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BuDEME poŘRoRreu noxrlovÉ no utstnovswí  svĚrn

Č eská repubiika buce hoýit mi§rovsiví  wěta v lední m hokeji 2004. Světcrvý Š ampicnát se tak Po
dvanád] leleci opě1 Vrátí  do Prahy a zamí ří  také  d0 Ostravy, kde s€ budou hrát dvě ze zák]adní ch skupin
a jďna osmií lnálová. A tc vš e po vš ech peňpetií ch koiem \nýstavby nové  ha|y v Praze, fi následné
vrjměně termtnu poředalelStVí  s Finskem.

V květnu roku 2000 rozhodla Mezinárodní  hckejová fedeí ace pň zasedání  v ruské m Petrohredu,
ž e misarovstvi sveia 2oo3 se uskuteč ní  v Č eské  fepublice. Jako podminku vš ak stanovila, ž e se musi
odehrá1 minirr-]áině v jedné  nové  aré ně, Ker.á bude srovnalelná s halami v Helsinkách, Pďrohradu ď
němec*ýc"'l městech Hannovel, Kolí n nad Rýnem ó Norií nberk, kde se V poslední ch letecfi Š ampionáty
uskurteč ni ly,

Č eský svaz lední ho hokeje Zaóal jednat o yýstavbě haly s několika §UbjeKy, ale během foku
necoš io k pokroku objeviIy s9 problé my § pozemky v uvaž ované  iokalitě Prahy Í 0 - Hagiboru. Proto
předseda Č eské ho svazu lední ho hokeje Karel Gui pozděii pož ádát Finsko o výměnu tenní nu
pořadatelství , Č eská republika iak dostala datš í  í ok k dobru. Ten se ukázal jako zásadnÍ , Během né ho se
podaňlc nají t oové hc investora stavby, jí mž  se stala loterijní  společ nost sazka, a.s. Ta zí skala Území  a
zač €la š tavď, Pokud vš e pů jde podle pláilU, bude SÁZKA AREM do§avěna 22. Února 2004 a následně
v ní  bude zahájen provoz, Kerý v prvnim pů lroce vyvrcholí  mislrovství m světa v lední m hokeji,

Druhým hrací m městem se §ata Ostrava a jeji Vitkovice Ať ena, bývalý Palác ku}tury a s9ortu. V
ú vahu Jakc hrací  mé sta pňcházely l6ké  Pardubice a Č eské  Budé jovice s nově rekonslruovanýrni aré nami,
hovonlo s€ i o Plzni i<vů li blí zko§i německých hranic a té měř desetitisí cové mu hlediŠ ti- Nakonec vŠ €k
Volba Dadl3 na Prahu a o§.avu. dokonč €ní  na §í , 3
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,,_PRÁVY Z VEDENí  oLYMPsPoRTU
jARNi SETKÁNí  V BRNĚ
:,]e uskuteĎní  v §obotu 3,dubna na ste.jné m mí stě jako minule. Tedy v zasedací  mí stno§ti htavní ho autobusové ho

ládraž i v Brrrě Na zvonařce. ói""r.ri, ú rc. ou a,oo a zaóneme táre jax je obvykié , tedy výlněnnou buzou_ Až

.las to omrzí , tedy asi V ro.so zai;e;e orniální  č ást setkání . Konóit mů ž eme až  nebude o óem mlUVil a co měnit,

\le už  ted,se na vás těš i celé  ".J-.i 
óú *p.prdu Mí 5tn6st najdete veijce snadno, nechází  se v h|avní  nádraž ní

rL:dové  v 1.patře_ přijedele_li ,rion.i",ri siaĎí  vys,lcupit (nejpnýe z_autobu., ?,|o]_o11:_,]í něné ho 
1 patra), při

]eslě VlakeiŤ  je to Z{;ř'il# i;io , j"i..*.nin" nádraž í  max. t ó minut dvc1kou (pěš ky), doptáte se snadncl

luÉ r,rv v č r-erusKE ZÁKLADNE - novi č lenové  z posEgnl j9by_

iS.*tn- ť ř*l.;- '.l:5po-1F"š b,,"i azo --*, fsot _Ti-4:_ , o_!

,":*"ú -" ;r;ř-, ;aoo ,;i-res- - 
* ' 

.-gz {,ys" ,_ __ folbal ho[ei,,oH
' -- :, - -1Ť qnn:s_ŇÁ ž l-ni sp.tryr":lc,i 1,1t 43700 Foví ei;clě6 é | J? ó_

,r,airo=r* 
''- i 438,oo Konenš ké honám.1047

k Viděni tytú  e

. ljarni aukcg cS ie pří lohou dneš ní ho Zpravoda.j€. Reprodukce Vybraných polož ek.O€jdele na \ť er,ovských

stránkách CS, l,Jeviie 
"ái.r-.i 

Ťrcv.jó, web.tálecom.c;Jolympspoit . A Zkontrolu,]ie si, zda VaŠ e e-mail

adresa (pokud 1i vrasrr,í tej p tu* uuecuna správně. §ouóasně mů ž ete svoji adresu zasl3t (pokud tam

ui"oeni'ielstel, na strániý os ii ooptnime, Jeň tar si za.,istí te nejatluálnějš í  zpr"ávy z naš ehc oborul prš te

na ad|e§u c_]),1]]É 9li9ň!a,!§!_§Z .

. č ienové  os, i.rate llz zaEcené  letoš ní  pří spěvky? BřezrrcvyJ zpravocia; dostali jiŽ jen 1i. kteři svoli základní

č lenskou puvinnosi splnil;! Stále ješ tě je několik neplatič rii

POLETÍ TE TAKÉ  ?
pripráuuŇe cira tety _ do portugatska s fotba]isty na_ EURO'O4 a do Até n na OH 2004 s olYmPioniky,

oni.Jra'riv prupr.uuáy"n .ar;iex iJňiio lely nad poč ót běž ne subskribce jsou nutné l posilejte B,poiákovil Jste_li

eleny novláróvé  služ biOS, objednáv€jte pouze kusy naví ci 
_

. Ncvink}, v emisni č innosti č s Ósiy, K EURO 04 vyjde oliginální  c€l]nová dop]snjce c§ poš ty Náí iětem,je

siiilace ze nry, na pr;tisiené  z;ámáe najdeie inlernácionálá Františ ka plániĎku. Výplatní  hodnota dopisnice
ió o kň

" 5. ,ris,, lok zařadila poš ta clo sváho elnisní ho plánu dvě spoltovní  Známky á t0 k MF, V baseba|i' a

k propagaci u ná§ miadé ho spoí lu - cuilirrgu,
oLYMPH|l,,Ex 20!4 BiJDE !

oú *pnire* 2004 s koneč ncu plalností  bLrde v době her vA,lé nách, Uskuieč ni se vtermirlu 12" 22,e,2u04,

ói;;Ě"y br;;; viecnny obvyŘté  tří tiy, 1etly i liieraiury.,_open a.jerinoÉ mc_výcn_exponáiů  Zatí m je minimum

ňiňiáš "iy.ň r*"i.uát.i , .siuuiŘ, juit}í ova;"'co ty přidiš  §e laká? vtom pří padě Diš  obralem oiedsedovi oS,

Definitivní  přih!é š ky birdu rozesí Iat jakí ni]e je obdiž í ři, _.É HoF 7b..
" i< US v hóke.;i budou tři ť uóní  PF., to jste se cstatně doč etli na .;inám

r"niite .prauoóaje , DOpiňujeme tuto iní o|maci o to, ž e pňpravuleme tři

piiti.koue rjopijnice, takž á č lenové  novinové  služ by vš echna tři razí tka

V objednané m pcč tu obdž í "
sLoVoLYNIí P|AFlL 2004 V Braiislavě bude výstave na kterou s€ uróilě Vyplatí

zaj(]t. K,Jiděni bude řada exponálů , které  jsme v Č esttu nikdy neměli moŽnogt

uřái. vyutnuu iu koná 2a.4._ 2.5.04 v Městš *é m muzeu v B.atislavě. Z celé  řaóy

spolupoiadate|Ů uvádí me Sioyenskou poš tu, minlstra dopravy, předsedu

SioJ,irýmpllsr<é rlo výboru a ZSF. Výstava Š e koná za podp_ory,FlPO přj MOV a je

oticiá{r,i eú opskou kvaiifikací  pró oiymphilex 2o04. ZolympSpoňL] budoU

ň;l"-xx.r mě již  uvedených ž e oĎekávat připomenutí
l\lvl U ,L výJv l i

nari"Juii"irň .portovní ch událostí  _ pR k rrrisirovství  v bowlingu, OVs k brněnské mu setkání

. ttěmeciá poš ta připomenula dvě významná soutěž e,_ktených se zú Ďastnill i naš i reprezentanti, Jedná se o

li,tS v biarhlonu v nbmecké m ólurnot, a MS ve stolní m teni§e druž stev v Doha v exotické m Ouataru,

. Na pokraóováni vychází  V č asopise Merkur seriál o olympijské m kongresu 1925 v Praze 5_§/03 a 1/04 ,
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Dokonč ení  z titulni strany:
Dalum mistrov*ýí  světa v kalendán Melnárodní  hokejové  í ederac€ je mevl 24, dubnem ež  9.

květnem 2004. Souié ž e se zú óastní  oelkem 16 druž stev, kteí á vzaú tku soutěž e budou rozděIena do
c;tyř skupin- Muž stva nebyla dc skupin pro mistrov§ví  světá 2004 v Č eské  republice piiřezováná podig
předem Známé ho klí Ďe jako v minulo§i, ale skuteč ně se losovalo, Týmy byiy rozděleny pc,dle \.ýkonnr}ýi
do č lyř koš Ů. V první m se nacházeli Semifinalisté  MS 2003 (Č eské  iepubliká, Kanada, Slovensko,
Š vé dsko), Ve druháí n byli lTřazeni &vrtfinalisté  (Finsko, Německo, Rusko, Š výcarsko). Ze třetí ho koš e se
losovaly týmy, které  ve Finsku skonč jly na 9. až  12. í ní stě (Dánsko, Lotyš sko. Rákousko, Ukajina). V
poslední m koš i byl zachráněný z MS 2003 UsA, dve po§upují cí  z l, divře a nováóci elitní  skupiny pro
Ms 20c4 Francie a Kazschslán a ví těz ssijské  zóny, kterým ie opět Japonsko. Rozdě]e*i skrjpin nakonec
dooadio taKo: V Pí aze budou dvě skupiny: A - Č esho Německo, Lotyš sko, Kazachýán, a D - Kanada,
SvýCá§ko, Rakousko, Francie_ V ost|avě pak skupiny: B - slovensko, Finsko, Ukrajina, USA a e -
Š vé csko, Rusko, Dánsko, Japonsko. Ze Skupin poslupují  do dalš í ch bojů  první  tn druž stva, Jderá vytvoň
dVě š esliólenné  skupiny. PrVní  č lyň dnrž sfua ztěciŤ to dvou skupin polóm bo_'u.ií  o titul již  vyluč ovacií n
způ sobem.

Fanouš kové  oč ekávají  od domácí ho druž §Va, ž e naváž e na tff tituly mistrŮ svě-ta a titu!
olympi.jské ho Vitěze, ideré  hokejislé  Zí skaliza dobu existence Č eské  repubIrky.

Pro následují cí  mistrovstvi jsou pfipravovány mrrohé  filateliýické  n}atedály. Předně to budou 3
typy Pliilež tostných poš tovní ch razitek Poš la PRAHA 1 bu(ie použ í vat typ A \.e dnecň 24.4 - 2B.4. a
3C,4,-6.5,ale§ěi8.5.Pcš laOSTRAVA30budepouž í r,átypBvednech24.4.-28.4.a30,4.-3,5.
Pc§a PRAHA 1 bude v den finále, tj. 9-května, použ í vat rezí lko typu C. Budou vydány priváni přitisky na
ceiin.J,vrych Ocpisnicí ch v né kolí ka gí aí ických p.ovedení ch (s maskotem MS) a rovněž  náš  Olympspart
pňpravuje pro sVé  óe;iy již  tradič .lí  překvapení ,

PRAHA í
t{ + ?*4

100 let Tour de France

slavná cyklistická Touí  de Frenc€, které
se přezdí vá ,Slará dáma' oslavila loni dvojí
\^ýí oč í : S1o let wé  existence a wŮj devadesátý
rcč ní k (v ob,dobí  s!,áových válek se závod
nekona!)_ VSotoiu 5. č ervence 20c3, přesně
V 15,1§ hodin se stejně jako před sto lety ozval
stadovní  \^ýstřel u paří ž ské  kavámy Le Reveil
Matin, aby se po třech týdnech závodní cj opět do
paří ž e vráili.

llejsledovanějš í m závodní kem loňské
-i-oUI byl bgze spoí u 5merický ryklista Lance
A.mstrong. vitěz pos|ední ch ctyř roř.ní ků , který se
pokouš el Zařadí t kpleiádě "pětihvězdič kovýchkrálŮ', Těrii dcsUd byli Jac4ues Anquetií , Eddy
Merckx, 3emard Hinau]t a Mlguei lnduí ain"
Ví těZStVi se Armstrongovi nákonec podanio
v}bojovat a v prí š :tí m roóní ku má š anci se §át
_š es hvězoici<ul^jm" rekordmanem záVocju

r-§,r+iilr'Áiť  {+^' /*,h *l#"4,
,1Ě,ffiJru

§7-12§ í effii?
a
os

PRAHA,í
s-§.?s04

Loňské  výroóí  Tour de Franč € pňpomí ná
na známkách řada poš lovní ch správ, ale snad
nejzají mavějš í  je crigináiní  arš í k, vydaný 7. 6.
2003 v San MarinU. obsahuje dvě známky
kruhové ho tvaru (pr. 38 mm} o slejné m nominá|e
0,77 EUR. Známka umí slěná vlevo je věnována
uýroĎí  Tour, pravá pak pňpomí ná, ž e se
v loňské m roce konalo od 6_ do 12. í ijna
V kanadské m Hami|tonu Mislrovslví  světa
v silnič ní  cyklistice. Kaš p.

§sTRAvi 3s
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POŠ TOVN! RMÍ TKA A OT|SKY

Název naš eho č |ánkuje i náa/em ďejnojmenné  normy, ex§ují cí  pod znaókou.č sN so 8591. Tato

norma uýÉ vyaena vč ervenci 1998, Protož e vnisi nlxulisticxa lfteraiuře se spojmy, které  norma definuje,

zacrrází  mnondy odliš ně od normativní ch předpoldadŮ, podí vejme se na její  některá ustanovení  podrobněji,

poš ovňí ch raž í tek je celá řada rů zných druhů ,, ktbré  se někdy vzijernně qryljnajt N€jČ astěii ie
rystvtu;ici tvp je posto*i o:"nni ori*o (DR). Vnějš í  pnimé r je 24 mm, vnitřní  prŮměr t6,5 m, výŠ ka vnitřní ho

nÍ ,:.ir.u-e,S'm*, vš e spovolenou tolerantí  á,5 mm- tlouš ť ka č ar obou blž ljc,iej:2*lm, obě vodoí ovná

^ břevna mů stku 0,6 mm. DR obsáhuje poš ovní  srněrovací  eiS9 P§!), název poš ty nebo

,<-§r}. Áio-ino kuni vhomí  č ásti m€ákruž í , fusové  ridaje (derí  měsí c, rok a ho<iinu) ve

/oá_Já 'unitrnim mosttu a rozliš ovací  unálq umí stěný v dolní  č i homí  kruhové  ú §eč i, pří padně v dohi

Í 9fio_ro.ri-d earti ,"ar*z; (Obr,t). vdohí  č ásti mezitruž í  mohou být umí stěrré  jedna až tň ozdobné

\Řť -o-1 ň;ěrdú y. pa§č vní  kú tz je gavideí né  spjení , stanovené  doravní  ce§ou a tasayým' ú daji

\MZ/ i wr,yi,l aor*nicn praki,*a, Kerýcň se použ í vá k přepravě N§ovní ctl závěrů . Poš twní

\i/ iiá" 
^onóu 

být oard,e drultu přepravy ž e!emi&lí , silniění  nebo .Ié ted<é . 
Je§fiŽe seftr1, 'řgáneni iao pr"y*w *sxv'zpiacoiavaj! a tí dí  do jedno*ďl uzávěrť l, ptom je

Dvouploš ná DR (obr-2) se použ í vají  prc poš tovní  kurzy, Jejich vnějš í
prŮnrěr je 30 mm. vnrliní  prů měr 20,5 mm a ť š ka mŮ§fu 8,5 mm, op§t vž dy

i prilmí lú reŤovou trol'rancí ' na obě §trany. Jedná §e o DR s otoč nou hlavicí ,

opatřenou na obou razí cí ch plochách l*gendou- Na jedné  p|oš e hlÉ vice je název
kurzu z {chozí  s{anic€, na druhé  ploš € název Vfatné ho _kurzu, V honlí  kruhove

rlseč i je ďmí siěno o6entaóní  óí s1o ámbuiantní  poš ty, vdolní m mezikruž í  roz]i§ovací

znak. Kcyž  se jedná o jiný druh kulzu, jsou na toí rrto mistě Uvedeny zkratky,

rrznač ují ci ú trmnou přepiavu ž eleznič ní  (iipž ), slinič ni {ú ps) nebo leteckou (ótl{'}

(obr.3)" Dvoupicš ná fazí tko mŮž e byt i jedn0stranné -

DR póš tovny (obr.4) má název poš iovny ve spodní  č ás,ti mezikruž í , v mŮ§ku je Uveden hctjinorrý Úda|'"

DR neobsahu.Je PSČ . Roáiš ovací  znak v homí  kruhové  ú seč i.

obr.S ---? Velmi č a§o se s ní m setkáváme u razí tkování  batí ků  a ásilek
š ňEREffi'Í ovrchem. Na otoú ]é  hlaviť j ve tvaru válce jsou umí s{ěna tn DR s mezilehlými vlnovkami, odliŠ ným

;$;řá&;í h á;"y'ctr ú oajů  a urní stění m rozliš ovací hó znaku v dotní  č ásti mezikruž í . Otáč ení m hlávice vzniká

nekoneč ný pás otiskrl.
DŘ'oez č asových ú dajů  (obí .6) je Urů eno k ráZí ikování  podací ch lí slkŮ doí uóováelem nebo po§ovní m

§ředi§kem. Pra§or pro č asové  ú daje v mů stku razí tka je vyplněn š ikmým š rafavání m,

@Wffiffiffi,$fr§-*ffi

obí .4

Várleč kové  razí tko (obr.o je
použ í váno kBzí tkování  zásilek,
jejichž obsáh bysg ploš ným razí t-
kem rnobl poš kodŘ nebo
poš kocrř nebo by oti§ky
ploš né ho razí tka byly nezřetelně.

(4)

nu*".ii auJÍ Jos"ná dň'p"sr'á-."ra,r tuá_Ú a nemusi .ie rní t aai c{atní  druhy DR raz_í tek s výjimkou ruč ní clr DR
poš t a

pcš ,toven, kde tenlo
ú daj je povinný.

Obr.3ffiffi



Datš í m zvlá§ní m druhern DR je raž í tko prí lež itostné  {PR) (obr,8), pouŽivané  pň význacnýCh
Událostech a slavnostní ch pří tež itoslech, vělš inou k propagacnim a sběralelským ÚcelŮm, Kromě legendy

obsahuje zpravidla i Vhcdnou kresbu á text. Pňlež jlostné  !,azí tko neobsahu.je Psc, jeho tvar a rozměry nejsou
přecjeps€né .

otí sk výplatní ho §troje (ovs} iobí .g) je tvořen Zprava dolev3 í ámeč kem s nápisenr Č ESKÁ
R=PUBLiKA. kteni obsahú ie V,i,pla1llí

..--r,š ,. §ffi ntlOnotu a logc č esie poš iy s,p,, naslť duje
,rraF§X {-"J.l!.-lilí  DR a ne]vicc,rlevo le označ ení  už ivalele

Í  t §roie, pokud jim není  pňmo poš ovní  ú řad

Í *-l -r._s.s;]-i l0C?C0 l toorga) Rámeč ek má wer poš ovli
\ l_-J / Í  l znánky, p:oto je také  někdy nazývan
\,I}-z{§/ { $ pseudoznáŤkou. Doporuč €ná velilost\9_1é 9ž ' L_.sJ iámeč kuje

*---9!L9
25/30 mrn, ujš ka nápisu 3 mm. Uvnilř rámeč ku je označ €ní  tariii v Kč  § de§etinnou teč kou dole a následujicí mi

]e umiš ěn U piavé no homihs rch! zásií ky a p!,ovádí  §e,lýhí €dně v ú grye*é  -uar-vě.

3tisk razí tkovaciha stroje - §trojové  í azí tko {sRi (ebr.10.) se provádí  roiaČ ní  razÍ tkovaci hlavicÍ ,

Kerá kromě DR obsahuje táž  doplňko\Ť otisk, klerý má í unkci
oť vaioyacl: plocny pro pohyb listcvní  rásilky. Doplňkoyý otisk je ,^,.-"61,5r"/Á /-sTn-or\
sllJová- ť ú y vlevo od nR, ,nlnimálni vzoálenosi je 3 nrm. Í řri'v'.vzOu^tol ,{"P{r-\
cbsa,]em óoplikl\,é ho oijsRu mohou býl vodorovné  rovnoMž né  "'- #@ iri .. ; :nl',-j
cáry. sauD€ž né  vlnovky lebo Ňzný prcpágač n; text, d vyobrazení . -ď" / \ '\__J l
siaš : raz lko\ací  S{roje měly na §,Jc h,avici umí stěná dvě DR a rlva _-=4" ,:1 9 /U \\--,//,/
dop!ňkové  ctisky. Ty4o stroje se vš ák přÉ staí y poi.rž í vat YYsoxE iAiRY -\-*/-
v Sedmdesáiých
ié tech minulé ho sioleti

oki"esní  razí tkc použ ivaji jednotiiyé  poš tovni ú i€dy jakc IUóní  nebo ve st,,ojí ch Grafos.
Ruč ní  razí í kc je oMé hí kové . pro Stroje Graí o9 mají  &vercor^ýivar. Celkem pětirniýné  č í slo poŠ ty
je rozdělanotak,ž evhorní  §ásti jsoutnóí slics,Vdolní  č ásti dVě(ob..1'1),První Č Í slic€oznaČ uj9

obr,10

obr- 1 1 oblast. dalš í  dvojč í slí  pořadové  ďslo oklesu
V obiasti, dolní  dvoič islí  ie pořadové  č í strr

p.š ty v okres€, Razí tko urĎené  pro or,áž eni poš tovní ch poukázek má
třech Ďí slicí ch v iomí  í  dolní  č ásti (obr.l2). PŮvodnich p€t č í slic .je
doplněno š estou, klerá ]e konlrólní . je vypoólena na Základě předem
urč ené ho algoritmu a je uróena pro potřei:y výpoč €tní  a ků nilolní  ú staed-
ny VAKUS, obr,12

okresni ,.azí tko pcš tovny má mezi horni a dolni č ásti
umislěiou vodorovnou č áru, která konč i 1 mm od vnitřniho okraje rámeč ku, (obr.13.) Význam Č Í siic je §ejný.

Celý normať Vní  předpis obnáš í  11 §rángK, fu!ů ž ete si tipnoul, co t3!o Č sN stojí . Je to jedno, 9ejně
neuhodnetg, je to Vics než  200 Kč , BohUž el nrusirn pňznet, ž e ten, kdo nollnu Zp!'aCoval. se přiliŠ
nevyznamanal, .jsou tam nepřesnosti. něklerá faKa Sj odporují , některé  formulace vŮbec nejsou jednoznaČ né .
A to by v normáivní m předpisu nemělo bý1. Už  vů bec námluví m o tom. ž e něKerá ustanoveni norira Č eská

oZNAČ EN,
LiŽIvAri]LE

sTRo]E

po§3 sama nxiodž uje.

(5)
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KDY, KDE, CO... aneb
mistrov§tví  světa v olympijských

sportech - č ást lV.

Č wna rast přehJedu je věnovárra cykiist]ce
a stoiní rnu tenisu. Cyklistika patří  k
.zakladatelským' olympi.iským sportů m a
V prog.amu oH je od jejich pí emí é ry V roce 1896.
K.omě soutěž í  na dráze a na silnici jsou
V prográmu oH od roku 1996 i sóutěž e na
ho§kých kolech, V přehledu MS vsak nemŮž ou
chybet i pro nás ú spěš ná odvěfuí  - cyklokros a
sálová cyklistika- Přestož e stolní  tenis je oc
padesátÝ6h ]et minu!é ho stoleti celowělově
rczš í řeným §po.tem, olylnpú ské  premié ry se
doč kal až  V í oce 1 g88,

V dalš in pokrač óVáfií  pň.ldou na iarlu jř
kOiektjvni §po,iy.

cYXLlsnK.A

DRÁrjA
(11 . - i2, 8. 1 893 Chicágo (USA); 12. - 1 3- 8.
1894 Antverpy (tsÉ t_; = 6nu* lscu považ ovány za
necí iciáini MS)
1895. 18.-í 3.8, Kolí n n.R. (GER)
1896, 15.-17,8, Kďaň (DEts
1897,3a.7.-2.e Glasgow(GBR)
,1898, 

8__11 .-a. Ví deň (Ai]T}
1899,9._12.8. futontreai (CAN)
1900, 12,315,8. Paňž  (FHA;
190', .7. a i4.7 . 3crlin (GER)
1 902, 15.6. Ří !-n (iT.^.) - sprint

22.6. Berií n (GER) - 100 km
1903, ,16,8. Kodaň {DEN)26,9. Lor,dýn (GBR}
19r.]a, 3, 8 a 10,9. Londýí , (GBRj
1905. 16.7, Antverpy (BEL)
1!106, 29.7. Zeneva (sul)
i?07, 30.6.. 1,-5.7, Paří ž  frRA}
13s8, 26,7, t-ipsko (GER)
1909, 'l5.8. Kodaň (DEN)
1910. 17 7, Brusel (BEL)
,] 311, 12,6, Řinr 6r*i
1912,25, a 28_8, Newaí k (UsÁ)
1913,23.-24.8. Berlí n(GER)
'1914,2, a 9.8" KOdaň {DEM1920,7,-8.B. Antverpy (BEL)

DRÁHA A sll/v/cE
(v přrpadě viš e mí st je mí sta dí áhový(rt soljtěž í  ne
prvnim mi§é )
1921, 31.7, a 7.8. Kodaň (DEN)
i922,29,-30.7 Paří ž  (FRA)
ls23, 1e.-19_,25.8. Curych (SUl)
is24,2.-3.8. Paňž  FRA)
1925, 15.-16.,22,8. NED(Amstendam,

AppeIdoom)
1926,24.-25.,29"7. Milán (lTA)

1927. 17. a 21.7 .

1928, ,15._20,8.

1929,11.a17.8.
1930.23. a 30,8,
1931 ,22,-26.8_
1932. 31 .6.-2.9.
1933, 12.-14.8.
,1934" 5.,11- a 18,8.
lvJJ. lU.- lo,č _
1936, 29.8,_6_9
1937. 21 ,_25 8.
1938,27,8._3.9.

1939,26.-28,8.
1946, 24.8._1 .3.
1947.27 _7.-3.8.
1 948, 21 ,_29.8.

1 949, 20.-28.6,
1950, l2._20.8.
1 95i, 26,8,_3,9.
1952, 23.-31.8_

1953,22.-29.8.
\9u,21.-29.8.

,1955,27.8,_4.9,
,1956, 25.8._2,9.
1957, ia.-17.8.
1958, 5._10.8,

30.8,-7,9,
Ms ž eny
1959,25.7.-2.8,
ž eny

o.- 1J,o,

,] 960, 3.-14.8.

1961,6.-13,8,
25.8,_3.9,

1%2,?4.8,-1.9,
J963,31.7__10,B.

1964,3._13.9.

1965,2,-12.9.

1966,24.8,_5,9.

1967,23,8...2.9,

1968, 26.8.-1 .9.
1.-11 .11 .

1 969, 1 5.-24.8.

profi
1970,6._16.8,
1971 , 25,_31,B.

, -6 o

GER (Kolí n n,R.,
Nú Ďurgfing)
Budapeš ť  (HUN)
Curych (SUl)
BEL (Brusel, Lú tych)
Kodaň (DEN)
Rim (lTÁ)
FRA (Paňž , r\ionthlé ry)
Lipsko (GER)
BEL (Bruse|, Fro.ette)
SUl (Curych. Bern)
Ko,daň (DEN)
NED (Amsterdam,
ValkenbLJ€)
fulitán (iTA)
curych (sul)
FRA (Paňž , Remeš )
NED (^.í n§teí cám,
Valkenbum)
KOdaň (DEN)
BEL (Lutyct}, Moorslede)
lTA (fulilán, Vares€)
Paňž  (FRA),
LUcemburk (Lij§
sul (cuí ych, Lugsno)
FRG (Kolí n n.R., solingen,
V{uppert:;l)
lTA (Mí lán. Flasc€t;)
Korlaň (DEt$
BEL ilutych, Wárecen')
Lip9ko (GDR} - Vedici
FRA (Paňž , Remeš ) + -1.

B[i_ (L,Utych. Rotheú q -

NED (Amslerdam,
ZsnďVooÉ )
GDR (Uosko, Karl-Marx-
§tadt, Sachseniing)
DOuglaS (GBR) - ž eny
sul (curych, Bem)
tTA (Milán, safo-Brescia)
BEL (Ltjtych, Herentals,
Renax)
FRA fr aří ž , Albertville,
Sallanchez)
ESP (San Sebasiian,
Lásarte)
FRG (FranHurt n.Moh,,
Nú Ďú €ring)
NED iÁrng.í d.í r,
Heerlen)
lTA (Ří m, hola) - ž eny
Monlevideó (URLI)
Bmo ffcF{) - ama s ž €ř]y
BEL (Antverpy, zolder) -
Leicester (GBR)
Varese (lTA) - dráha
Mendrisio (SUí ) ,- silnice

(b)



1972,29.7.-5,8.

?o§-7o
1973,22_B.,2 9.

1974, 14,-25.8,
1o74 ,n _?1 9
1976. 18.-26,7 _

4.-12.9,

19i7. 22,8.-4.9.
,]978.,t5.-27.8,

1979.22_8,-2 9,

198a, 2a .-28 7
30,8._7,9,

1981 2s.e,-5,s.
19§2. 23,8,-5.9.

iYč J, lJ č ,{ y

1 9s4, 29.7.-5_s,
28.8.-2.9.

,i aRq ,) _?6 A

?qq-l.n

1s86 9.-1c.8_

1a2] ,( c Á c
,í 988 2c,-2;,8,

iě -lo Y

1989. 14.-77.8,
1990. ,17.8,_2.9,

í ooí  1? aat
1992,26.7.-2.8,

1oo1 l7 -ro q
']994, 16 -28,8.

1 s95, 26.9.-8,1 0.

DRÁHA
1996, 28.8.-,1.9
1997, 26._31 ,8,
1998, 2§,-30 8.
1999,20._24,10.
23g0, 25.-2g:a.
20c1, 26._30,9,
2002, 25._29,9.

s/LMCE
1996,9 _.13,10.

1997.7.-12.10,

FRA (Ma§eí lle, Gap) _
neolymp.
Mnichov (FRG) = oH
ESP (San Sebastian,
Balc€lona)
Montrea| (cAi\J)
BEL 1lulych, rÝotl€t. Yyoir)
Monlreal (CAN) = 9;1
lTA (Mónteron] di Lecc€,
osluni) - neo]ymp.
San cri§ob3l í VEN)
FRG (Mnichov,
l.iú rburoring)
NED (Amsterdam,
Hegrlen, ValkenbUr§)
Mcskva (UR§) = oH
FRA (Bessncon.
SaIianches) - neciymp.
TCH (Bmo. Praha)
GBR {Leic€S1er,
GOodwood)
sUl (cUryCh, Alternhein)
Los Angeles (USn; = 9x
Barceiona (É SP) -
neoly.np,
Bassano del Grappa (lTA)
- dráha
Giavera ce; fu,loí leilo (tTA)

- siií l3e
Curyc} (SUi) - vodič i
Cciorado SprinoS (USA.}

AUT cr'í deň, ýlllech)
3EL (Gent, Renaix) -
neoiymp,
Soul (KOR) = QH
FR'{ (Lyon, chambé ry)
.']PN (Maebaš i,
L}tsumoniya)
Slufigart iGER)
Barcelona (ESP) = 311
Valencie (ESP) - neolymp.
NOR (Hamar, Osio)
lTA (Pálerm(}. capo
d'orlando, catania,
Agrigento)
ccl (Bogota, Paipa,
Tunja, Ďuilama)

Manche§er (GBR)
Perth (AUS)
BOrdeauX (FRA)
Berlin (GER)
iylanGhester (GBR)
Anlve|.py (BEL)
Kodafi (DĚN)

LUgarc (§Uí )
Sán Sebastian (EsP)

r 998, 6.,1 1 .10.

1999, 4._1,.r 10,
2000, 10,-'15,10;
2001 , 9.-i 4.1 0.
2002.8,-13,10.

cyxloKRo-§
1 950. 25.3.
195,1 . i 8,2,
1952.24.2,
1 953, 8.3,
1s54. ?.8.2.
1955,6-3.
106A Jo a

1957.24.2.
ao§t ,1 

'1oio lÁ,

1 960. 21.2,
1961,1s.2.
1 962, 1 8-2-
1963. 17.2.
1964, J6-2.
1 965"1 4-2.
1966,27.2.
loÁ7 1o,
1 968. 25-2.
1 969. 23.2,
197a,22.2.
1971 , 28 -2.
1972, ž 7.2.
1973.25.2.
1974,24_2.
,1s75, 

26.1 ,

1 976, 25,1.
í  977, 30.1 .

197a,22.1.
1s79, 27.1.
1 9B0, 26.-27.1 ,

1981,?1.-22.2-
1982, 20.-21.2.
1983, 19,,20,2.
l984, 18._19,2.
1s85,16._17,2,
1986, 25,_26,1.
1 987. 24.-25.1 

"

1 9BB, 30,_31,J.
1 989, 28.-29-1,
1990. 3,_4,2.
1oQJ ?_??
i992, 1.-2.2.
1993,30.-31.1.
J994,29,-30,,1.
,1995,28,-29 

1,

i398,3._4.2,
1997, 1,-2.2,
1998, 31.1 .- j,2.
1999,30.-31.1.
2000, 29,_30.J.
zau.3 4.2.

NED (Valkenburg,
Maastricht)
lTA flreviso, Verona)
Plouay (FRd)
t-'sabon (PoR)
Zolder (BEL)

Pařiž  (FRA)
LucembUlk {LUE
Ženeva (sUl)
san sebastian (EsP)
crenna (lTA)
Saaů n]Cken {SAA)
LucembuŇ (LUX)
Edealere (BEL)
L!moges (FRA)
Zeneva (SU!)
Tolos€ (EsP)
Hanncver (FPG)
Esch (LU4
calais (FRA)
overboelare {BEL)
Cavaria (lTA)
San sebastian {EsP)
Curych (SUl)
Lucemburk (LUX)
Ma§§taďt (FRGi
Zolder (BEL)
Apeidoom (NED)
Praha (rCH)
Londýn (GBR)
Vera di Bidasoa (EsP)
Melcnnau (SUl)
Chazay d'Azeryue_s (FRÁ)
|-lannoveí  (FRG)
Amorebieia (E§P)
saccolong(-1 (lTA)
Weizikon (sU])
Tollosa (E§P)
L3nal.ť !lly (FRA)
Birrningham (GBR)
oss (NEDi
Mnichov iFRG)
Lembe€k (BEL)
Mladá Boles:av oCH)
Hágendoď (SUl)
Pont chaleau (FRA)
Getxo (EsP)
Gí áen (NED)
Leeds (GBR)
corva (lTA)
Koksijde (BEL)
L§chenbach (SUl)
Monireuil (FRA)
fulnichov (GER)
M'ddelí áÉ  (DEN)
PopÉ d (SVK)
st, Michielsgeslel (NED)
Tábor (cZE]

(7\



1946 viz dráha Curych
194V v,zdráha Paří ž'1948,,t3,11. Praha (TcH)
1949 viz dráha Kodaň
1g50 viz rlráha Lrrtych
1951 viz dráha Milán
1952, 1,-2.9 Mondorf (LUX)

2002,2.-3.2. Zolder €EL)

sÁLovÁ
(ne.ldří ve bylo jen MS y kolově, od 1956
krasojí zca muž Ů a oo 1979 kras0jí zda ž en)

Curych (sul)
Hongkong (HKG)
Saarbrucken (GER)
Epinal (FRA)
Johar Bahru (MAs)
Vl4ntertnur (SUl)
Přerov {cZE)
FunchalMadelra (POR)
Bóblingen (GER)
Kaseda (JPN)
Dombií n (AUT)

Durango (USA)
cioccc (lTA)

Bromod (cAN)
Mé tabieí  (FRA}
Vail (USA)
KirChzaí ten (GER)
§airns (AtJS)
Chatea d-Ax (SUl)
Mont st, Anne (cAN)
Aale (SWÉ J
siena Nevada {ESP)
Vail (USA)
Kaprun (AU'

Londýn (G§trJ
siockholm (SWE)
Budapeš ť  (HUN)
Bsní n (GERi
Budapeš ť  ftiUN}
Praha (ICH}
8aden u Ví dnĚ (Al-lí l
Faňž  (FM)
Londýn (GBR}
Praha rcH)
Baden u Ví rJně (ALfi}
Londýn (GBR}
Káhira (EG!
Paří ž  (FRA)
Londýn (GBR)
stockhoh {sWE)
BUdapeš ť  (HUN)
Ví deň (AUT)
Bombaj (lND)
Bukure§ (ROM)
Londýn (GBR)
inrecnt {NED}
Tokio (JPb0
stockholm (sV!E)
DortmUnd (FRG)
Peking (cHN)
Prahs oCH)
Lublaň řUG)
§ockholm (sWE)
Mn'choV (FRG)

, o?n

1932...._,..
í  012
i934,,,..,,,
,1935. _,.-...
í 936,,,.,,,
,1937, ,,, ,,.
,1938, 

.,. ....

Lipsko (GER)
Bem (sUi)
Strasburk (FFÁ)
Paří ž  (FRo.)
Llpsko (GER)
Antverpy (BEL)
curych (sUl]
Ví deň (AUT)
Sť asbud( (FRA)

1992,16,_18.10.
1993, 26..28.:í  í  _
.1994,21.-23.10.
1995, 24.-26:tr1.
19s6. 22.-24,11,
1997,14--16.11.
1998,19.-2í ,lí .
199s, 19,_21.,l1.
2000, 24.-26.,{ 1.
2s01, í 6._18.1 1.
2902,25.-27.1a,

STOLNi TENIS

1926, 7.-13.12.
1928, 25.-29.1.
1929,14-2a:.
,1 01ó ?{ _rA l
l331, 1ů ,-16-2.
1932,25,-30_1.
1933. 31 ,,? ._5.2"

4.-1C-12,
1935.8.-16.2-
1936,12.-18.3.
1937,1.-7-2.
1938,24,_31.1.
1939,9-_,14_3.
1947,28.2.-7,3.
1348,4.-11-2.
1949,4.-1a.2.
1950.29.1,.5"2.
195,1, 3,-í 2.3.
1952, 1.-10.2.
1 953, 20.-29,3.
1954,6.-14,4,
1955, ,16_-24,4.

1956, 2,-11.4.
1957,7._15.3.
1959,27.3._5.4.
196í . 5 -14,4_
1963,5--14.4,
1965,15-_25,4.
1967 , 11.-21 .4_

1%9, 17.-27 ,4.

1953 viz cráha ť urych
1954 viz dráha Kclin n.R,
'1955 viz dráha Mitán
1956 Vizdráhé  Kodaň
1957 viz dráha Lutych
1958,"!,-3.8. Kari-Marx-Staďt(GDR)
1959.-10.-1i,i0, stuttga,l€RG)
196a.U.-23:ú . Mylhú zy(FRA)
1961,8.-s.1,1. St. GalJen (SUl)
'1962. 19,-20,10. Ví deň (ALJT)
196?. 4,-5,10, Ba§itej (SUl)
i964, 14.-15.1,1. Kodaň (DEl$
1965.21,-24.10. FrahaerCH)
1966. 23.-23.9, Ko!í n n.R- {FRG)ige7,22.-24.9. Baden(§Ul)
i368,7,_10.,11. Kasseí (ĚRG)1969.24.-26,,í 0 Eďun(6DP)
1970,23.-25.10. ostrava(Tc1-1)
197l. 23,-25,§, Baden (sul)
1972, 17.,19.11. ofienburg (FRG}
ig73.26.-2&,10. Videň(AUT)
1974,24.-26.10_ Heeí .ien(NED)
1975.23.-25 ja. Genl (B=L)
1976.3.-5.11, Mů nsteí  (FRG)
197'?,2a.-22ja. Bmo(ICi-í )
,1978. 19,_21,10. Heming (DE,N)
1979, 26..28.10, Š trasburk (FM)
1980.25._26"10. Rheiní elden(sul)
i 981 , 22.-25,,1 0, Heeden (NED)
1982, 12.-13.11. \Me§baden {FRG)
1983, 28,-29,í 0, Ví deň (AUIJ
1984,25,-27.10, Š trasuu*6Re,;
1s85,24.-26.10. §. Gallen (SUlj
1s86,24.-26 10. Ggnt (BEL)
1987,6_-8.11. Heming (DEN)
198S 28 -33 10 Ludwigshafen (FRG)
1989_20..22 1o. Heerlen (NED)
1990, 9.--í -l.i 1 , Bregenz (AUT)
19g.,,24,-27.10. Bmú ocl-í )

(8)



1g71 , 28,3,-7.4.
,l973, 5._í  5,4.
1s75,6,-12.2.
19i7,26,3,4.4.
i979,25.4.-6.5.
1981,14._26,4.
1983, 28.4.-9.5.
1985, 28.3._7,4.
i 987. 18.2,-1.3.
1989, 29,3.-9-4-

Nagota (JPN)
Sarajevo ť UG)
Kalkala (lND)
Birmingham (GBR)
Pchjongjang (PR§
Ncvt $ad §UG)
Tokio (.lPN)
Góleborg (S\^/Ei
Dillí  (lND)
Dodmund (FRG)

1991, 24.4._6,5.
1993,11.-23.5.
1995,1.-14,5.
1997 .24.4.-5.5.
,l999, 2._8,8,
20c0. 19._26.2.

2001,23.4__6.5.

(pokrač ování  pří š tě)

č ina 1;rrv;
Góleborg (SWE)
Tianjin (cHN}
Manchesler (GBR)
Eindhoven {NĚD) - jedn,
Kuala Lumpur (MÁs) -
drLiž ,
osak€ (JPN)

Pave; Hí adik

AkaderrlcKé  ilrS Ve sq9fiovni Stiejb_é  20C3

V loňské m roce se1 ,ť  ;r;Zni uskuteč nilo první  A(ademické  MS sporlovnich Stielců  (24. - ?7.'J.),
Celkově startovaio 24 států  a ié rněř 2c0 ZáVodniků . soutěž iii muž i a ž eny v puš ko$7ch disciplinách
(maioráŽky, vzcuchovky a běž icí  ierč ) v pistoiových discipiinách a V )rokových discipií nách (trap e
skee|) Medaiieziskalc,14 zeni. nejví ce Siovenskc 1A(5- 4*é ,).Kóřea,)4 í ,5- 2 -7) a Polsko i,1 (5
- 2 - 4j Ceská leplbiira 5y a la 5, mistě s '5 rneda]iem; (4 - 5, aj.

k propagacl ié to akce t,yia zhotcvens prooagaĎní  r4ož ka s logem akce. kierá ]e použ í vána od
23.9,20C3 ve výpl_ailin st.o.]it] Sdruž eni sportct/ní ch svazů  Č R v P.aze (oi le So.i.]ž eni technických
spoilŮ a č jnncsií  Č R) Vyoblazena byla Ve Zprávocaji ó,4n3na §tr 76.

M]sti,ovslvi Evr"opv ve scoricvnIstře]bě 2OQ3 ,v_Č .8

_Č eská rePublike lrŽ poiruné  lv roce rgg3 v Brně) 5vla pověřena uspořádání m l,,lE ve spoiovni
střelbě. PUŠ koVé  discip iny í maloráž ky na 5C m a velkoráž ové  zbraně na 300 m), pisto]ová discipliny
(25 ilr) a běŽÍ ci ierČ  i5C nr) se uskuteč ni}y na Armádní lrr stieiecké n siadicnu v Pizni _ Lobzich vě
dneclr'7, aŽ28 Č +rlenze a )|Okové  csciplir}y (trap, doubie trap á skesi) na stielnic; v8rně -Scběš icich ve dnech 3C 7 až  6 8. 2C03

V Plzni se zú č 3stniic ceikern 40 č lenskýci zeni ESC (celkem je 48 stáiů  v ESC) 3 stsnovalo Ví ce
než  400 závodniků  Vllcdnoceni ž emi byio a6j]-óp§| ag5k9 se 37 medaiieni (14 - i6 - 7), druhá
Č eská repubí ika 14 (9-3-2) a tietí  Německc',lá{8-s-4) Siovenskč bylona,ls r::í stěsedvé ma
mecjailemi (C - 1 - 'i l Ce]kově 26 zemí  zí skalo aiespoň ]ednú  medaili. Byiy vytvoreny 4 nové  světové
rekcJrdy (1 vyrcvnán1 a 5lclrych evropských rekorců  (3 vyrovnán,v). Ůcsláicta mis.ta na oH 2004
zisl.:alc í 7 siieicú  V B:ně §e zjč asIniio celkei]-42 Ďterských zemi ĚSC a sianovalc vice než Zoa
závodní ků , V ncdloceri :eri byia nejlepš í  ttáii3 39 14 n-]edai emi (5 - 4 _ 5), d.Uná V, Brl|ánie 8 (4 -i - 3) a třetí  Rusko 11 (3 - r' - 4) ceská republika zí skala jen jednu'bronzovou medaili (13.
mí sto} SIovensko bv]o na 7, inistě se |řemi rneiai]emi {1 -2 - Ó) Celkcvě 16 zemí  ziskalo aIespoň
jť dnU mecai l Byi vť vořel : rC$, světc,iý .ekofó (1 vyrovnáni a 2 nové  eví opské  rekoriy, Úč astnická
rnista na oH2Ca4 Zisi.,aic 14 střeič ů .

Dne 25.6.2003.Vyda|a Č eská poš ta známku vhodnotě 9,_ Kč  kté to sporlovní  akci. Je 10 vů bec
poprvé  v historii Č eské . ale i předeš lá Č eskoslovenské  po§y, kdy se ;ámělem známky stal náš
ú spěš ný sport.
Spotecné  se známkou vydala Č eská pnš ta i FDC (oba arletakty byjy Vyobrazeny Ve Zpravodaji č . 2/03
na poslední  straně),
ME Ve střeibě bylo dá]e propagováno V Plzni ruč ní rn priiež jtoýným razí ikem (použ iváno ve dnech 25.
6-,21.-22.7.a28.7.}aYBměpropagač ní  vlož kousportráemJosefaPanáč ka,olyrnpí .jské hoví těze
ve střelbé  n3 skeet z roku 1976 v Montreálu Ve výdatní m strojku po§y (použ tí  3.1 . ?. a 1. 8.}.
otisk \"ip|atní r}o strojku byl vyobrazen ve zpravodaji č . 4103 na str, 75, Na ruč ní  í azí tko byl použ it
námět Z n]edaile, kterou oMž eli první  fi střeld. Vyobrazení  PR je Ve Zpravoóďll č , z03 na poslední
straně,
P1o _o!ě mista konání  ME pňpravit Č eský §řelecký svaz. společ ně s olympspartem Dropageč fli
prjvé tní  přitisky na č elinových dopisnicí Ch, L. Janou§ek

Lik'Jiduji přebytky l Pí odám svěž í  sé rie a aŇí ky celý svěl - moti\.y olympijských her. a í otbal. ZÁš lu seznam
d|e kat, Michei. Vš e kvalilní . Piš e č €sky.
Ladislav t{ěmeč ek, Postfuch 1912, D 77§09 Lahr, Germany

tNzÉ RcE
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OKÉ NKO KRONlKÁŘE
Yáž eni a milí  oLYMPsPoRŤÁct !

_ Prosí m, abysle byli ke mně shoví vavi. poslihla mně totÉ  zákeřná choroba - rakovina_ pro ]ejí
ú spě§né  lé cení  vš ak potřebuji potiebný klid a cás. Mož ná pů i rc,ku, mož fiá |ok, Také  z tohoto dů vodu niní
nebudu organizovai ž ádná setkání  OS. Proto vitám, ž e na jarni seikáni OS jsou pňpraveni kolegové  z Bma,
kterym přeji mnoho ú spěchŮ.

Fokud se í ýká vyhláŠ ené  soiJtěž e - snkety - o č iánek do oS o osobni ú č €sti některé ho z vás na
olympiádě Č i rnistrovství  světa, ZVí těZii pňtel Jirta svobóda zKaí lových VarŮ, které mu nálež í  1. mí stc a
500.- Kč | (oředá je jlstě lád předseda OS Jsrda Petrásek, jmé nem ú sleci{ooí í ických sponzorů l).

SoutěŽ v plné  miře nespinils moje oč ekáVání  o aktivizaci vjce č lenů  oS na olrsahu naš eho
Zpravodaje Os (j kdyŽ lze ří g, Že je poměmě vy,soká). Přeji vš em č lenů m i pňznivců m oLYMPSPoRTU
pevné  zdravÍ , osobní  spo*ojeno§ á filateliýické  poteš ení  2 pří rú stků  i výstavnické  ónnosti olyrnpijské  a
Spo'1oynÍ  í ilaieiie, souÓasné  přeji nánr vš em urč ilou loleranci při chápání  í ů zných potiž í , vce.tně naš eho
zdraviČ ka. Jsem tedy ochoten, dle sv\ich mož ností , nadáje spoiupracoval a rád pomohu těm, t<teří  rnně o lopož ádaji, Váš  kronikářAndělí n Adoř

Váž eni přáteté  fitatelie !

Móje frlať etislické  nadš eilí  iistě znátE, a to hlavně kJasic*é  a sjezdové  !řování , Fzděii vydané  jako
knihovniČ Ýy os, ÁŤeré  jsern zpracova! s §í telem Mráč kem, na|vané  }disaovstvi světa v tlž ování  o*inea
fiIalelie". Nebyla to lehké , obstaré vat si kór*spondencí  zají mavé  lyž ařské  dokumenty, Woí a jseí n se rozhod1,
ž ť  se přimo následují eí ch sÝěto\rých zimnic]1 akcí  Zú č as-tnlm,

PNní  mŮj velký křest jsem zawč a! v race 1968, kdy jsem jel iako tuósta do Paří ž e a po ié  hned na
7Oi1 do GreRabí e. 3 veIkým zaujetí m jseí n sledovaí  vš echny kh9ické  i sje^dové  souiěž e a ffiohu ří Li, ž e to
byl pro fiĚ ffeob.í avský záž itek. seznámil jsem se taí n s rfinaha ulmač nýni sIxjlí ovcí , tí ené r!, servismany i
novináň. Pa ié  jsem zač a| obďaí é vet pí í tež it\sblá a Stft.jc|vá razí tl<a, mámky a datš i mateňáty k lřováni_
MusÍ rn se je§tě zmí nit a mé m obrovské m záž itku, kdř jsem byt přrmo u í aha, jak Jiří  Raš ka vyhrál Wní
naŠ Í  zlalou neijalJj na alwpijský€ň hrách v 4imě! Bylo to na střednim rnů sí ku v Autrans lvit foto
v Olympí jské  ltnize}.

DalŠ í  maje ú č a§ byla v race 1970 ve Vysakých Tatrách, Ň 28. MS v klasic*é m lyž ování . opět io
byla řehale oĎ§í aí al si vš ecňtla razí tka, a to byla po oko|ní Cň vesnič kách, neba v horách, i na Lomnjic*é m

, Touž ebné  jseí n ač ekával 3a. MS v roce 1974, lderé  wbí hata ve Falunu ve Š vé dsí <u, 6rž  byt jako
té matický zájezd a jak| tí ené ru lYí ování  to byí a mně umož né no.

za dalŠ Í  dva roky - 1976 jsem odjel na ZoH do rakauské ho lnnsbrucku a ?rlT nádhemé  zjmní
olylnpiské  hry mně InoC nadchly a a záž itcí ch ani nemlwě.

Nejnapí navějš í  Cesí u jsem s předstihefi Ňpravaval roku 1s79 * 198O, na Nť Ýáni da tJsA, a to na
Xfti. ZOH do Lake Placid. Z letí š ě v Ruzynij-§e,.n Gesť oya/ § kornpletní  reprezentac! do Montré alu, kde jsem
se od?ojil a tramryvaljsem biden p0 Xanadé . Do Lake Plau,id jsem dorazil aljtobuseí n řimo v den zaiájení
her, Pa cÝí ou olynpiádu jsem pak bydIe!, za pomoci rewí Ťé ra standy ZjkJnunda, na í aře, Mohu ří a, ž ; byt
kaŽdý den prc rnne plný neďebemýcň záž itků , hlavné  při obstarávání  vš ech alqpí jskýG\ razí tek. vetmi
ýí jemný brl mů j pobyt v New Ya*u, u fiaš eho dopisovatete Joe LaC*a.

DalŠ Í  maie Cesta byí a ořt za dva rcky 1982 - na mi§Ťovství  svdí a do norské t!ó Os/a, Vš eclrny
soLtěž e se k1naly v pie\,Í ásné n| ýředisku Holmenkcllen, za velí ké  ú č as7i divákú .

ftí ýupnějš í  pak hyly zoH vrú ce ig84 vsanjsvu, kde ňaš e ž efty slavity veí í ké  ú spěcry
v kl a si C*é  rí } lyž ován i.

a rok wzdé ji - 19B5 jsem měI namí řeno opé t do Atp, a tO na 35. MS klasiků  da lnnsbrucku a
Seeí eldu- aN! bm bylo pro nás na co se diyat a spoí tovně se vyž í t.

_ KdyŽ jsem u té  rnojí  velké  zpovědí  o lyž ování , takjsem ješ té  v róce 1gg2 absolvova| lájezd na zoH
do Alberť Ýile. Vyž ril byta obdobné , jakú  u předchozí Ch zimní ci akcich, pro§ě nádhera.

Promiňte mně gosim, nechtě! jsem nikoho š okovat, kde vš ude isem byí , ale vž dy jsem uyuž ivat
|idská yáva, wkud k někí erýŤn dohadů m doctlázelo. sv'é  zaž itiy zgaclvá jiť xa svoboda
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OLYfu1PSPORT VYdal ved]e ZPravodajŮ laké  40 té matických knihovnač ek. V násiedují cí  tabulc€ je uvedenjejich přehled, doplněný o autory.textu. a5gl. náž -^V sportu, měsí ci rok vydání , cena vlitisku a poč et hvěZdič ek opelcharakterizuje r,nnoŽs1ví  vý'tiskú  které  mŮž eme nabí ánout č tenů m sekce'ini"ci-*-p"§"""e). pií padně r.".u];'riiikopii ze vrynalož ené  náklady (ú č tenka).

Přehled kni hovní č ek OLYMPSPORTU

Pož ad aÝky adresujte-na mail aó resu: vqd4v, d]_V,l§@gq3$!!, cz
nebo Diviš  Vádav. Truhlářská

No Názcv é ,utor Sport F.ok Cena
1 Kcš í }ová ve filatelii i Petrásek Basketball 9/,}7 15,-
2 u {}oxe1oly prtnrát l Justýn Ice hockev 3118 ] 5._
J ME r irt|eticc Kudelka Ligbt Athletic 7/7& i 5.,
4 !1S \:jyž ováni oč inra fi]atelie l Svoboda-Mrač ek SkiinÉ . J/78 15.-
5 i4S v hž ovaní  Óč i*a m"t"l* n Svoboda-Mrač ck Skiine 8/79 l5,_
6 MS r, l,yž ovani oč ima filatelie I]l Svoboda-Mrač ek Skiing 3/80 15
1 koš iková ve filatelii ll Petrásek Basketball 5/80 1§._
8 sto]nv ienis } Iabrovský Tóle Tennis 8/8 1 l5 -
9 \i zisk_ ni sia"u - Sokólstvo

v poš tcvrrí  fi}atelii
Nekvasil Sokols 10i82 l(

0 o hckcjorÝ orimát lt JustÝrr-h4auer Ice hockev 5/84 1 5._
1 T'cnis ve filatelii Kolich Tennis 1l83 l5
2 'fenis ve filatelii I] Kolich l-ennis 12/83 10.-
3 Po$! v Olyrnpii Anděl-Jusr,hl post office olympia lu84
4 Cesko:l ovenské  spatak_ l ady JustÝn-Rousa.i Spartacist Cames €,i85 15,_
5 MS l, ji.,ž ování  oč ima iriateŘ IV Svoboda-Mrač ek Skiine 12i85 ] 5.-
6 Cs1. sp._.nollí  ce]inv l Justlia-Kousal Cz, Sport Stationeries 2/86

Csl sporlovní  ceiinv ]I -lustýn-Kousal Cz. Spon §talioneries 3i 39 1a-
8 j\lS y lvž ol,ání  oč ima fi]aleTe V Svoboda-Mrač ek Skiins 90 i5tlrq4y světor,ó kopa:ré Slechta-KamenickÝ -!ootball ol 2a.-

MS vo lotbale 193C - i990 Smaž k Fooóail 91 20_
t,eskcS]ovensifl/ í btbel Kamenic§ Football 12]92

22 tjlYmpI SKa poš ior.rii r-azitka Scfueider Oiympic Games 2/93 20-
23 5aí ce]ona yl Jásek-Petrásek Olympic Games 93
24 Světové  š ampionáty v kopóé Farský Football 2/94
2_5 ZOH'94 - l.iliehammer Jasek Olympic Games 4/94 }n-
1Á O1vmpij sky kong_ires 1 925 Petrásek-Justvn Olympic Congess 2!95
27 Fotba] or,á bohemoslovenika Kamenicl$ Football u96
28 ,A.tlanta 9ó Petrásek Oiyrrrpic Games 4l96 )5-
29 F]otbalové  kiubv světa I S ]echta-KamcnickÝ Football a9,I a<
30 §klistický Závod r*ru i {CZj Vápenka Cvcline 4/9,1 ,<

Fotbalové  klubv .svěa I1 Kameniclqý-Š lechta Iootba1l 2l98
,L Lyr.llstrck.; Závod mí ru n í PL.D] Vápenka Cycline ?/99 30_-
33 RejsrřIk ;l15661,6 7pruuóffi

]9ó8 - 1999
Pelr-Ryš avý 2l00 20,-

34 Ojymp4da 2000 u protinož -ců Petrásek Olympic Garnes 4/00 j0-
35 lhsle (]H ve filatelii střel'oa Janouš ek Shootins 3i01
36 Sokol a f'ilateliei JustÝn Sokols l2l01 30__
37 ĎoKol a lt]atelle li Justí n Sokols 3/02 40.-
3i 1'sl sponovni \lroi prop razitka i):._ Petrásek Cz, Spons lž lOž ]0.-
39 L-sl. .cs, a si lotba]ová í azitka Kamenic§i Football z/a2 30.-
4a Sportor.ti razitka c]ii l s9j-20c,3 Janouš ek Cz. Sports |ua3 4a.-
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atw?ijš tí neďú ^ifi§é  artí aufis ( 27 )

MoTiLEY Wendell ( Trinidad a Tobago) _ siřiblo V běhu na 400rrr a zlaio ve š tafeiě na 4X430m

Ft\4 Z TR|N|DAD A TOBAGO 1e72 Yv- 305+3C9 i306/10) !vli. 306r309i306/1r)

Z TR|N|DAD A ToBAGo 1980
YV, BF4 (serie) Mi, BF5
Yv.422 (,42':i23} Mi, 4i7 (4']6/6)

PACKER Ann ( VeIká Británie} - rialo V běhtj na 800irr a s,.ilbro v běhU na 4COm v soutěž i ž en

PoLSKo - ziaic ve š iaietě na 4xi00 v soutěž i ž e,T. š tafeia ve slož eni Herrmann-Gorecka-Richter
Hailna Ciepiy_Wieczorek Tei,esa Barbara ( !]z) Kii,szenstein-Szewinska irena 1 viz)
a K]obuxowska Ewa

KLOBUKOWSKA Ewa ( Polsko)- bronz v běhu ra '100m v soi.]těž l ž en
F[,1 Z PoL§Ko 1965 YV, 1474 (472l79j Iť i 1625 (i623l30)
PoLsKo-střibroVeš ta,ietěna4Xlcom,š tafeiavesiož ení  DzUdZ;a\Mariar ForLl\lartar i\.laniak

ť \ ieslaw jan a ZielinSKi Andrzej
BPEt{Es Michaela { Rumunsko} -Z]ato V hodu oš tápem V Soutěž i ž en

rM Z HONDURAS i 968

1gT 17 HoNDURAS
Z PANAMA

Fful Z RuMUNSK0 1 964
N.D,

Z -|R|N!DAD A ToBAGo , 
9€ ]

Yv A409 (A404l13) lvl]. 700 (695i7-ni)
N D. 707 (7c218)

Yv 4467 |,A457i6e\ Mi.782 (771!82,1965 Yv Mi

PRESS Tamara ( SSSR} - zlato ve Vi,nU koi.Jli a y hodu diskem v soLtěž i ž en
fi)atelisí jcký materiá} vjz XVl!, Clynpiáda

ROBF_RTS Edwin { Tí inidad a Tobago} - bronz v běhu na 2CJn a ve š iafetě ia/,x{Oan
F|,] Z TRIN|DAD A ToBAGo 1972 YV 306+309 (306i 10) M], 306*3n9i3!6l1t)

Yv, 2075 (2056i75)
Yv 2083 (2C76/83)

Yv. BF4 (serie)
Yv.427 1.4?,"ll?3\

i,^ 2-152 {2343|52\
lvli. 2360 (2353/50)

^l; 
Rtrí ,

|\1i 417 i4'16je)

SCHUL Robert ( USA} zlato v běhu ria 50COm

NoRP0TH Harald ( Německo) , stií bro V běh,J ná 5cocni
DELL|NGER William ( UsA) - bronZ v běhu na 5000nt

Vli,326 (32519\

h4i 326) Mi,419 (1",8122)
197C YV,
i97C Yv- (souvi

(12\
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SZMIDT Jozef ( Polsko} - ziato ve irojskoxrl
filatelisnaký lnaienál viz xv!} O|fmpiáda

TRINIDAD a ToBAGo - brolrz Ve š tafeiě na 4X4O0m
FM Z TR|NIDAD A ToBAGo i972

Z TR|,N|DAD A ToBAGo 1980

YV. 306+3C9 (3c5i 10) Mr, 306+309(306i 10)
Yv BÉ 4 ise-,e) Mi BF5
Yv 422 i42';i23i Mi. 417 (41616)

§"§ffi +ti:;;

Jj}Ili*
í ť .i,{ij§ť , é r!Jť ,]

Filffi§
&Hffi;Ě
ffiitfu.fl§
lq,{*Hl..!ed

4.P_14|ř

]-SUBARAY Kokichi ( Japonsko) - bronz v běhu marai.lnské |n
FM Z GRENADÁ 1995 Yv,
ZSIVOTZXY Gyula { Maďarskoi - s,|ií bro v hodi; Kladivem

1 970
YV. ']09

YV, ( jakc Ajman)
Ml, 572r514(570i5)
Mi. 348 (346151)
Mi. 2c97 (2089i 1c0)
Mi. 2480 (,2477l84}

Sieger BF 1C9

Mi. 2093 (2ů 8911 00)

ril Z AJMAN
Z MANAMA
Z MAĎARSXO
Z MAĎARSKC
Z SHARJAH

1969 YV. 1708 (170011 1)
'1969 Yv- 2a23 QC2O:27}
1968 nekata]ogizcvánc

VARJU Vilmos ( Maďarsko) - bronz Ve Vrhu kouií
FM Z MADARSKO i965 Yv. 17C4 (170Cl11)
MATSON James Randel ( USA) -střibro ve vrhu kouli

fí lalellsí lcký tnaieriáj vlz XiX ollnlpiáda, kde ziskaj zlato
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wEtLpVÁNj
DÁNSKp , {mb}.ó Vf Č jzjdf cf{ lpsnjefkojlb, qptáelb wf tmdž foí  Hbotfss .kpio pfstjfe, Hbtmpw

Bmdmo Bpspfo HfmovCj Kvs1 Pfufstfo Es^l

},j)qspujvldf u g,mbufm^tujdlé ip í kbmQobÍ  XV!! pmzgsqjáez)
}VANOV Vkbč ftmbw ( SSSR) - {kbup wf tljgm

gj^bjfjcuí dlý nbufs}ám wk{ XVj pmznqjé pb, l,mf {jtlbm {jbmd
USA - {mbjd w ptně b wf dwp,kdf t lpmojefjoí j<fsd,

FM Z N}CARAGUA
NEMECKO - tjjjcsdw ptssmě

NĚMEdKp

FM Z ÁNT}GUA

KpPANÁ
mwmAĎARtKp - Zmbmp
FM Z IMAĎARSXO

Z YEMEN
Z PARAGUYAY

Yw ,d5u (jd5uu5p*A8E2/t5^ Mj 1948 m1948j57)

19-r6 qdš upwo; mjSufl č , 4 ob qpí ^pd Sqps.uv

1995 Yw. BF j',4m. BF

KANpmtTmKA
Š wfptyp - {ubup qptádlb Vf tmpž foí  Skóefjjvt Swfo-pjdw b Uumfscfsh Gmobs
HOuaAND§KO - tjjjcsp
NEjMECKO - ?jpg,ž  J jbs9ppsj K2 mb .Oú Oo-

'mw| Z PANÁMA 1965 zw, 
Mja 7tt (/85195)

HESž  Mjiámz ( řú be'bstlp§ - tuřjc;-d w lfjf§dsjj K1 ob 1ddpnFmwm Z MAĎARSKp 1ó65 zýa 17,o1 (7p}Jm1";) },,,mj, 2096 j2089/10O)Z MAĎARSKp 1963 zw 2d26j{d{b:{m1 ú j,)Áé ž j{áoobm
MOROZOV Vjbejnjs,( §SSR) - {kbup w lbjfhpsj; K4 gjé  100pso, qdtáelb wf tmdž foí  Č vž jldw N^lpjbk,

Gu,jt,. Ám;up 1, .mpopw Vkbč ftmbw b jw4ps-p{pw VmbCjnmsFmw'm Z GUYANA .j99m Yw, 2523 |?519}27§ \,!j. 3562 (3558/66)Z}MEMERMANN Aoof-Mbsí b, EttER Rp§xjuib ( Něnfdlp) - {mbup w lbj. K2 ob tdp ,,, tpvufjřjfoFgjm { č AD j969 zw. Á{^,,bm'{m{ - N, {t-pjjjójč bmZ Č AD §!2 YV (qřfujtK N|j,256) Mj, 478 |,462/85§tStR -. {kbud V lbjfhpsjj d2 ob 1000n, qptáplb Vf tmpž foj č ojnjč  oodj.f1 á p*f fqupv tu"qvoSSSR 1964 qpš upwoí  ̂ í tufl

í  965
1 r_r

Yw. j 7C5 (1 7Odj 1 1 )
Yz, 2bB Qbum'}2+A54)

1,1j, 2d94 í 2089110d)
Mj,19§ (^96/201)
Mj 1959 j,^951/9)1969 Yw A528 11C22/8+A527,f\

( sfDspevldf v í s}bjfmjtusdlfid sobufsmbmv XV pIznqjáez)
Uuláoí Jbqpotlp . Aohmjf 1 of gm:bj!tjj)F\4 Z SIERRAaLEpNE 1994 Yw

( 14§
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NĚMEcKo ,- ziato Ve š tí hacim záVodě na 4OcOm, druž stvo Ve s]ož eni Clae§ges Loihar, Henrichs
Karihejnz, Link Kar] a streng ErnstFN'l Z St. VINCENT 1996 Yv, lvli.l{oLANDsKo -:]atoVSj]nič nimzáVooědruž stevlalc0km,druž stvoveSlož eni DolmanEVeň
Getardus, Karstens Gerben, Pietersee Johsnne§ Alcysils a Zoet Hubertus BalthasarlTALlE - střibro V silnič nim záVocjě cjruž š tev na 100km

SVEDSKO - bronz v silnič ní m závodě drrž stev na 100knrFM Z PANAMA 1S65 Yv- Mi, 789 {785/95}DALER Jiři ( Č es*os]ovensko) - ziaic ve siinacim zavcje,1aCnottivcú  na 4000mcEsKo
^_^._^ 

1994 sti.ojově razí fko použ ivané  V Pie!-ověLtr§̂ U ..'99Á poš tovn j ,;ste\ s ,,po-ink:,.,ýŤ pií t,s\eŤ

cYKL,§TIKÁ

Ťnelactl ., .
Č e:?óc; ďonjc. Pllv
i ltr],o: ]ať alPFil,oV

e?ý

JEZDECTVÍ
NĚMECKo -
FM Z HOŇDURAS

Z JElVlENsKÁ A.R.

Fl,,| Z PANAMA

Pňpnvuje Laco Kajaba

Yv A4c8 (A4O4i 10) Mi, 699 (695i7C.1)

drUž stev a stž í bro V soUtěž j jednot]iVců

zlatav crezÚře v souiěž i druž stev, dJ-už stvo Ve sjcž eni Klrmke Reiner (ViZ), Boldt
!"_:?_tu!rl a Neckerrnann Josel ( Viz)

G vllllllt'r\A AlN. 19 / l Yv. h4i, BF 150ispcil se rné ny vitězů  ve zlatě barýé  na okraii - viz repiodukce pod Neckern]ann)B.OLDTtlarry { Německo) - .Lto u o,."#Jřňtl!icr,ixt"v a s.lnrn v š óillé ž ; ip.Jnnt]^l.i

1 968

Mi, 790 (785/95}

POKRAČ OVÁNÍ  PŘÍ Š rÉ

^ií í f ,/,_\_.\-.)) É
_= t=' J
:OsaF

(J5)



l stadiany 16

STADION LA BOMBONERA {Boca Juniors}

Ne,ibohatš í  a nejpopulámějš í  argentinský klub Bocá Juniors, zaiož ený trem P. Mccartym 3_ 4. ,i9c5.
hraje r,Š echny wé  zápasy na siavné m §3dlonij La Bombonera, Ljgu hraje klub od roku 19,13, Pů vodni
dř-'věná tribuna byla po§avena až  y roce 1923, v době, kdy Boca byla ješ tě amaté rským klubem_ S kvalitní mi
Výsledky a s ú spěchy klubu jasné . ž e dřevěný stadion je nedostač ují č í . P!,oto padlo rczhodnut; na \^ýstavbú
nové ho bel<lrrové ho stáfiku. se St3vbou se zač alo Zač átkem roku ,1938 a h;avní m projek,tantem byl slovinský
archileld V]Kor sUlóin,

Siavnostní  Zahájeni obstara} 25, května 1940 piátelský zápas se San Lorenzem, stadion nesJ iehdy
.iné r]o Koloseum, které  pak ješ tě něko|ikrát změnil, Po celýctr 56 iet nedoš lo na §adionu k ž ádným stavební .l1
Úpravám. AŽ pod vedení m pres]denta kiubu M. Murciho doš lo ke znaóné  pře9avbě. Neivětš i Zásáh poslihl
hlavn; tňbunu, którá byla poslavena nová. V roce 1997 známÝ aryenť nský maií ř r,yzdobil novou tribunu obň
malbou 4 r 18 metrŮ velikou, která pod náZven Mýiy a osud představuje Velikány iiistorie Bocá Junio§,Jde o
kvintel slavných í otbalo\^ých hvězd, jako byl; Rob€í to Cherro, Baldo Rattin. Antonio Rořrla, Natalio Pescia e
V po9lední  iadě i3ké  kontroveí ZnÍ  Dlego Maracona.

Na stadionu. iderý má kapecitu 58 000 mjý se plezentova|i v upynulých deseliletí ch daiš i hvězdy
argentinskeho, ale i 5tětové ho fotbalu, jako byli §, Marzolini, A. de Stefáno, J. Evaristo, s. VaieJa, H. Herrerá,
A, Tar3ntini a L, Monti. Nechybí  ani Své toznámí  t,"ené n, jako brazilec V. Feo|a. A. Pademera, A. c; sfeŤano, J,
C. Lorenzo aj I kdrz jsoLr na světé  mociamějš i a iuxusnějš í  stadiony, je La 8orntronera p,,o vyznavač e
modroŽUtých ixrev spí š  chrámem než  í oibalovým §tánkern. Dokazují  to s\^.imi chorály, z kte.ých jde
souperů m mráz Do zádech.

§anda Kamenický

- {\U:
r!]5t-l

K,ATEŘINA zNoVU JlNAK
Úspěš nou lyž ařskou mámu, Kaleňnu Nemannovou. ceká dalš í  změna v medailové m zisku z€ ZOn 2aO2

vSalt Láke Ciiy. MOV toliž  potvrdil rozhodní Jtí  Mezinárodni sporlovní  aóitráž e a odeblal Rusce Danilovově a
Spané lu německé ho pů vodu, Muhlegg0vi, Yš €chny medaile, zí skané  Bazo12aa2. Naš e reprezentantka pŮvodně
vyjela pouze bronz v závodě na í 5 km s hromadným s{aí iem Volnou technikou.

Po diskvalifikaci Rusky Lazú tinové  se pŮvodní  bronz změnil na ýřibro a bramborová medaile v kombinacl
na bronz, Po nynějš í  djskvalifikaci Danilovové  pro pož jlivni 1est na daĎepoelin ie z bronzu v kombinaci iakó stňbro,
takŽe konefuý výsledek pro Kateňnu nyní  tni,. dvě ýří bmé  medaile a to ns 15 km volně s hi"omedným startem a
v kombinaci. Zato v kombinaci misto p&vodní ho bí onzu dostsne Kanaďanka Betty scrtová.

(16)



Úspěchy ncrské ho fotbalu na postední ch známkách

Dne 20. iáří  2002 vydala Norská poš a š est pří lež no$nýCh znám€k (NoK 5,00 - 5,50 - 7,00., 9.00
alc.00)věnovanýchnejvětš imokamž ikŮm Vhislorii nC,rské hofotbalu.Naz-námkácltjsoumomenlkyš esli
zápasŮ - pěli z muž ské ho fotbalu a.jednoho Z ž enskáho 

'olbalu 
: Něí iecko - No§ko (0:2) v roce ,1936,

No§ko - Brazí lie |2:1) v rocÉ  1998. No§k0 - USA (3:2) v rcce 2000, No§ko - Š vedsko (3]1) V roce í 960,
Nor:;ko - Anglie {2:1) V roc€ 1981 a Miláno - Ros€nbor§ (1:2) v rcce 1996. Nákjac jednotiivýcn známek byl
1,5 rrrilionŮ kusŮ v arš í ch p() padesati kusech. Vedle známek vyš iy dvě FDC. š €st maximkaret a z_námky
v dáxervé m balení -

Mimo pří lež itoš ných známek vyš el, v nákladu 650 tisic, pěkný arš ik v nominální  hodnoiě NoK
42,00 se š esti známkami a š esli kupony s vy*stedky tjtkání  a textem charaKerizujicí tn známky v norš tině.

ffiffiffi
Je tedy zc€l3 zřejmé , které  okamž jky V histoňi no§ké ho fotbalu mů ž erne charaKeí izovat jako

stěŽ€jnÍ - Na §adionu de Velod.ome V Ma§eill v roce 1998 Zví iěz;lo No§ko na Mistrovství  sváa nad Brazí lií
2,,i, cnž zcela š okoválo diváky.

Druhým §Větlým okamŽkem" bylo váté zství  No§ka nad domácim pořadatelem olymprjských her
V roc€ 1936 V Berlí ně 2:c Zí skání m bronzové  olympi;ské  medaile. Třetí m ú Spěchern, tentokát vž enské m
fotbale, bylo ví tězství  Norska nad U§A ve finále oiympijské ho fotbalové ho klání , a to 3:2 v §ydney vr.oce
2000. Tyt0 tň nejvýZnamnějŠ Í  Úspechy í ott}alu v NosŘu Ur§|i noŇí  obyvateí é  v hlasováni. Rozhodl o nich
No§ký í otbalo\r.; svaz a Norská poš a. Vzhledem ktomu, ž e v anketě doš lo 12 návrtrů , rozhodlo s€ vydal
je§ě dalš í  tň známky z těchto í oibalo\.ých utkáni: S odvěkým soupeřem Š vé dskem, kdy V roce 1960 No§kc
Tyhrálc 3:1, Dále pak Ví lěZstVí  No§ka nacl Anglií  V roce 1981 (2:1) a také  kjubové m Vitězsfuí  na siadionu
San Siro V Miláně jedenáctky Rosenbergu V roce 1996 (2:1).

Známky navňl Enzo Finger a byly Vytiš ěny ofsetem v holandské  tiskámě Enschedé .
Vladimi. Greoor

Nezapomeňte si vytrňnout {nebo si ho oxé roxovat) poslední  list pňlohy s Dotazní kem olympsoortu
a peČ livě ho vyplnit a po té  od€stat na adresu naš ehó redaktora. Zpracované  rrýsleclky nám poslouž í

i ke zkvalitněni naŠ i Č innosti. Ravněž  pfipadně pňpiš e i zí něny vě vaš ich s§obní ch datech, ti. adť é ss,
i telefonní m č i§le. átd.

I Do+.-ní k od€š l€te nejpozději do 30. dubna 2004.

(17 )

É l58#i
4lfiikt

&fu9-#--"
í , r!qtl*ó. :,. -=" -F",i

ffi§;,-ffilJí *ffi



mxbo Várfolb

Pf,us Kpvib |u969)

,.R;. Ppl.bč Cxbufm V spejooé  usbdjdj csbolbsů  0fop pufd Pbxf_, spxoěž ,csbolbř trbgjz b

m,.§6*.umy, mfD[f{fojbdf), Zbdjobm x r!,bž Slýdi lmvcfdi Bpifnjbot, Sm.Vzš fisbd b,/ mfmfdi 1991 a 1996 i!,ám

:1W$ .s-tř., kfá 
"ssboj 

1u tj umhpxýdo 
ab 

4y,: oí  czm njtusfso mjhz, NfusbejěoĚ ,eáxbj j hómz a 2 df_lf_o,

€ř*# jm,b;"ý), xjuf{ č t,rpob* jhhá 
" 

č ftlé ip rpoásv j993. V spdf 19§3 xzimáš fo í pucbjjtupv }ů lv,

xjdfnjtusExsprz1996'VfÍ pucbjpxé lbsjé řfrplsbČ pxbmxfŠ rboějtlé LbCpsvoěbFCKbjtfstmfvmfn/Něn
(1 9t7-98), bmf j xf Vjlmpňj Zjž lpx (í  998),

F j} buf mjtujmlé  n bufsj ámz :

- Zoánlb GAÍ áB_E, kf tpvč átuí  bsš ulut l ME 96, xj{ ýš f
a Asš í lNjGERjE,lbu,Mj.č .....Yx.č ....,tfďzřní  Z,uánlbnm ipeo.4pbF,xzeboýl EURO96

Nb odsf}j jfxf {máodf kf rpe N,susé sfn, tjuv.bdf rřfe č ftlbv csbolbIj rň tuřfm€ hómv vubč oí l.fn EEsibugfn.

Přf|k csbolpv pcsáod,f Hbgumál b csdolbř Kpvcb,

ss/b ipřfmš j zbxé  :{'ándf up usjbj "js"o 
rp xtuřfmfom hómv kátbkí djí o Bjfsc,,gť fí o b *nvuoýn cí ,bolbřfn

KpLkcbv.

$gjbsujo Fsýefl |X9S9�

FM : - Zoánl.b GAMB�E, kf tpvč átum bsš í lv l í ýmE 96, xj{xýš f

MjdibB Fmpsoál |197f)

Zbbí *bm x Hsbedj Ksámpxé  (197§at7), TJ Kpmjo (19t7a88) f 
.WJ 

KbsmpxzaVbsz 119B8-90),

Dp trbmz rňš 9! Ví pd€ 1990"b xzpofm xoj ed splv,1997 tfisáI Zb oj 345 vmKbo,, Zupi!

,h";ÚÍ pj3db$ří mf bShpsú ,{sóú p{6},hpmszds V.{bisbu,,,d iIám {bBbzfsLfxfbvtfo(1997-

óĚj,"'ú š x Dvjtuvsh (199í ja99) b rp ué  tf xsáumj ,k,p č ftlb ep FK Tfrjjdf (1999 , eptve)

Rfrsfjfoupxbm Sss j Oju 4 hómz, Vjdfnjts Exsprz ,J996, 5y njtus mjhz tf Srbsupv,

pc}áod€ Uojxfřájoí ip uzrv, Zcsp_pxlf VtBujo (1t77-86), TJ Gpuu!í bmepx j'm986-87),
Srbsub rsbib (j988-89), RH difD (1989-91), prěu trbsub (1991- eptvd). Tblé  ob s,jí tuě
Zájpž oí lb, Rfrsf{fompxbj 26y ME 96, Pdiás F}FA 97.

(1B )



Filaieiistické  materiály :
- Známka GAMBIE, je souč ásti arš í ku k ME 96. viz výš e
- Známka NIGERIE, souč ást arš í ku k EURO 2a1a.

(viz, ME 7996 - P.Kouba}
- známka GAlýlBlE . Je souč ástí  arš í ku EURj 20a0,

(viz. ME Zaac)
Jan Suchopárek {1969)

Střední  obránce s perfektni defenzivní  prací .
ZaĎí nai v Poldi Kiadno (1986-88), pak vDukie Praha
(1988-91, Ve Siavii Praha (1991-96), pc té  přestoupii
do Racingu strasburuFr. (1996-99) a nakonec do
Tennis Bcrussia Berlin (1999-2000), od ioku 2000 je
Zpátky Ve slavii. Vicemjstrern Evropy z roku 1996,

mlsl{.em jigy 1996 a semifinalista Poháru UEFA 1996, Od roku
1 991 reprezentant s 61 Zápasy a 4 góly..

Fí ,t|: - známka GAMB|E, je souč áStí  arš iku k ME 96, viz uýš e.- Aš š í k GAMB|E k EuRo 200a /nima známku/, (viz, lvlE 2000)- Aí š í k TURKMEN|STAN, (viz, ME 2000)
- Známka BURJATš Ka, hodnala 2oa0, vyd.1997(?) - je to
jedna 21 republik, v rárnci Ruské  fecierace na ú zeml Východní
Sí bí ře ve ýychodní  Así i. Na obrázku objí má Paborský
suchopádí a, l<terj, právě vsť eí l gót v 7.min. hry s Ru§kern 3_-3
(2:a) na ME 96v Anglii (19.6.1996).

Pavel Kuka (19§Bi

.,Á,,,. Vynlkajlri ú loLnlk \teni ze spoJsly š anci
l_ffi+ i\ rnlnimum promení . Je prsvým bpaxem'ali|,iitické ho'§ ;7 ú ioč nika odch.Vánec slevie Praha (1975-87), odeš ei\:l-!J,-]/ d0 chgbu (1987-89), aby se opět Vrátil dú  S|avie

(1s89,s3). odcháZi do zah:anióí  do Noňmberkuli{ěm.
Dc 1.Fc Kaise§iautem (1993_99) a nakonec do
Stt}tlgatulNě!-n.(1999-2000), aby se na záVěr své  karié .s opět
,,,rát!l do Slavje (20c0-doSUd).Viceí nistr Evrcpy 1996. Mistr
bundesli§y s K3i§e§lautemem 1998, FotbaIisla rcku _rg94. Č ien
Klubu |igovýů  kanonýrŮ, V národnim muž sl.Vu zač í nal v roce 199o
prcli Finsku v Kuusanoski.

Fht: - Známka GAMBIE, je souč ást| arš í ktL k ME 96,'vjz uýš e)
- Arš í k GAMBIĚ k EURa 2000 lmima známku/, {viz. ME 200a)

Favei Nsdvěd {1972)

Rychlonohý ofenzí vní  záiož ní k, §e skvělou a tvrdou §třelou ze siřeciní  vzdálenosii,
mají cí  znamení í ou kondici. Zač í nal Ve Skalné  u chebu (1977-85), odkud odeš ei do RH cheb
(1985,86}, dále do Plzně (1986-90), VTJ TábOr (19s0) a Dukla Praha (1990-92). Ve Spaňě hrál
v letech 1992 - ,1996 a pak od€š el do ltalské ho klubu LarLo Řim, xcie je jední P,r z neiiepš ich,
Fotbalista roku 19g8 a 2000. Ve Spaú é  sehrál celkem í 99 utkání , z toho 95 ligo\.ých a nastří lei

nich 60 branek, zioho 23 ligcv)ich. se spartou ceikem 3x mistrem iigy (.r993.95) a 2x ví těz
C.Poháru (1993 a 96). V:cemistr Evropy'í 996. S Laziem slavil nejeden ú spěch - finálisla Poháru UEFA,
ví těz PVP 99, vitěz ital§ké ho poháru, atd. Mistí  l1áiie 2000.

Fitatelistické  mateňály :

- Známka GAMBIE, je souč ásil arš í ku k ME 96,|viz uýš e)
- Známka GAť llBtE, je souč ástí  arš í ku, vydené ho k EURO 2000. (vjz_ lnterkoní . tunaj F1FA 1997)
- Propagač n! Š loČ ek ,!e znehadnocovacim stlajku Po§a|ia, pauž iť ý paš tou PRAHA 6 dne 7.11.2o0a

k utké ní  Ligy mistrů , mezi spa,tau a Laziem Ří m, Na š toč ku pott é t P.Nedvé da.
- Atrš í k GAMB\E k EURj 2000 (mimo známku), (viz. ME 200a)

/ io \



Tlre ú AMB|A D7

,#f;ew ee€en€' _Bmagwm@
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"{.Wi a í š ffiTÁ pilhAl

§Mé m'#

2,ko|0 Poňáru vitězŮ poháFJ §e konalo mezi Ac Spartou P|aiá _a 
Ac Fiorentinou

(ltáiie). první  zápas se rcna! vó Florencil dne 17,,i0,1996 a záoas sxonč il viiězství n,l rioi"entiny

2:1 (1 ;C). Sparta tehdy rrrata u seitave: M.č aloun, T,Volava, M, Hcrňák, T,Řepka, p,Gabrie1

1oonlin'v.lb*u"nc), i.viistr,. Z.Svcboda (86,min P Gunda). J Ncvoiný, V,sVoboca (77.min
j,onajoin), M.Frýd9k a H,Siegi, Trené r
,,].Chovaneó. Branka Spa!"ty: H,Sieg| (8'1 .min),

"1§§*§;*Fí l: - lta}ská rf,§a F:RENZE C,P, poLlž iýala ve Flarencií
V den L,tkání  pří lež itosť né  ruč ní  razitkc č emé  barvy, Na
razitkú  Je mak AC Fiorentiny a ú dajný znak spafty ftaha
t)vedenýol znakerí i na razí tku je r,š ak spařaÁ Tmava ze
s/ovensia, AŘat itatskýCh razitek ďejr7}é  neznal spú vný
kiubový znak spafty? /"ry 

",{g{"ffis,!:"{{ď eů p?E

V roce 19s7 §e u§kuteĎnil 1nleŘontinálni tuma] FiFA, za ú Ďasti 6 mUž stev z ceié no sVěla V hl měýě

§áú dské A.ábii Rijádu. nasi ,"pr"rĚni",,ii ň*ii postupnosJAR(2:1),Uruguayí  {1:2).§AEi6:i)aBrázilii
(0:2) V boji c tietí  miýo jsme pak poí ezilii Ufuqú ay 1:0,

ú A. qB!A D7
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Fiateií stický maieňál :

_ A.š í k GÁMBIA, kat,Mi.č , ..,, yv,č , ,,,, se 6 známkami h\dnat 7D, vydaný k €URo 200a. Na jedné

L.árnce (ugostřed nahóře) )€ muis*a č eské  re.,.ezentace, před utkání m,|,tJruguaí  (,1:2), h|ané m dn€

15.12.1g97 v Rijádu, v sestayg:'narrore Poborský. Lasota. V!č ek. Rada. Hoňák a srní č ek, Clole Z,Svobocja,

Š micer. Betbt, Nedvé C a Kuka.
1z0)



Na dalš í ch zr.ámkách jsou ješ tě P.Nedvé d, Maier a Panenka.
Na archu, mimo známky, jsou také  Š micer, Poborský, Koller a HaNáth-

Edvard Lasota (197í )

Bměnský odchovaneč , přiš el dc s|avie přes TŽ Tňnec (1979-s9), Zbrojovku Bmo
(1989-90), VTJ Tábor (1990}. Duklu Práha (1990-91), Boby Bmo (1991-93), sigmu olomoú c
(1993-94) a Petru Dntovice (1994-96}. Ve Slavii hrál Vietech 1996-98 a cdeš el do Fc
Reggiana/tt-{1998-2000), odkud §e vrátil do K, opava (2000_dosud), Kromě brankaře snad
vy§ří da| vš echny posty na hň§i. Pů vodně levý zálož ní k č i dokonce obránce. Reprezentoval Ve

,14 Zápasech (popNé  1996). Ví těz Kirin cupu/Jap. ,1999, poháru Č tr/lrs tssz (se sláVii) a 3.mí sto na Ponáru
FIFA 1 997,

FM: - Známka GAMBIA. je souč ástí  arš í ku k EURO 200a, viz výš e

Petr Vlč ek (í 973)

Střední  obfáncé . Zač átky v L.Mariánské  Lazně, dálé  ViKoria Plzeň (1992€3), VTJ
Karlovy Vary (199&94) a opět jako obránc€ Viktori€ Plzeň (,199+96), v roce 1996 přesloupil do
slavie, kde pŮ§obil do roku 2000. Pak ve standardu Lutych/Bel,. Reprezeí ť oval 18x {debut
1997), 3.mí sto v poháru FIFA (1994, ueastnix ME 2000, ví těz Carlsberg cupu 2000, ví těz
Poháru č MFS 1997 a gg. č tvrtfinali§a PVP 1996 a UEFA 2000.

FM: - Známka §AMB|E je souč á§í  arš í ku k EURo 20a0, viz výš e

Zdeněk Svoboda í 1972|

Zálož ní k, Kerý do Spaňy piiš el postupně ze Zbrolovky Bmo (1989-91), Dukly Praha
(19g1-92) a opet Brna (l992-93). od r-oku 1993 hí aje tedy za Spartu, kde odehí á| Ví c€jak 200
utkání  a nastří iel ví ce jak 30 branek. se spadou Zí §kal dosud Vš echny tituiy mi§ra óeské  ligy.
FM: - známka GAMBIÉ ,1e sauč ástí  arš í ku k EUR? 20a0. viz uýš e

Karel Rada (í 971}

<-x<x, odo]ný obrállce s dobrym pieniedem a ch|adnoú  hlavou. Proš el k|Jby FC Š koda

lifr iii plzeň, FC DuÉ la praha, sK sigma clomouc, Trabzonspor Kulú bú /Tur. až  do Slav;e Praha,kde

\1_1]7 pů sonit dc roku 2000, kó přestoupil dc Eintrachtu Frankfurt, Rep!"ezenláČ ní  deb01

ie.tz.iggs v KUVajtu.

FM: , Známka GAMBIE, je souóástí  arš í ku k EURa 200a, fuiz" výš e)
- Aí š í k TURRMř-NISTAN, (ví z. ME 2a00)

Vladimí r Š micer (1973}

RychIonohý ú toč ní k sdobrou kopací  technikou. Zač í nal vTJ Verneňce (1979-85),

pak vKovostr.oji óeein (teas,sl) a zakotvil ve SlaviI praha (1987_96). Na angaž má do

zahranič í  nasloupil V Rc Lens/Fr,(1996_99) a odtud přestoupil do Fc Liverpool/Angl,(1999,
dcsud), kde se seš el s P.BeQrern a Vytvoňli zde nerozluč nou dvojici. Vicgmi§ir Evropy 1"996,

Se Slávii misr iigy 1996 a sLensem 1998. poprvé  v reprezentaci vKoš icí ů h próti Kypí u
v roce 1993.

FM: - Známka GAMBIE, je souč é stf arš lku k EURO 2000, (viz. ME 2aOa)
- Arš í k GAMBIE k EURa 2a?a /mimo známku/, (viz. ME 200a)
- Arš í k TURKME^/í §TÁiV, (viz. ME 2000)
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nakcnec skonč il Ve spa,lě (od r.2002). Vicemistr EVropy 1996, Fotba!jsia rcku 1996 (spotu s P Eei.grem)
bli§tl ligy se Slavii á také  sManchesterem. Nejpopulárnějš í  fotbalista Portugalska 1998, Se siavií
sem'finalista Ponáru UEFA 1996. Reprezentuje od roku 1996, Úč ast na ME 2000,

Filate!ist|cké  materiály : - Známka GAMB|E je souč é stí  arš í ku k EURO 20C0, (viz. u!š e)
- Arš í k GAMB|E k EUR) 2000 /mimo známku/.(viz. Výš €)
- Arš ik GAMB|E, {viz. ME 200a)
- Arš í k TURMENISTAN, (viz. ME 2000)
- Známka BURJATSKa, (viz. htE 1996- J.Suchopárek)

Radek Be.lbl (1972}

Karel Poborsky {1972|

Fí latslisti)kó :r}ateňál,! : - Známka GAMEIE, je souč ástí  aí š í ku k EURa 200a, (viz, výš e)
_ Arš í k GAMBIÉ , (viz, hlĚ 20a0)
- Arš í k TURKMENISTAN, (viz. ltE 2000)

Pavel Horváth (1g75)

Ftú : - AĚik GAMBjE k EURO 2c00 {mirno Zné mku), (viz uýš e)

,_{r". Výbuš ný a odvž ný ú toč nik, Zač í na| v Třeboni (1976-84J pa< v Č esr.ých
É ,{{=i§;, Budějovtcich(1984-87)aopětVliebon; (1987-88}3ZnoÝrJVČ eskýchBtdě;ov,cich
|:$BFJ i1988-94), odtud přeš el do Prahy do Viktorie Žiž kov (1994-95) a do Slavié  Praha
*l_ *n' (1995,95), Zahr3nič ni angaž má zač al v Manchesterli United iAngl,(1996-98) a po té-e<.3P- 

v Benfice Lisabon/Po.t. il9s8-1999). Vroce 2000 přestoupí l do Lazia Řlmitt. a

Vysoký,hlavič kář, rnoderní  typ hráč e_zálož ní ka. Karié ru zač í nal v Ny!,í ,í bui,ku (1982_87),

0ak VM!3dé  Eoleslavi (19s7_s9), odkr:d přestoupil do Siavie Prahe {1989_96) a nakonec
skonč il v Alleticc [,,!adrid/Š p (1 996-2000). Po té  V Rc Lei]s,Fr Vi.emIslr É Vropy 1 996, §e Slavli
mistr ligy a semifin3list3 Poháru UEFA 1996, sAtletikem č tvňí ineli§a Poháru UEFA 1998 e

stmií nálisla té hož  poháru 1999. prvni lápas vreprezentecj sehráI 4.,1_1992 §Egyptem,
ce||iem 50X. Úóast na fulE 2000,

,:,.)-R\ z.:Ě\ É xspať anský odchovanec (1991-94, předií m ješ tě TJ Břevnov), pňš al do
.7t=r}i,, "á-,\1)SlavieoiesFKJ§blonecn.Nisouvl-cce1996ahrá! zani až doí oku2009,Lí guzeč ai
tJffip"' ];§-, ",,!ů ;Nů  hrát,ýe ,14,kole roóniku 1993i94. Po ié  přesoupil d3 Spo!"lingu Lisabon /Por. 2x

i",;W ' '\i' vitěz Č eské ho pcháí J. ú č ss1 ns ME 2000, í epí ezer]tova! osmkrái.

,:,::)!.^., 27,1istcoacu 1997 se uskuteónijo odvetné  utkání  pNní ho kola Pohálu mistlů
,;á§t'l; Evropsklch zemí  ,1997198, mezi PARfulÁ A.c, - A.c. §PARTA 2:2 (,,q. §pafta nastoupila

"§,-qEí ; vseslavó: Poš lulka, ŘEpka, Z,Svl]boda, 
^ ot?l.,J€B u.i*., r,nrr, řŠ Ó,i-o.u"n"t HomáK, Novotný .,_l lil",iif,t^,

Č í ž ek,Baranek Oba1din,Gabrie| (70.Němeóek) \)' Ll .,1,1YJ) "ť o
a S:egl. Trener ,,J chcvanec, Goly: 90, Novolný a V lé :e . fr,_h j;]i.
rninuiě iooaldin, x 

\ir"=A#Dr E
FM : - /ralská poš í a #1oa IARMA cE,^lTRo použ í vala 3 VF+iill §
v deí ] ut^án: pří lež itas{ů é  ruč ni raziLko- 

1 3rrť  §] ,.Ů§'{r,", spÁR'^\"(,l\,'/ CAu?llN\ l'

od roku 198s se tladuji silve§trovská derby mezi oběma nvaly_

samozřejmě mělo jí t přecievš im o pobavení  jak hr,áč Ů tak i divákŮ v poslední  den

roku. aie dnes se jedná o Vysooe prestiž ní  boj. a to nikoli mezi hráč i "áěek' . ale

mezi "starými pardy", tj.lntemacionály. Nejdří ve se hrálo na hřiš ti cechie Karií n a
V poslední ch tetecn na háZenkářské í n hnš ti slavie na umělá trávĚ. V poslední m

roc€ 2O.století  se hrálo již  XV, r,zájemné  utkání , v němž  již  po jedenácté  zvi,|ěziia

Slavia. Spafta Vyhrála jen dvě utkání  a dVě skonč jla nerozhodně.
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_ v foce 1997 pňpravil soukromý sběratet nefií atetisiické  kartič ky s pňtiskemi xlll. sí lveslrovské mu

posteon,rrnu áároY siavnýcrr pr.irxy"n ,s; rotnatoť ctr intemacionálů  s deňní m razitkem poš y pRAl-tA ,l0,

i koyž  se nejedná o pří filý í ilatelistický maté riál je to dnes hezký §uvenýr,

(

X_ll" ^"'i|€ :''',^, gv

9:i_ {-.tP DERBY'
§ILUEsTRsUsffi
renLovÝcH lrurrRrunctoHÁlů

Jediný,m naš í m zá§upcem, kieť  se doslal do č lvrtí inále PVP byia slavia Pí aha, Kerá §e

utkala s něnróckým Ví B stuiigafi. brvnizápas z obou uikání  se konal S"března 1993 v praze na

Strahově. Fotbaú sté  slavie nadokázali doma vyhrát a pouze remí zovali 1:1 {1:0}" BfankY dali Ve

4c,min Vácha a v5l.mln uyrovnai rorcnner, po hrubó chybě slavistické ho branksře stejskaia.
\j cdvelě ve §tLrttgartu pak sIavia prcrhrála 0:2 i0:1) a byla vyřazena,

FM: _ K praž ské mu utkán! pňpravilí  na obvcdní  po§ě PRAHA 6 prapagač ní  š toč ek do_mehodnocovací ho

strojl<u PÓ§aila, iderým oráŽeli vš echny podané  lásitky 0d 26,ú nora, až  da dne ú kání , olympspoň kté to

událo§j ješ tě ŇNavil přItež itostný řttí sk fia celinavé  dopisnici.

ffi-,ffi
PRAllA_sTn }iov

5.3.1998 \,/

P.§. Na str, 19 jsle §§
s€známili sFM o naš em
fotbati§wi pavh Nedvé
dovi. 0d zprácování  tohoto
seriálu se Ma FM rozro§ly
o sR, které  pfipravil os
k udělení  Zaté ho mí č e pro
nej}esí ho fotbali§tu Evropy
zá í ok 2003.

dokonč ení  pří š tě

/§í §]
o/lplřl
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"oRlNo 2006

t&
)oril,io é c,t}6

qRp

ttatská poš ta pnpomenula opět, ž e pří š í  imní  olympijské  hry s€ v ro€ 2006 uskuteč ní

;;;dě:Ň;;ďáyřznámková sé rie nás seznarnuje s misty,.kde se Mo iry uskuteč ni_ Ien" itust?'p'OěiŇ"o"Í á!áiá",r."* .e,i" n'a. seznarnule, Ti,ty,.k ,: 
*,y9ly y:!Ť::i:I:na iraste ŇJe. Nova ayrznamtová sé rie nás seznarnuje s mí sty, kde se Mo hry uskL,teč ni. Ke

kaž dé  známce bylo použ í váno pří teáostné  razí tko 1,dne.vyd3"i: Y_"l"11jl,*:kf*,^::i::
;§r";ul,i,:Ťrí §ě;; 

,;|il ;;ffií * ocelotiskem. vydáný uyly g.března 2004, tiš těny jsou

v arš í ch po padesáti kusech. ň__^l_.^ ^ inL
Hoonota o,23 € zobrazuje koste! Santa Maria Assunta v měsleč ku Pragé lato a jak je

v;tarii zvyiem, srejnýle imotiv PRt. Dalš i vpcřadi je dominanta mě§a Bardonecchia, koýpJ

ing.Jaroslav Petrasek, P.o.Box 13,282 23 Č eský Brod
Ladislav Janouš ek, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
václav DiViš , Truhláfuká 20, 110 00 Praha 1

Bedňch Polák,d,t., P.o.Box 47, 150 2í  Praha 5

lvan Vápenka, Na Záí nyš li 8, 150 O0 Praha 5,

:3n pietro Apo§tolo. Nominále ié i;;'#ky j; ó,+s é . eorraeuie znáára v nominále 0,62 € a její m motivem je

:nlrum olymprskýcn ner, samot"nái"ň""] Ór"",a řeč eno, jehó ob.jekt známý q91^3^:1 Mole Antonelliana, A

."eene párrláni'známkou ,oriul" noJnára 0,65 €. věnovaná městu Saux D,oulx, Zóbrazeným motivem je

lntane di Pietra z í Oku 1 781 .

,.=Z;\w,, \ *___,,Gr\
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Do dneš ní ho č í sla
A. At olť , J. Svoboda, V. Diviš , L. Janouš e( P. Hladí k a Kaš p.

iod Vás.Vš em za to á í edakce se těš í  na dalš í

Uzávěrka pň§í ho č í sla je 1. óervna 2004

Piedseda,
Mistopředseda
SBkretář
pokladní k
Redaktor

: J. Petrasel! l. Vápenka, L. Kajabá, s.


