÍ e/skalovl ve č í wtfinále Ms 199a, Ň utkáfil ÓsFfi _ Né rr]ecko (0_-1). Známka]e §óUč é slí

§§F8EE!&&§ §§ §{n§§§
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omá§ s
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ú {§}í
€$p
§eoulu. V ]

Postupněslaí tovai za Přerov n Labeí r, Sp3É U (i983-90j, RF Che5, Fo:an.cv'llal,:

s5on,nQ .|sabon,pon i1990-96), F,o zdí av,l]il porí ž e pí ecóz§ne ukclč  l Spo,i];f, ka,9:-

iil;';iŤ  *,b";i, Č ii*-;sgj 'e]en 
Klubl ligovÝclr kanoryru (1c7 Eólů  - 76 v Č esku,a 3l

;;i;;ři."';;,;;"ň.ou .trgi-". yr9 1.11,1.,::l s ,1;"::l^j,,l?:"i,";1":,,1",ffl,

T kuhrarrý (1965}

i'ň;r"r;.,:;';g-i..tři"řli s"rí  irgss_gs), Rovněž  rič astnikerr kva]ií ikace OH 1938

Souč asnosti tnanaž erern fularily Pří bram

F i! at eli stické  m ateriály
- Arš í k UGANDA. kat.Mi,č . ..-,Yv.č , ",,
vydaný k Ms 199,1 v USA, v hodnotě 2.50a,-,

s'e záňé ren ze stť jné hů  zápasu Č SFR - í tálie
(a:4, na Ms 1990, Na ZnámceT-skuhravý
v baji s F, de Nawlí

- A,í š í k sť átú

í .EsOTHa kat.fuli č .

.. ,, Yv č , - .., hcdn. 8

1,4, vydaný k MS 1994
v ú sA. ZfiámRa
zab{ezuje v bo.ji

i-.Haš ,ka s F.Batesim
v ří mské ,n utké ní

í ?9 5, í 990j č sFF-
ltálie ne Ms 199a

autar tí í  gólť j.

s,{ýsledkem 0.2 (0:1). T,Skuhrayi je zcela vpraýo (mimo známku)

Jako brankař je amylem uveden J-stej.skal Ve st(Uí eónos/í  -§e/edlrá o

í alské hC brankaře W, Zengu.
- Zr]ámka S/ERFÁ LE}NE, kat.Mi.č - ...,\'vč  ",, wdaná
k MS 1gg4 V UsÁ Na 657. }gtLboj T.Skuhravé ha s H,Marchenou

v osnifrrlálcvé m Utkál,ii na Ms 1gga s Kostarikcu 4:1 (1:Q, skuhí lvý

!a{ u
fN

Z,svobcda) Trené í  J."a|abinský. odve,ia V Pl3ze (7,12,1995j

skófič tia remizou 0 c, ki.erá zaárl1enaia vyiazení  §paí ty

z calš ich bojů  v Poha"; UEFA

FM: - K utkár]í  plpravita ita|siá paš ta M{LAN3 CENTRE
poš tovní  pří lež jtastné  ruč ní  razí tkc. v barvě č erné , Na razitktl

omylen uve(Jen znak sparlaku Tmava (slavensk,J} a mí s{c

názlu Sparta }e SPÁRIAX
(94)

Pruní  uikání  3 koia Poháru UEFA. mez; AC
23 i1 1g95 v Miláné  na Sladionu G.lvleazzy, pňneslo

Spany] P.KoUba M.Holňák. J Novotný,

T Řepka R Týce. L Mislr, V,Budka, M.Flidek,
P Nedvěd, V.LokVenc á .j.Kciier (72,min

Vilá1 a SÉ anOLj rra^a nlái]é n
vllěz-slví  Milánu 2:0 (1 ;0), Sestava

*NO C§ry,
, n ,=]:I /A

_\V -_tYÉ -l ,í r,
+' /.-\ ť É } ... '-

: {WVW:
; \J erj v 

_w)vó {ll,-l{.srlRí lí  perqÁ \q,§, 23.11.1995 _q,' &5:5l t9'



,;ffi-oi, 
1:,,! l§1',"F §il.ii'é '"x?; J,§;f,t1 'iť *rŤ i ó i',Ť j§x,:';,it l'":§:l§

.._§ ".. 9]9lj!ul Hyský, Kozel, Suchopár€k, Poú rský, Ler"ch
(106 Sta]ne4, Bejbí , Kriš oí ik (68,Vávra'1, Novotn;;, a . 6 F l LÁ 14..
Smicef (87 Vácneí ) Trener Cipí o. první  ut(án, §'ls,1.1sgu.{r'oV Praze 5 3,1996 skonč llo 

"Ví lěz§Ví í ,] 
stavie' zlo ir'oi a tat, 6-poslouo];aCosemiftnale, 'v \l w/ d (d^ 

gfu' O

'#, 
" 
* H! T,.i' :: ! ;, ri'' r::l3 

r 
;:,::, # ť  í  §? m,: in F,H: ^2 - at§ W* "pa§ě u frlatelisí lcké  plepá^/- "ďj 

ff^.{:;'*-' (;5p4 r9Y

Na X,,n'i}5irovstv} Evropy,tdy se závěreóný 1urnaj konal vAng]ii, Jsme po§oupili zV.kvalifiksč niskupiny ž  prvóho mí §ta. Zánasyl Č R ,- Nizozemsko (o:o í  s;r) No§ko (1:i a 2:b), Běioru§ko (4..2 a 2:$,Lucemtursko_('1:0 a 3:0) a't'í aka (6:1 a_o:o1, vin!riij..ňr-n,ari ve skupině c smLlž stvy Německa (0:2),ltálie (2:1) a Ruska (3 3). Daiš i Podup,_etuánnaru,"Poáug.i.to it,o;, - semifinále: Fráncj€ (c.O,na p€nally6:5) a - í inále: llěmecko (1:2. po prodiouž ení ) l Je to zati#na1 poslecjní  největš í  fotbaicvý ú spech,

í a-W f,í re fr*rrope

Filatelistické  mateňály :
-. Arš í k GAMBIE, kat M!.č . ..., Yv.č .2osB,
hodnota jeat]. znanhy D 2. vydatý k EIJR} 96
v AnEii. Na známce je mu:stva Č eske repubtihy
ue 

_ slaž ení  Gleva) v,Né meč ek, P.Koubi,
Y Kadlec, P.Kuka, R,Dru!ák, L.Suchoparei,
R.Látal. P,Hapa! P,Nedvé d U rrYie* ;
P.Berger, Fbd paslední m kYai!frkač ní m uť káníME '96, mezj Č R a Lucefiburskem G:q,konané m í 5.11,1995 vPraze na Letné -staaiáÁ
spafty
- Po skonč ené m fináte Č esko - Německo
(1:2), byl fta tafi}té ž  arš í ku datisknut přetisk,
kat.Yv.č .21 a7

Patrik Berger ('!973)

FM: - znánka GAMBIE, je souč é ití  arš í ku k ME 96.0Í z vÝŠ e)

- Atš í k GAMtslE k ME 2aaa @í mo známku), |viz. ME 2aO0)- 
'{š í k 

TURKMENISTAN, (viz. ME 200a1

iffi *.,_, OdCnovaneL Sparty P|aha (1979-91) pře§toupil do slavie Plaha (i99.1-95) a oc]tud]jffi ,;r do zahranič I dO Doí ilnundu lNěm,(1995_96) a co slavné ho Fc Liverpool/Angl.
'"_§# ' (1996-dosuo, Vlceí nistr Evropy ig96, mistr É vr-opy do 16le1 1990. Fotbálista roku-1996 (spolu s PoDorským). Mislr bundesligy '1996. v reprezer;taci debutoval na

(ýpru V roLe tg93, Úcastn;< fulE 2000
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Staný tenisorný otisk výplatniho strojku

Pí i pří l€ž jtcsti návš těvy Výstavy osTRoPA 2003 V Jihlavě jsem se zú č astnii rovněŽ i ,fj aLelistické

burzy, která sezde konala. Vjedné  znenápadných krabicJsem objevil angi]cký oVS z|oku 1929. Se

vztahem kten]su Toio velmi zajimavé  razí tko se hj,ká známé  í irmy Slazenger, jedné  ž  nejstarŠ Í ch firenr

vyráoělí cí ch tenjsovou výsřoj a výzbroj,

, í rx j rl',
, .1 ,.]/.\

l ii 2 ,,;, :q, i

\€';.-,l,_,' :,v ,-/

i.:jg-;ú Ťi-r'i ,'\.
i:(,,,:.";r jl
í ři' rc l"]i
2 tj' '2 -iď,

LAZEN6E,RS
Fú R

AWN TENNl§

Firma vznikia uŽ v;-oce 1877, V souvislosti s prvnim rcč ní kem Wrmbledonské ho tu;,nale, oei roku
i902 se WimbleCon hrá! pouze s mí č ky znač ky Slazenger. V souč asnosti patří  Stazengeí , spolu se
znáČ kam! Wilson, Dunlop, Head, Prince a Nassau k nejznámělš í m a k nejotr|í beněJš in výr-obců nr
tenisové ho vybavenÍ , i když  obliba znaĎek se v jednotlivých zemí ch dcst liš i. Logem liray Slazengei je
svěioznárná silueta panlera, S. Kamenický

ř.{ěmecká brankaňská fotbalová legenda
^První ho á Páté hO května 2003 se konal vMů ihel&ru nad fu,í ohanem kongí es partnerské  organlzace
oí ymospcliu - lMosu. Na mí stní  poš té  by} použ í ván vellce zají ř]avý ovs v i:ródré  barvě, v levé li rohu je
Vyobrazen pěkný stadicn 1. FC Ncrimberk. na které rn V Bundeslize Váič í  i dva č eš ti hráč i : DaVid Jarolí m a
býVaiý č e§ký .eprezentani fularek Nik|.

N0linberk je !"o!.něž

:uoe konai fulS 20J€ o §ič iJ *-,*í i-J-fr
č er,: se zŤ iL) , tó* n- í  *:.l /+\ ;
í l: I(L É #§39)§1 Á ' 1r_\ 3

Nepie!|ej-,telouoosi3- lffi Lq\ť  ivou ,]e p.;4 Vpldvc u*a..p or.i..";e*ř,* *.i* lň

{Heiner)sttjhlfauih,|iaród;!se11.1,1E96azer,]řel12.9,1966 Už Vletech19,jl-i3stáiVbranc€
Frank€n Gio!Penhof-Ni]rnberg, nasledcvaly č tyii roky vkiubu Pfeil Nů rnberg (19.]3-16} a zbytek karí óry
stráVil V PJpulárnÍ nr '1 FC Nú rnb€rg (1sl6-33). Ý reprezentaci odchyia] 2,i zácásů  (1920-30), z Í oho 6x jakó
kapiián, DebUtoVe| 27 6, 1920 v Curychu proti Š Výcarsku (1 : a) a i l-eprezen}ač -' oiesenl se rozlouČ ij 2,
3, 1930 ve F|ankjurtu naci Mohaner.T v utkání  s itáii' (0: 2), iedrnýn velhým světovýnr iú tbaicvým turnajem,
kieré ho se H. Stuhlfauth zú Č astnji, byly OH 1928 v Amstelodánu, Je potěš itelné , ž e nejen u nás. a]e i
Ý Německu nezapomí nají  na §vó iotbaiové  iegendy a obcas.je nejen iilatelislú n-r připornenol

brankařská iegenda z rr]jnu-
lé ho stoleti - |-{einrich

Faedsecá
Mí stopřecseda
Se<relář
Fokiadní  k
Radai(tor

inc Ja,os av Petrase. P C 3:r 13 2S2 23 Cesiy B"rc
Ladislav Jancuš €k. U Pergarnenky 3, ,]7c 00 Pr3ha 7
Václav Diviš , Truhjářská 20 110 00 Pr"aha i
Bedřich PoiáK,d | , P o,BoX 47, 15C 2i P|aha 5
lVan Vápeňka. ila Zányš li 8 15C ů C Praha 5.

S, Kamenický
Dodneš ní hoč í slapnspěliólenové :.,t-petrasei
Gregor..,

Vš em za tc a í edakc€ se 1ěš í  na dalš í iod Vás.

Uzávěrka přiš tí ho č í sla je .1, března 2004


