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jsou minulosti, Svátek své tové ho sPortu skonč i!, dalš í  kapitola s_větové ho olymprsmu je napsána. Mož ná jebrzo ZaČ it hodnotit, mož ná k tom_u hod,nocení  ná].*" aoitii"-eně kompeientni. pokusme s€ plestc shrnoutzákladnj poznatky a lcskylneut 

,č tenia_,_?|u.r.p"n ty nt.unipáátt"oy, pótreone pro j"no inro*ovanost a pro;ři:acncL F/3rFU jehc ii3telis:|ckeho exponátu,

Na ú Vod se podí vejme nejprve na materiály,
kteí é  připí avila naš e poš ta. samozřejmě je třeba
do přehledu zahmout i známku a PRí .
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ANTlcKÉ  oLYMPlJsKÉ  HRY
Žádný starověký národ nepňsuzotl. Toí ! takový, vi.rznam jako Řekové . Foj€m spórt vsobězahrnoval soutěŽení  a bvl Považ ován za souč ástvýchouý.áoy|n .uzi, otympijská i osiáini nrv byly vš akVÍ ce neŽ Prosté  soutěŽení ., Bvly oslavami řeckých Óohů , iroÉ ouály řecký lid v ddbié  r<onorcia zvyš ovaly jehosebevědomí , DalY ýzniknout iáoc mnotra *,.riou.ty;"h liriiiu"royir.r děí  a mravní ch ioeáir:' joones ptatnym.Nejznáměiš i z nich je kalakagathie - pozadavek harmonicky §pojovat rozvoj duš evní ch §chopno§tis vš esaanným rozvojem tělesným a naopak.
Hry §e konalY va stalé m Řecku v kaž dé m z městsl§ich států . A|e jen č tvé ry byly uznávány v celé mtehdejš í m antické m světé  - hry v.olympii na poč esi ootla óia, kteí e od 6.stol.př.n.l. doplnily Pythijské  hry,Pořádané  vDelfách na PoČ eslboha Apbtlona,'trry vNemeii, oslavujicí  vládce bohů  Dia a'upominají cí  naHeráklovy skutky a koneČ ně hry, pořádáné  v poss'eioonová'svatyni ná lsthmu nedaleko Korinthu. PráVě §itohí y pří pomněla pří ]ež itostná razí tka, použ í vaná na VýstaYě olymphilex 2Bo4.od 5,stol.př.n.l. nabrí valy na ú ctě panaté nské  hry-Pro ž eny byly pořádány zvláš tni soutěž e,

P,Hé raie, Pořádané  na poč e+ olovy manzeti<ý uonýňe rre.1,l prvni olňpir,-s,'ě ri,y'řř.í ,ó'"n.iálně v roce776 Pr,n,l, Tento rok vš ak zřeimě něni rokem'vzniÉ u irer, JL rotem, xji;" p;í # ž elÉ  zaznamenavat
ii9r.VÍ jě]Ů-tí mpÍ Vnimbyt uězecKoroibosrÉ riJv- árá.iohnchoficiální  záznamy.Bylatovž dyVelikáudáIost, kde nejenom sportovci předváděí i své  sportówrí  umění , ale ua.-ri"i, nr""":i""?'JoěĚpi..i přednáš elisVá dÍ la, kde se Č ilé  obchodovalo - a předeviim se veala celořecká politická jednání  a uzaví í aly §tátní§T|9!uy Č tyileté  ouaobi mezi hrami sé  nazyváto á-coán", nazvá alympiáda. Vdobě konání  her bvloVYtláš eno Po_svátné  olympijskě pří lí lěří ,é kecbóiňá, t<tero |oďrrroz6", pni"řn tátů  ňiř"'""§jil'§Jň:Vš echnykonflikty a boje byly po tuto dobu přeruš eny.

Hry byly zpoČ átku pří stuplg pouze,svobodňlim řeckým obč anů m. otroci a cizinci mohli být pří tomni,nesměli VŠ ak souté ž it. Pří sná n.ařizení  zakazova|a'prí stup'do hrJise prJj;ý* ;;;;, ;" neprovdanédÍ Vky se vŠ ak tento zákaz nerrztahoval. První  olympijske irry zairmovaly pouze jediný ávod. Běh na jedBnstadion, dlouhý 19227 m, Poslupně.se její cn págie,in rozš irovat, ne,lprvá o sefi n" á* si.oiony (diauios),vYtrvalo§tní  běh na dlouhé  tí atě (doficfio;i, xias-paE a ňú vne o né .iu"tiuáneiv á,ň|iril;. pentathion,kteni se §kládal z běhu na ieden stadion,'stto'tu ob dállcy, ňodu diskem, hodu oš těpem a zápasu. Pozdě.ji
PřibYlY jeŠ tě PYgmé , iakási obdoba souč asné ho boxu, zJvóoy vozatajr: i zevooyleia-eiřJ,'ž ňoy oznrolenctr- hoplitů  a pankration, populámí  druh vž ájemneho uo;e,-ósi mezi ápasem a boxem, kde bylo dovolenoté měř vš e s vljjimkou kousání  a í an do oci.

S rostoucí  ú blibou h€i. naí ů Stala i jejich dé lka, z pů vodní ho.jednoho až  na pět
l::,.i,lT.""! ,prc ví těze.Oyí  jednoduchý uenec zoiiuou|"h raio]esti- ren, fOo
P9euVaoel, TUSel Zaplailt pokutu, Za ní ž  se v oiympii stavěly sochy na oslavu bcha

. , ^" _ ?|iTt],:|_" 
iry dosáh|y ne,]větš í ho rozkvětu v 5.sicl oř r.l_ a potá za panování

F l]pa ó Alexandri! Makedonské ho k?l9l |ok! 300 př,n,l. Svů j ráz zásaCné  změnil|
T,d9?r,] Makedcnre Řr,nany v roce 146 př.n.l. Byly zpi;stlpneny vserr a zároveň se
:,:l:::.y*",r:" 

dlsc|pljny,jako třeba závoo Vozů , glaoiátorské  Zápasy a boj nlu;ů  proii
i:1._:T i"_ 

přelcinU]etopoč tu přispěii k propagaci her i ří rrš ii Óisarovo, ze.imenaHaor,an"l5 na ooč átkJ 2.století .

. , o;ympljske h,ry se ž rodjly ( uctí vání  orympijskýcn bonů  a kvů li nim také

i;ii Y .l!:*iT j :i1! :,: totiž _ po lé tech 
.pronásrěówáni siaro křest,anství  státní m nábož ensfuí m Ří mskéří š e a zač alo tvrdě bójovat ,,,:.l r:y:;iil_;n;ž ,;,i#^bli;.;'l.H'ffi-§##J';?Tff;[j;ffi:,'ecké l"obóraD|asestalvbzkýmlerč em Pote,cosevOiyÁpr; r<onalyZ'ds'nry.rr.'roJi.iuiTheodos|usl,

V róců  394 o 1ej,6h zrx5gn, O iřicet let pozdějr 
'rozhodl 

,eh'o nastedniÍ , cí sar í heooosi.ls ii'znióit useci,nychrámy v o|ympii,

^-.^^^,,'_']:T_9_o]ympijske_hry 
§e znovu objevil V dí Iech humanistů , kjejlch u/chovné mu pů sobení  §e znovuo0racell Dedag]_oové  i daiš ich stoletich Nás.mů ž e té š lt, ž e leoní m á á;cn oy' i .tar ,qmos Komenský. PoosJoaozeFÍ  Recka zturecke nadVlády se obnovení  olynp;'i5lyg|, her rr:glá srat prolevern noVé  řeckésuverenitY OVŠ em tePrye kcncem devatenácté ho stoleí í  do'š ta'myš tenxa ounoueni nái sveno naplnění .Franccuzský bai"on pierre de coubertin, kongres v parlzl reú  a první  novodobé  olympijské  hry v Athé nách1 896, io jsou věci nám již  dobře známé .

. 
JeŠ tě jednou se ale Vrat'mg zpátky do roku 490 pi.n.l. Jednoho krásné ho zárjjové ho dne se střetli

!1|9vi,sl9rsanY na maráthonske ptaniné  severornl,clroolt Óo ntnen, po ufDutné m boii s oarckorr nřoc;ta,,99 th"t Po ufputné m bóji s perskou přesilou

.:T,§§'J,H J:::lij:::i,i'-:t:l:,::.,,tÉ -b;ř:ij?řffiiJ;,,"";§X;.:;1i ffi::;.i'lilTspoluobóanů m předal zprávu o slav-né m vitezitvi Ňov-riu .ňiji'piirjri i5 i;ň;ř,ři';§-:ffil "#.i"Kdelš í  než  č tyřicet kilomeřů , bé ž el Řovi oátjenjl'";;i' řď;".]ffi ;§;
,není kekamen" (zví tězili jsmg) a vyč erpání m zemřel. Tato legendá rnspirovala
francouzské ho spí sovatele rrlicnelá Bié ala na ustavulí cí m řongresu v paří ž i
1894 k podáni náVrhu. aby se V rámci i,oH 1896 vnť nenacn oězet zavoo pctrati poslova běhu, ZáVod o dé ]ce 42,195 m, jehož  Ví těZem se stat ŘekSpyrí don, Louis, se od te doby nazývá malathon'zisXaivett<ou popularitu a stalse pravideinou soUč ásti nejen clympijské ho programU
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ATÉ NSKE PAMÁTKY
Do Athen jsem přijel po druhé  po patnácti letech, Vybaven představou toho, ž e stejně jako Praž ský

hrad ]e don-rinanlou Prahy,.Je dominantou Athé n Akropo]is, Její  historje je Spojena ne,jen s iristorii Athé n, aló
s nlslorll ce|eno Re.ka, Byí a pcslavena za vlády Perikla V páté m Století  př.n.], H]aVní  č ást Výstavby AkIopole

tvoři tři chrámy. Parthenón,
Erechteion a chráfi] Attré ny Niké
Ví tězné , Pod jihovýchcdnim svahem
Akropole se nacilázi neJstarš í  divaclo
na svělě, divacilo DicnýsoVo c§vé
divadelní  hry zde provczovali
nejznámě]š í  antič tí  dramaiic' jakc
Soí okies, Aisč hyjos, Eurí lides a
datš í , stará Agoí a, Srdce antických
Athé n, tí ziš tě, nábož enské  a kulturní
centrum, radnice, chrámy, knihovna,
to vš e lež i těsné  plrd Akropo!í
severož ápadní m směí eí -n.

základní  orientač ní  sché ma
Athé n lvcři tři náměsií , uspořádaná
ž hruba do trcjú hejniku. Jsou lo
náměstí  syntagnta. Monastiraki a
omonia. Zn jcn nejvýznamnějš í  jeÉ :Wil&é sEmňlÉ Ě§Ňre syntagma, nebo chcete_li, náměŠ tí

Ústavy, Vé vodí  mu budova paí í amentu, nad ní m se vypí ná kop€c Lycabethos, dalš í  doí ninantá Athé n_ se
S|,'iiagmou sousedí  Národní  zahrada se známým Zapoei,rnem, Na Spojnici §yntagmy a namě§ti omoniai3iceTe pěkně vec|e sebe srovnané  Národní knihovnu, univeí sit,"r a Akadómij uměnř

)']a starodáVné  třidě královny Amálie, vedoucí  ze staré  č tvrti Athé n do nové  č lÝrti Řin]ské , vystavělcisař Há.]rián slavný obicuk, nazývaný Hadrianů v, Do oblouku jscu vytesány dva náp;sy kaž dý n6 jecnésii:ně Směrem k Akropoli ,,Toto .isou Athé ny. starověké  nrějto thé seovo" ze stianý druhé , směrern
k nové rnr rněslu ,Toio je měStc Hacriáná, nikcli Thé sea'

1,1eca|ekc nalezneme stadic kalirnarmaro zasvěcení  vědí , ž e se jedná o siadion panaihinaikos,
iozprjsii.a]Í ci se mezi pahcrky Agra a Ardettos. Pů Yodnj pianina byia přesiavěna na stadion v ietech 330-32a př.n. crc atietické  soijté ž e, konané  bé hem Velkýeh Panathenají . Vletech 140-144 n,l nechal Heroo.esÁiiC!s stac'ion opiavit. Tato pcdoba stadionu byla nalezena při qrkcpávkách roku 1870, sradion nrěl
k3:acitr] 50 C00 misl. V ří mských o'obách sloijž rL jako alé na. Konc'em' 19 stoj byl §tadion opraven pod

"9.ení i-]- 
archjtekta G AV€rófá a uskuteč nily se na něm někteí é  scutěž e 1.otympijských her, odtud tedyné kiy po!ž ]Váný náZeV AVerofú V sta(lron,

, C aié nskýCn a |eckých namátkáclr by se dalo novořit dí ouho a podrobně. Io Vš ak není  ú č elem té to
aUDiiK3ce

ATHÉ NSKÁ SPORTOViŠ TĚ
AbYchom si uČ rnrli představu o jejich dlslokaci, je tr'eba se zmí nit ne1prue o geograiicke dispozici

:

i,.rNtlM o!YMPKMcUlr!lN ura Vl!Ut

. ÁTHEtls
í Aolu{

Athé n, Nacházeji se na jjhu Řecka v mí stě,
kde pevntna pí echází  v poloostrov Terán je
poměmě znač ně č lenibi a horna§i, Iidové
řeč eno kopce-blbce jsou zejmé na V mí stech,
kde překáž i. Pohoří  se nachází  na severu
Aihé n i na záDadě, neJnorš i je potom kopec
pí akticky přirí ro Uprostřed. To způ sobova1o
problé .ny s organizací  dopravy. ]inak řeč eno
vš ude je to daleko.

Jednotlivá spcrtoviš tě byta
rozmí stěna prakticky po cetých Aihé nách. Při
tom jič h nebylo málo Olympijský prógran
zahrnoval 2B spcftů , Celkem bylo rczděleno
301 kompletů  olympqských medailí
Jednoil]Vých sportoviš t' bylo celkern 36,
k djspozici byiy tři komplexy, ve kieryich se
soutěž ilc Ve Vice sportech

oAKA -, hlavní  athé nSký sportcvní
komplex, kiery se nacházi mezi cěntrern
města a olyrnpjjskou Vesnicí  V severn! č ásti
Athé n-

HELL|NIKO a FALIRO, io iscu Calš í
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dva komplexy, §ituované  tentokrát na již n;m pobřež í , na dohled od č ivrti Pireus. Hlavní  olympijský stadion
Spyridona Louise vkomplexu oAl(A byl €iš té m zahájení  a zakonč ení  a atletických xiutezi svylimtou
marathonu (Panathinaishý stadion).a §outěž í  ve ví hu kouií  (Olympia). Souč ástí  Oet<n tyu i sportovié tě pro
finále basketbalu, soutěž e v cyklistice, tenise,, gymnastice, skocí ch na trampolí ně a vsectrny aruiryplaveckých soutěž í  vč etně vodnj!o.p9]1.a skoků  do vody. Komplex Hetliní ko byl vybudován n'a pbš á
§taré ho athánské ho letiš tě ve č tvňi_,Kalithea. Zají mavá byia přestavba býválých-letš tnich hangárů  na
§poí tovní  h€ly. konaly §e zde soutěž e v ba§é balu, š ermu, vodní m slalomu, tvátitikace basketbal-u, finále
hazené , softbal a pozemní  hokej.

Nejblí Že přistavu Pií eus §e kromě kří del kormoránů  dal navš tí vit komplex Faliro. zde se konalyslY]Ť 19 volejbalu, pláž ové m volejbalu, kopané , táekwondu a kvalifikace házené . Na západ od Pireá
Y.Nikaia OlYmPic Weightlifting Hall se konaty soutěž é  ve vzpí rání . Pobřež í  na východ od pirea bylo kromě
Helljniko a Faliro komp]exŮ mí stem konání  jachtařských soutěž í  v Agios Kosmas blmpic Sailing Centre a
soutěŽÍ  vcYklistické  č asovce jednoť ivců  a vtriathlonu ve Voulia§meni Olympicbentre. tta fuchodní m
Pobřďí  bYl §ituován start marathonu v mí s€ stejné ho jmé na, v Mairopoulo Equestrian Centre be konaly
soutěŽe jezdecké  a v Markopoulo olympic $hooting se §třileió. Nejsevemějš i dějiš tě sn/ch souiěž í  měii
veslaři a kanoisté  v Schinias Olympic Rowing and Canoeing Cenke. V okoií  cenřa na panalhí naiské m
stadionu byl kromě cí le maí athonu i lukosť é lecký závod, 

'Goudi 
Olympic complex závodili modemí

PŤtibojaři a badmintonisté . ZbÝvá již jé nom dodat, ž e vPeri§teri Boxing Hall bojovali boxefi a vGalaí si
olympic Hall stolní  tenisté  a umě]eckě gymnástky. Na §evemí m okraj-i města, iedy nejblí ž e olympijské
Vesn]ce §e konaly soutěŽe vjudo a zápase vAno Liossia Olympic Hali a závod norst<yin xot v pariňttra
olympic Mountain Bike Venue. Snadjsem na nic nezapomněi.

JAK DoPADL| NAŠ l ?
Na konto naš ich aktiv mož no pňpsat cslkem osm Vybojovaných medailí .

zLATo Roman Š ebrle at|etika, desetiboj

slřeiba, sportovni pistole 25 m
jachting, tří cia EVropa
Vesí ování  párová č tyřka

střelba. Vzduchová puš ka 40 rán
vodní  siaiom c2

atletika, skck lysoký
moderní  pěti|,oj

sTŘ.Í BRo Lenka Hyková
Lenka Š mí dová
David Jirka
Jakub i-ianák
Tomáš  Karas
DaVid KopřiVa

BRONZ Kaieřina Ků rková
C ndřeJ §té páne<
Jaroslav volf
Jaroslav Bába
Libor caoalini

A dí ky existenci Mezinárodní  komise pro
olympjjskou fiiatelii FlPO při Mezinárodní m
olympijské m výboru a b)'"/alé mu přecsedcvi
MoV, Juanu A,Samaranchoví  se dostala filatelie
do pí ogramu olympiada Cultur3l, tedy kulturni
č ásii olymprjských her, Zařazena byla do
proglamu jako světové  fiiatelistická výstava pod
pationátem FiP a Mezjnárodní ho olympi]ské ho
Výboru pod tradič ní m názvem olYlví PHlLEX
Č esinými předsedy organizač niho rnýboru byli
J.A,sarnaranche a předseda MoV J,Rogge.
samotná VýStaVa se konala v Eurcpean
Exhibitrcn and Pí omotion Center (EKEP), což  je
moderni objekt, situovaný asi 12 km na
severozápad od ceitra Até n.

MED,dlLE z oLYMPHlLEXU 2004

_ Právě ui<onč ených olyr,rpryských her v Até nách se aktivně zú č astnili nejen sportovci, ale kupodlvu l

f]]atelisté . Souč ástí  olympijských her jsou totiž  i akce kulturní ho rázu, výstalT, divadelní  přgdstavení  a
koncerty. Navazují  tak nejen na staré  antické  trad;ce ale i na obdcbi zač átků  novodobé ho o|ympú ské ho
hnutÍ , kdy zařazení  soutěž í  Vhudbě, umění  a architektuře bylo obvlk]é , Pctom nastala vpořáóání 'těchto
akcí  ví ceietá odmlka a ocj roku ,1984 mají  opět kulturni akce ra olympijských hrách své  mí sto.
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, PořadatejŮm se podařjlo.shlomáž dit řadu Vynikají cí ch expónátů  a pň prohlí dce Výstavy Se byloskuteČ né  na co dÍ Vat. Dvě velké  zlate medaile obdž e]ý řecié  exponaty pánů  Úavridese a Sparise, věnované
První  řecké  sé rii zroku 1896. Zlatich medailí  bylo uděleno celkem dvanáct a znich, kromě známýchexponátŮ Petí a Osuské hc mě nejvÍ ce zaujdy fió let basketbaiu ltala L.Calendy, ÓiY.piioxe hry 1935AmeriČ ana J.A Bowmana a Amste,rodamská olympiáda 1928 Holanďana Laurencá JcnieŮ, tt.n' oloaei ivš crou c3^ú , vé novaí ,ioL naš ,m SČ F
Naš I filate]jsté  nedosáhii n2 mety nejvyš š í , přesio vš ak se mezl ostatniml exponály neztratili. Dokazuje toZejmena hodnocenÍ  ,]ednořámové ho exponátu N4arí e JUs§,noVé  olympijské  tiv rriil iČ ""xoslovensko
ktený obdŽei cenU za n9jlepš í  jednorámový exponái, N;š e ostatni Lmí sté ní  snrnule n;steJu1;"iiJbr-k;
DluŽno podotkncUt, Že Výsledná hodnocení  Ve tří dě open a Ve tií dě jednoiámových é xponátů  ,'" rici 1ny*ikrjterii než  tří dy ost6tni.

pŘEHLED ocENĚNí  č esxÝctt ExpoNÁTů

z č lenú  oiympsporiu jine národnostj než  óeské  jsme zaznamena|i lato urní stěni :

Nuyken (Něrneckc) Velké  siří bí o
Kiein (Ii/aďarsko)
ceiende i!taly)
Santangelo {ltaly)
C3uský {S]ovenskó)
Jani(oViú  (Siovenskc)
$ocko (S|ovensko)
Smaž ák (Slovensko)
lranč í k (slovensko}

stří bro
zlato
VeIká pozlač ená
2x Zlato
pozlacená
stří bro
2x postří břená
po§třibřená

..^^,^ ]1.:ir'::ei{o1evr9.1 stánekřecké poŠ tya]ehoČ innostbychhodnotil velicelapicáměslovy,,Ziatá
i,:^']j9_^|!.'? ,U emisnÍ .Politice ELTA, což  je zkralka řecké  pcš ty, už  raději nemluví m vů bec. Tá sáhia
1::9]'-ju' cc kaPSY hodně hluboko, dokiadem tDho je ukázka doócruč ené há dopjsu s arš í kem k výstavěOLYfulPHlLEX 200a Tak si jen Představte, ž e by naš e poš ta v,iennom roce"kjeiná události, vydalapcCcbných lahů dek ví ce než  dvacet. Jedna kaž dá by vyš ia bratru na dvě stovky,

. souČ ásií  Výstavy byla iada doprovodnýcn áxci a ]Ze ji hodnotit Vcelku kladně K nedostatků m patiila
rna á propágovanost výstavy a Š patná dostupnost, což  známenalo minimální  návš těvnost. velrni slábouú rcveň měl Výstavní  katalog a palmare.

POŠ TOVNÍ  ZNÁMKY
, O]YrnPijská ernisní  politika řecké  poš ty je předn-rětem kritjky sběratelů  celé ho světa, Množ st,/iVydaných známek nesmysině Vysoké , nominjle-vydaných Znán]ek jsou zceia nepochopitelná, ,/ětš jna

VYdaných znárnek je buďto V hodnctách, kteřé  p|o poš tóvni pcuž ití  nelze využ it. prótož e jsou nesnryslně
n Í Zké . nebó \' hcdnotách, které  jsou naopak nesmyslně vysoké . Celkem bylo vyoáno vice ne2 12a známek aarŠ ikŮ, NáměiY těchto známe.Ř, Jsou zpracované  rnnoňdy zoů sober, it"n7'olecne neni považ ován zaVnodný, KaPito]ou samo c sobě.lsou znán.ky i arš iky s *uŠ koty her Athé ncu 

'a phoebe. S tlocnou nadsázky
!:' '? ]l'1". ca]o tvrdit, Že jsou tak oš klivi, až  jsou k;,ásní  Jecnoznač ně sl troufám fýrrjit, ž e po stí ánceí i ateiistacke se Jedná o hry nepřiliš  povedené ,

_1.emise Logo olympijských heť  2004

1C dr
50 dr

7.1 1.2000

(53)

NAo 2004 ATENY
No Fxhibitor EXhibit bodů medaiIe Tří da

2

Slováč ek
Slaví k

Pocj oiympij5kou vlajkou
Panoráma olympiiské  historie

72

71

stří brná
stří bmá

olympijská
olymprlská

Petrasek Hjstorie č eské  těio!^ýchovy a spoí tu pozjacená sportovní
4 Vápen ka Pú l stcleí i nezi zárocnity miru velká střibrná SpoňoVní
5, Slonek Od Novorněstské nc tyZovani Ř orympi;st<Ym nrař 77 velmi dobře open
6. Peřásek h"i Zisk, ni sláVU 75 velmi dobře open
7 Ju5týnoVá olympijske hry 1924 a Óeskoslovenjko oJ stří brná ,iednorámová
8, Váoenka Toli ie France 1999 70 střibrná jednerámová
o iy1-] pspcn lympsport zpravodai 20 /U střibmá
10. JanoUš ek Ceská spoňovní  razí tka 1 993- 2003 65 paStří břená Iiterafura
11 Petrásek Ceskcsiovenská §ponoVní  strojoVá razí tka 65 postřibřená ]iteratura
12, DeIras Katalog známek k OH Sydney 2000 Dl bronž OVá liteí atura

iiteratura



120 dr
ěU or

20C dr
650 dr

,;;^j

ffil
QOo l" 

lol

!Ml
"ocP l*i

fr
e99

.s0
......."..*,,*

2.emise Arš í k Plavci

12c0 dí  nebo 3.25 €

5.12.20a1

3.emise

0,41 €
0,59 €
0,80 €

4,emisa

Antický spott í 5.3,2002

Běž ci
Koóí

sportoV9c
Vzpěrač

Arš í k Vstupní  bí ána na stadion antické  Olympie 15.3.2003

olympijš tí  Ví tězové 39.10.2a025.emise

n l{ É

0,60 €

260€

5.emise

600€

Celá sé rie byla Vydána aež  ve faffiě tiskavé ho ]ts!ú , obsahulí cí ho
dvé  sé ie akraí e tlsk)vé ha iis!u Jsou gDatieiy barevným Dctiskem

Arš ik Olympijské  stavby 1896 30,10,2002

(54)
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7,emise

0,C2 €
005€
047€
n 

^^ 
É

285€

8,emise

SpoŘovní  nářadí 11.2,20ú 3

disk
kladiVO ce!á sé ié  byla vydána té ž  ýe formé

oš ié p í í ska,!é ho lisfu, akraje tí skóvé ha

tyč  lislu Jsou opatié ny baftvným potiskem

č tnka

Arš ik Até na a Phoebé ť .2.2a03

9.emise Personal stamps 1 8,3.2003

a47€-
c,41 €

V S-.ri; něko];ka známek. Uí č ených pro personal stamp byly zařazefiy dvě 5 olymp jskou
l3rí ]aijkou Námětem 1sou hiava antické ho sooí tcvce á iogo lrer, ce:á sé nQ byla vydána !2ž  ve
í 1lmě ť iskové ha )is!ů  akaje tiskavé na lisfu jsau ppať řety bareýn;n patisiem.

í O,emise Seš itek Maskoti a otympí jské  sporty 9,5.2003
0 47 € vodní  pclo
a á7 € Skok,i do Vody
a 4i- € plaváni
a,47 € siolní  tenis
a.47 € basketbai
0,47 € fotbal
a.47 € handbal
C,áT € voCní sialom
ú ,47 € ]achting
0,47 € urnělecká gymna§tika

I
1

a
3lo

IB

C ,J.l

{
O:
I

,&*,a,ť d §
I
l

,l|11As

(55}



z]ednotllvÝch istů  seš itku ie \rž dy.reprodukcvána taková cást. aby byly zachyceny i pane obrázk.l,
|J:;^"!",','okraj 

znám*y, Následujicí  r.' r"s;i-, r" ,"pi".u'r,ouan.e,Y vóerně názvů  š ponů  vang'r6l;ng 3

a,47 €
a,47 €

aá1 E
0,47 €

0,47 €
0,47 €
0,47 €

J

juclo
lukostřelba
trampolí na
kancistika
veslování  l,
veslování  ll
badm jnton

š er"m
t€nis
taekwondo

Ě
é
c:
j

7

o:
a
y
Z
31

PvOprx11

lupvocrrcr]
Rhythm ic
Gymnastics

T(oú vto
Judo

Tpopno.\í vo
TampoIine

To§oBoAí o
Archetr/

L-\

-€ 0,47

0.]0 $i

€
l

\Y l,

í  -. €0i7

€ ':'i
9,§a. rri l'l ,lí '-r/ž ll1 -



0,47 €
a,47 €
0,47 €
a,47 €
c_47 €
035€
a,47 É
C,47 €

'1 1.emise

nnie

0,65 €
030€
4,00 €

cyktistjka
triathlon
beach Voleybal
hokej
boxing
baseba1
Vzpiráni ].

Vzpirání  il,

olympŤské  sporty

Skok Vy§oký
Zápas
Běh
Cyklistika
Yacht]ng

Arš í k Maskoti při skoku do vody

Antič tí  sportovci

@€

*-^řrĚ"e
'.*) t_f-J

aelá sé lié  byia Vf.jána !é ž  ve ť olfié  tLskoýé ho l§ii okraje liskaÝé hc listu jsau apa!řen,f
ba,evnÝm patiskefr.

9.9,2003

9,9,2003

28.í  1.2003

12.emise

2,5a €

13.emise

n )n €
c.30 €
0,40 €
0.47 €
2aa€
l of E

14.emise

0,01 €
0.02 €
005€
C47€

Zápasn í k
Oš těpař

BojoVnik
Eěž ci
Dis,(ař

Olympí jská města

Vcios
Patra
Heraklion
Aié ny

:i ', -.í nli_ ,áS:::a+:i,+*
?..Ťž 9ě:, ,

. Ý-{.niŤ  -1"!

-l+i€ '::

._ -}_-]t, 1

. /Ě:1:!.a:^
aaa:._i, i

: a.<na,_,: '.,. á:,i,

Celá sé rí e tJyla vycána lé ž  ve fcmé  lskcvóha ]slLl okraje tjskoveh) li stu jsói apať ieny
baRvnýn patiske.r.

15.1.2004

celá sé ne byla |ydáia ié ž  ve í aiff]é  iisko,ré ha
iistu akraje tr§kcvé hc l6ť u )sOL .)Datřé iy
bare!ným poilskea

i arlx,l-. 4,.,6y-1-,o ] il'llr* allr;rellll i

(57)
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1,40 €
4,0C €

,15.emise

0,03 €
0 10 €
2,0C €

3,60 €

16.ernise

0,05 €
n Jo É
u,ZJ e
11 d7€
a,47 €

17.emise

18.emise

lá-É
a \ne

'l9.emise

í 1 
^1 

Ě

C,es €

cé la sé ile cyla vydána ť é ž  ve fanlé  liskavé hc lisilr
Okrap t!skcvé ha listJ isou opatřeny barefnýí l
potlskeD,

Tessaloniki
Até ny

Řeč ti olympijš tí  ví tězové  1896 - 1912 15.1.2004

S Louis
L, Konstandinidis
l Fokianos
i. Mitropouios
K. T5lklitira§

Olymoijské  sporby 26.4.2B04

P aváni celá sé ne byta vydána té ž  ve famě
Ruce a magnezÍ um ť i§kové ho/istu. ckraie Iskavé ha tistLt lsau
Kaicistika apatřeny barcýným patiskeú
Š taí etový běh
Umělecká gymnast|ka
Kruhy

Arš ik Olympijský oheň

Arš í k Olympijská eklecheria

Antické  mince
15.6.2ú 04

stří brná tří drachma
Zlaiý stater
střibrná cvoudrachma
Slřibrná pětldí achma

4,5.2004

a,47 € Tata hocnota byla p)už ita té ž  jako Personal stamps pn aijsk,!
?,5a € pří lež itostnÝch razí tek k přelosu olympijské ho ohně

E,\ 1H5 (H l!!0K|{rll.ť EiLl!

4.5.2oo4

58)
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20.emise

1,00 €
2,00 €
0,50 €
2,50 €

21,emise

0,50 €
0,65 €

72.emise

0,65 €
0,65 €
0,65 €
0.65 €

0,65 €
c55€
0.65 €
0,65 €

0,65 €
0.65 €

Arš í ky Moderní  umění  a olympijské  hry 23J.2004

Até ny - Peking í  3.8.2004

Zámek,/ Pekinu
Akropolis-ó-a3-rfí )a7.,Y_- - \rÝy o-e

:

j""| :".*^...-.".., 
e lso., ,- -.^ " -

Medailisté  í 3.- 29.8.04

zlalo, synchro skoky z 3m prkna lj.Syranidis a T.Bimis
zlato, judo 81 kg, l. jliadis
zlato, jachtinq ž en ,,47a", s,Bekatorou a E,Tsou|fa
zlato gyrnnastika kruhy, D.Tabacos
Ziato 3tletika 20 km chů ze ž er, A,Tzourneieka
Ziaio, atietjka 400 m piek ž en, F Chalkia
střil,ro, atletika, disk ž en, A.Kelesidcu
Stří b.o, atletika, trojskok ž en, Ch,Devezi
Střicro. jacht]ng rnuž ů , mrstlal, N,KaklamanakiS
stří bro, ž eny Vodní  poIo
Stří bro. ž eny. taekwondo 67 kg, E,]!,iystakicicu
stří bro. muž ]. taekwondó 80 kg, A,|'jikolaidis
bronz, muž i. Vzpí í ání  85 kg, P Dimas

:,1

(60)
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0,65 €
0.e5 €
0.65 €
0,65 €

23.emise Paralympijské  hry

ala€
0,49 €
2,00 €

bron,z Veslovánl V Polymeros a N.S,(iathitis

:::l_. i:p?: recko-iimský, 55 kg. A,Klouregran
brJnz, atlelika oš tep ž eny, i,t.Maniani
a_r1nz vzpkar:muž i. 62 kg, L Sa.npar;sla:o znanhd pa (Jisk.a!ú ^aci 

'o:,n?yrl,p: dap,ng cy,a ilaž era zaDé hu- I,řesto li bJrc uodlnéptodano ěs! 120 tlsic x,]sú  vsechny 2Fdmky leto ,.ir*.a,t,v'rráÁni,

í :i::,'::ir:r':: 
cleset znaÁei- Ňa ,"", Á'i,š o,i,,"""!,]aiiir"'li"}""#^!';.3!i,i'}i,"!1!,:1i:::,

ť !n,.,L

22.c.2004

(61)



PŘÍ LEŽlTOSTNÁ RezÍ TKA
RuČ ní ch pří iež itostných razí tek se urodjlo pož ehnaně, Abychom se V nich vyznali. poněkud je rozdělime,

A 1 - 8 Pří lež itostná raž í tka k 1.č ásti přenosu olympú ské ho ohně

A1
A2
A3
A1
A5
A6
A7
A8

Archaia Oí ympia
Andritsania
Pylos
Kalamata
Guteio
TripoIi
Epidauros
Aihé ny

^t,{Mil/4i.

§" §'u2

i"#-§
zi;iiib'

^ 
§ \tJ ,l4l

tť E! %
;ryl,a
< iM. -qái=.a";i;Ť ff

'"/4l! r'.1

25.3.a4
25.3.04
26.3,04
27.3.04
28,3.04
29.3.04
30,3.04
J |,J,U4

^H\Miii.c7_

.,ť  B "*-

""
K sé rii PR byly pi
etapcvých rr.é st, p

B 1-35

^1V 
ivlll;

-+" E! *"
s ::a- 'a
a*

: t&ť ( :
),'-+.+y_,

./n- _ q!
a cn-J

"i 
''c,,ď8,"

i' ,-, ==_

=š |Z:.] <aÉ  \:" 7JŇ g

{ 
u.]ů r. 

*L_1 
3.- - 1!-,,

"' € 
- ",_ §-"- E ?= ,,,:'ou_:;;'1.i*r_i-;-'1

a>1=-..i

i-#eÉ =, i-Ť - i- -; i . ;
ž :U!__r: elii!+-;- : _:
-1 \\--!rř ,,- " -, -í

-, 
--i

ď-pi'"*-
Ť#-:

B1
ól
có

B4

B6
B7
B8

Agja Gáiini
Agrinic
AiIesandrcupoIi
Athé ny .

Bergina
Delfi
Dion
Filiopoi

7,8 a4

1'] Q oA

25.7.a4
3, B,04
24.7 a4
1 9,7, c4

,'-o',_ :Lt,- 
,j_onf,_. ar"_a';_, _..] . 

^._.,C:,j 9 ']. j' P o,,, 
§Í  fi ',_ ! Q '',_ j--' p .. .i' 4",.

iŘ; i í .ff ;i_,l*; i,;ú i,. iffii'r iř*-j
Pro sé ri B oyly připravefrpodobne personal stamps ]ako Sé í ii A, Základní  známkcu bya Známka Z arš í ku
k přenosu olyrnpijskeho ohně opět iiš těno V TL o pěti kusech.

(62)



§Noa_ < @^o^
+' _ '< "_ 9a' _ 'Ýa,

š E§zč §EElÉ
"§ 

§i a. ^ť  -*- '*

tffi3 iMš
,+ro4o^ _$!o,í ^§a *} §a ""

§ 4- Z oě *- ?nL 3 i&I

__j *'''' '' .,,*§ '., .a'É ",_" __na +"a, ^.G"",."

|ffij iá*; im; i#ji+j
ýoao,ďE! ";

§rĚlí 'e
iBri;

ólo1

_f.E 1^

s*o

;n- i,"N 
§

Florina
i{erakleion
loannina
Kalampaka
Kastoí ia
Kerkura
Kilkis
Kozani
koí inthos
Maratonas
Mitilini
Patra
Peiraias
Polygyros
Pí ebeza
Rodos
samothraki

siteia
Skiathos
Syros
Tessaloniki
Volos
chalkida
Chanta
Santoi
Zakyntos

9-7.04

30,7.04
28,?.a4
5-8 04
21.7.04
27,7,a4
9,8.04
10.8,04

8.8.04
11,8,04
?2.7 a4
6,8 04
13-7.04
16.7.04
2a 7 .a4
,] 0,7,04
1-8,c4
14-7.a4
717 nA

31.7 .a4
2.B.04
1?.7,04
18 7.04
4.8 04

B9
B10
óll

813
B14

B16
B17
818
ó iY
ts20
821
Ďza
Rr1
Ďz+
B25
82a
a)a
B28
B29
B30
B31
a aa

B34
B35

Jednotlivé  druhy sportu

vzpiráni - weightlifting
badrninton
lukostřeiba - afchery
baseball

14,-16, 1g-21 23.-25.8 a4
14 - 21.8.04
15,-21 8 04
,15,_ 1B, 20,- 22, 24.- 25 8.a1

_S 6ao_

§a'i
?*U
:,R "g

i ii$,f §

,. 
j."_- 

_^l O..;_

; a '- š  a'.
aq:i29-
', : 

': 
-!,ž /,*=, 

= . ,l ' a;: ,,:",| ; ! i ,{ i, :_ 5| ,. '§*;.E -=:lllP

c 1_35

č i

C2
c3

{63)

§-,"- §a"i!
.i:El ' ,ť  : ,?, ; rr{' ?

:*_..-e: i Í ,H :i-';}'* ' ,.H 
.



L5
c6
C7
c8
C9
Cjc
C11
r11
U iJ
C14

boXing
canoeing
cycIang
š erm - fencing
football
UnlěleCká gymna§tika

.1uco
voleyba1l
plaVání - swimming
stoini tenis - table tennis 14.- 23.8.04

14.- 25, 27 - 29 8.04
23,- 28 t 04
14-_ 15, 18. 2a.- 25.27 - 28.8,04
14.- 22.a 04
1 1.- 12, 14.- 15, 1 7,- 1B, 2Q.- 21. 23 - 24, 26.- 28.8
zó: 19 é  04
14-- 2a.8,a4
14._ 29,8 04
14._ 21.8 04

,.-,i;;.i
:Á.'.

1 3 AYr 2001

_. a- - í c,

.: {- 
'La;^

" l\ "-

l3AYr200{

''ln í É q\-

-O'.* # '1-,., í / -áJ-z-
l 3 ÁYí  20!1

'o:ogol'ř

."*'_-.})"".

l3AYI?00{

jro,r 
l (\ ts

tl 1llar

i.=á i
l3AYr200{

'r' rrBn'

riJl,. -

," \r- ",,

; r''ř ';
o_1

l 3 AYr 2001

ó'r9r.l,t''-"'

,,.,'i:irI 9r
.l,§,l >- ':

,'§ i,

l 3 AYI 20!4

f'nro., 
* 

^r."*
^\ 

Ál j'rif!

_."'" }&'"i
--' /'l 1,
:5:

l 3 AY l, 2001

l?ortí o

.o'""|""^
"" Á "-."

{lq| é )\; _i.š  i

A.o\F}

,,"&"'q
l3AYr200{

a^ -.ř
"J}t\Al

. ÁlL.!.r

A§ """

l 3 Ayr ?001

,^ .+
1':Al-

ď '',:h,._!

l3AYr2O0r
I

'l6or. n,Ý

taekwondo

baskeibatl
handbail
skoky oo Vody - diving

í  3 Áyl 2004

*oxEi

c15
C16
C17
clB
C19
c20
C2i

C23

C26
C27

Vodni slaiorn - Water slaJorn 17,- 20 8,c4
VeslcVáni - rowing
tennis
tr]ath ]on
Vodni polo - Wateí  polo
střelba - shcotlng
yachtin9
syn6hroplaván í

26.- 29.8.C4
14,- 27.8,04
i4.-29_8 04
14 -?4 26 _ 29 8.04
14, 16,2a - 28,8 04

ďAg'n".rr,t
§i AoHNA 2004t

=, OaO §
7L \-/\_/ }
o"qro^rra.a"oo,i*

14_- 19,21 ,- 22.B.a4

25.- 26.8 a4
15.- 27 , 29-8 a4
14,-22.8 )4
14-La_:óč U4
23-278a4

; ť ňt.ň ",-#l

1 3 AYr 2001

{0nl^Al\ts

j§'i j",+i ' '' ť " ,,,..a..
l 3 AYl 2001 l3AYr2001
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c28

c30

atletika 18, 20,- 29.8 04§Ulludll 14_- 20.22.- 23_8 04beachvolleyball 14.- 25_8.04

_o\ 
|Í oN{) .^ a rl,)NFI 

r,, W ,., ,'E,,,. :- 4'.
l3AYt2001 l3Ayr2001'|- -'i_,

a i so'

-rÉ \" j V "'=

art_.,Fi
t 3 Ayr 200{ l 3 Ayí  ?s01

í ." +

|Dn^11^ o''.*r 
rrr'"l'*

Ťoderni pei,boj - pentattlo1 26.- 27 -8,c4
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1-5 Olymphilex2004

Oiympiaki €kecheiria
Olympia
Nemea
Pythia
lsihmia

1 3,E.04
16 8,04
18,8,04
21.B.c4

zahájení  olymphiJeX 2004
zahájení  oH 2004
oí iciáini otevření  Výstavy

palmares

E

E,
E2
Ě3
Cl

E5
E6
E7

1 - ,i,|
Olympí jská zaří zení

OAKA Centrum
olymprjská Vesnice
ful,P,c

Helleniko
olymplský hotel l_r jlton

7 - 29.8_a4
7.- 29.8.04
30.7.- 1 9.04
23.7.- 3 9.04
23 7,_ 3,9.04
30,7,- 29 B 04
6 _ 30.8,04
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\ý
E8
E9
E10
Ei1

F

řI
F?
řJ
F4
F5

,í  -5

olympij§ký hotel Karavel
Zappeion
OLP Plreus
Arcnaja o]ympia

oiympiská mě§ta

Até ny
Tessaloniki
Herak]e]on
Patí a
Vcic5

11 , 30,8.ů 4
11 _ 31 ,8,04
12_- 30.8,04
16._ 18 B.04

12.- 29,8.04
ó-- 1.J ó U+

13._ 29,8.04
13._ 29.3,c4

i ij Aí i 2]jú li

Pří lež itostná razí tka í .dne vydání

"^,/'::_-_i:-.-)7

2 6 AYr. ffl}l

lC§
G1
č a

G3
GÁ
r:q
G6
G7

Námět PR1
olymp 1ské  kruhy
logo OH a o1,kruhy
VaVřinoVý Věnec
VaVří nový Věnec
VaVří noVi Věnec
VaVřinoVý Věnec
dva anlič tí

15.3 2aC2

30 1Q_2ú a2

30,10 2002

antický spoÉ
stadion olympia
olympí jš ti Ví tězové
stavby, 1 896

datum použ iú  _ sé rie známek
7j1.2ao0 
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lo9o

5 12 2001 olavci
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G10
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G12

Gl4
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G]9
G20

^ri

§lJ

dva antič ti sDortovci
neolympUské  PR,1
Até na a phoebe
Vavřinový věnec
Até na a phoebe
hlava atí eta
Domy a semafor
olivová ratolest
lýloderní  9ymnastka
Pochodeň
Holubice
Mince
Š tětce a paleta
spirála
PR1 nebylo
VozikoVý basketbal

l | 1.1'JU3
1 8,3.2003
9,5.2003
o o rón1
3,9.2003
28_11.2ao3
15.i,2aa4
15.1.2004
26.3-2aa4
4,5.2aa4
4,5.2a04
15,6 2004
23.7.20a4
13.8.2004
13_- 29.8_zaa4
22.9.2a04

L^lA >J

Até na a phoebe
Personal stamps
Sporty (seš itgk)
sporty (.jachting)
Skok do Vody
Antiótí  sportovci
olympijská měsia
Reč tí  medaí !isté
olympijSké  SpOrty
olymp,.]ský oheň
olympjj§ká ekechena
Antické  mince
Moderní  Umění  (arš í ky)
Até ny - Peking
Reč tí  medailisté
ParalympijSké  hry
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n.lrš rĚ JEDNoU pERsoNAL sTAMps
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KjiŽ popsaným personal stamps nUtno přidat i Vydání  z 13,9,2002, sestáVa]í cí  ze tří  dvoj]c ZnámekZákladni známká UPozorňuie na změnu ,názvu řecke poš ý na ELTA, přjpojene přivě;ky p;ip;minají  Athé nu aPhoe,ba, maskoty até nských olymplských her. První 'dvojice známek pripominá j00 týinů  do ZaháJeni hei,druhá dvo]'ce 700 Cnú  a koneč í ]ě posledni dvo]]ce 2: *e*i.ů  opět do zahá]eni nu'. Úyor*rni hodnotv ukaž cé  ze |ři dvojic jsou 0,41 € a 0,59 €.
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coB - cELlNoVÉ  oBÁLKY
Řé cká PoŠ ta uvedla do prodele ceJinove obá]ky (dlouhý forn:át), urč ené  pro přeprávu v tuzemsku i do cizinv.Obálek bYlo vYdáno ce|kem 36 ruznych a k prcde]i býIy nacizeny ve č tyiech balí č cich, 

"o."n"Ji.řh 
ji 

ť =coB (2 balÍ Č ky) nebo 6 ks coB (2 balič ky) obá|ky v bjlí č ku by|y'podle iásady kaž dá,jiná, vž dy vš ak urč enépro, jeden cil pÍ epravy, tecy buďto pro pí epravu v tuzemsl,u nebo do zahranič í , Piitictane známky jsouobdobou seŠ itkové ho Vydání  s maskoty Até nou a Phoebem. Rozdělení  do balí ěků  bylo provedeno takio:

pro luzemsko pro tuzemsko pro cizinu pro cizinu
BasketbaI Fctbal Badminlon Hokei
střelba Lu kostielba Basebal Trjathlon
Vzpirání JezdeCví Moderní  oětiboi Ves]ování
Překáž kový běh kanoi§tika Judo
Gymnastrka umé lecká gymnastik? stolní Boxing
Taekwondo Zápas Voleybai
Synchronizované  olavání Softba]
Jachting Handbal

Serm
Pláž oui Vole]bal \,/odní  sialom
Tenis Plaváni
Cykiistika Skoky do vodv
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Holní  UkáZka na předchozi straně je CoB pro vnití ní  styk (texty v řeč tlné ), Věnovaná jachhnqu, dofrankovaná
Známkou ze seš itku a známkou jachting, odesláno jakó R a É  ls s,Oa do č eskeno iiroou 

-Óruna 
ukázka je

99B q' mezinárodní  styk, věnovaná veslováni, dofrankovaná dvojicí  sé š itkových známek, známkou
Akropolis ze zahá,|ení  her a známkou cyklistika. odesláno 14.8,04 jako ioo Č "skenďsroo;.-

CEL|NOVÁ SKLÁDANKA
Překvapenim, neavizovaným V dostupných
prarnenech se stala propagaĎni §kládanka, uvádělicí
Základni ú daje o vydávaných celinon/ch obáikáah,
Na vnějš í  straně obalu je přitiš těná poš tovní  známka
bez !^iplatní  hodnoty S té matikou skoky do vody.
Výp|atní  schopnost .je označ ena textem ,,PoRT
PAYE" a nápisy PAR AVloN a PRloRlTAlRE, Nápisy
uvedenó v anglič tině předurč ují  výplatní  scí ropnost
zás:lky do zahraniói v Evrooé  l v zámoří

SLUŽEBNÍ  OBÁLKY ŘeCXÉ  POŠ TY

S]uŽební  obálkY řecke poš ly existují  rovněž  v celinovóm provedení . Jecná se o velikost A5 ve tiech
alternat]vach společ ny vš em ]e v pravé rn hórní m rohu pří tisi< ,seruicg des post l Hellas" v latince i y řecké
aOecede, V Ievem hornim rohu iogo oiymp]jských her a kruhy a lcao i9cké  poš ty ELTA. Neijednoduš š í  verzéjiŽ 

l9T?^1'! calŠ Í ho neobsahuje, pominenre-li'jeden iádek táxtu u levé ho do|ní ho rohu V řeckó abecedě. Rokuydání  Z0o? je uveden práVě V tomto řádku.

ffi[|řl
i-- j

YXNPEIlA O /.,OTF^itMCY
BYIIirI 2 & Alo^oY
j0] 88 AeHNÁ

DrL:hou_vezí  je okenkové  provedení .obálky stejné  veiikosti, kde jeden svislý řádek s letopoč tem 2001 Jetentokrát Vpravé m doiní m i"ohu obálky,_dva,voáorovné  řádky texiu sgrafikóu naldemevtevo do|e a pod

'j:.::_"^ !Y:' |orn]m r:h:J je adresa poš tovní ho ú řadu pro í laieli; na roh"u uiic vissié  aAyorouZaIlrnco oce _PředchozÍ  obálkY mají  potisk V barvě rnodré , posledni je tiš iěna č erně Ópět ve formátu A5,tentckí át_z nahnědlé ho P,aPiru s textem s letopoč iem 20C1 vlbvo dole, pod rogem elrnie pijtiš těná adresahlavní ho ředitelstvi s PsČ  GR-1o1 88,

ŘeCXÉ  POŠ TOVNÍ  POPLATKY V €

31"::: ilJ^cl?dl,:l],9?pis, 
je stejné . Zásilky v Evropě stojí  siejně jako Zásiiky do zámoří  Uve.jené  ceny

:,:"]::: :?i,::i: i !p].é  NeSč í tá se tedy č ástka za zák]adní  poš tovné  s jástkou za zvláš iní  způ soÉ
Celkavě 2,17

oLYMPlJŠ TÍ  MEDAlLisTÉ  z AUSTRÁL|E
P,Í ed 9tyimi roky ausirálská poŠ ta zahájiia tradici vydávání  poš tovnich Známek s pofiré ty zjatý,cholYmPljských medailistů  své  země Jak jsmL již  viděli, táos se k i"to tr".ltl pnp"l,ri i ŘL[oué  a to nneos]is§'m VYlePŠ ení m. známky vycaii nejjn zlaij,m medailistů m, ale vš ern, teoy isiriurnym a bronzouimAusií al3né ,zŮsiali jen Při těch, zlalycň l tak s9 r:ových olympilských známek v Austrálii ob]gvilo nnedseóm"act, pod,Velne se na ]e]ich pien|eo
14.08.04 Ian THoRPE 

^ia\,4^i Áň.
]: ?9 9i xir,Jnv, LrŇroN, THoMAs MlLLs 3i:;:lii':,T."ilY"iť i3!Jť 1l,r.,15 08,04 Sara CARRIGHAN cyklistjka siinič ní závod ž en

Y^], E^TA J
t *"* -/

HE^DaUARTERs
GR_pl 8a Al}tÉ Ns
GRÉ É cE
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1 5,08 04
16,08,04

19 08.04
20,08,04
2,1,08 04

Petria THO|,,4AS
Suzanne BALoGH
lan THORPE
Jcdie HENRY
Anna MEARES
James TOMKINS a Drew GlNN

plavání  100 m mobýlek ž en
stielba ž enský trap
plaváni 200 m vo|ný způ sob muž ů
plavání  100 m volný způ sob ž en
cyklistika ž en na 500 m
Ves]ování . dvojky muž ů

21 C8,04
2i 08.04
22 c8 04
23 04 04
24.aa a4
Zf Ló !+
25 08,04
27 0B c4

Grant HACKETT
THoMAs, HENR|, RcoNEY, JoNEs
chanteile NEWBERY
BRCWN, LANCASTER, ROBERTS MCGEE
Ryan BAYLEY
Graem BRO!^,/N a Stuart O-GRADY
Ryan BAYLEY
l e]m AU5 l KALIA

plavóní  1500 rn voiný způ sob muž ů
plavání  š tafeta ž en 4 x 100 m
skóky do vody z věž e ž en
.yk|istika muž u stí hač ka na 4 knn

CykliStika muž ů , sprlnt
cyklistika rnaCiison rnuž ů
cyklistika muž ú , keirin
pozemní  hoke] muž

_!cll:ivtllr!ailw 5gn

§iffi

iliffi

tiffi

j,rullRnite

{:ď3
PRAHA 1
29,9.2004

Na závěr již  ]enom Výplainí  otisk MoV v Lausanne a PR Č esré  poš ry k

uspé š né mU na.;ratu č eských paralympionlků  z ?ara|.yrr,rs:ácy

] ,a ll :a..
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§taoiony 18

FRANKENSTAD|ON ( 1. FC Norimberk)

Fotbalový k|ub 1. FC Norlmberk má ví ce než  stoletou tradici. Byl zalaž en už  V minulé m §tole!í ,
4, května 1900 a patří  knejpopulárnějš í m vzemi. Proto n€uš kodí  se trochu §eznámit sjeho ve]ice
aí chitektonicky zají mavým stadionem, kteý byl Vybudován pí o Né mecko v těž kých a Áek|idných dobách -
V letech 1923 - 28, na náklady města No!,imbeí k. Je to jediný osmiú helní kový stadion V Německu.

Siánek, jenž  tepNe od nedávna nese jmé no Fí ankenstadion, má za sebou zajimavou a pestrou
minulost. V nechvaině známých tetech (1933 - 45) siouž il stadion nastupujicí mu faš istické mu rež imu, hlavně
pak pravidelným sněmŮm nacistické  partaje. Kvo.jenské mu ú č elu ho využ iva|a po roce 1945 iamerí cká
armáda. Teprve v roce 1961 byl městský stadion Vrácé n do německých rukou a od roku 1963 zde hraje své
bundesligové  zápasy 1. Fc Norimberk.

o architektonickó orjginalitě svědč í  i ro, ž e dodnes neby| nějak podstatně přestáVěn. Přesto §e
Frankenstadion stal iední m z hlavní ch stadionů  pro nadcháze,|í cí  Ms 2006, pořádané m v Německu. Dí ky
velkým investicim Ve výš i 56 milionů  eur bude běž ecká dráha a hrací  plocha ponořena hlouběji do země,
í ovněŽ se upraví  strmé  ochozy, č í mž  se zlepš í  š patná Viditelnost a přibude dalš í ch pět a pů l tisí c€ mí st pro
sedí cí  fanouš ky. Kzatí m n€í významnějš im událoslem, kcnaných ná §tadionu, patří  několik zápasů
olympijské ho í otbalové i}o turneie v í oce 1972" Mezi nejznámějš í  hí áč e, kteří  oblé kali dres 1. FC Noňmbeí k
patří  německá brankařská legenda Heinrich Stuhlfauth (viz č lánek v O§ 412003, str. 96), dále pak to byl
mistr světa z roku tgs Max Morlock. Již  několik l€t V klubu ú spěš ně hraje bývaiý hráě Bohemians Praha a
Č eské  reprezentace Marek Nikl a dva í oky byl V kádru muž stva i David Jarolí m, Jako trené r Zde ú spěchy
sklí Ze| §Větoznámý Ťené r z. Č ajkovski. V souč asnosti má stsdion kapacitu 36 000 mí st.

St. Kamenický
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ZPRÁVY Z VEDENÍ  OLYMPSPORTU
zMĚNY VE Č leNsxÉ  áxLnor.JE - zno"uobnovené  č lenství
i 23. Jozei SOBIHARD, Kuklovská 7 . 841 a4 Bratisiava, SLOVENSKO, sbí rá tenis a č s.celiny.noví  č !enové

::2 |:]:::I|:IP_|N,,Kleppenvegen 4s, N-3800, Bo, NoRWAY, sbí rá ZoH a iyž ováníJ4U Antoní n H€BZA, Na Rozdí lu 34, 16000 Praha 6, sbí rá č s.spoň a oH441, ondřej HÁJEK, Nám. T. G. M. 145, 394 oa Hoňi ceárev, sbirá oH

ukonč ení  č lenstvi
412. Zemřel L, RAFAN|DES z Banské  Bystrice, kdo jste jej oso_bně znali, věnujte mu tichou Vupomí nku,
340, Na viastni ž ádost chce ukonč it č lensfuí  k 31.12_2004 A.t(ÁcovsKÝ z PráhV

EURo 2004
Č ervnové  ml§trovství  Evropy EURO 2004,
V Ponu§alsku skoncilo naprcsto překvapivým
\,'tazství ri Řect<a Silu řeckeho fotba|u pož njli i
naš i fotbaIisté , rteři Řecxu pod|ehii V semifiná|e,
Oslavy v celé m Řecku byly ohromné  a se svou
troš kou do mlýna přispěchaia i řecká poš ta,
16-š ei,vence Vy-dala ětyř známkavou sé rii
poš tavnich známek V nominální Ch hodnotách
0,47 - 0,65 - 1,0C - 2,88 €, Použ í váno bylojedno pií j4ž itostné  razí tko ,].dne 

vydani
i,iodnota 0,47 € byia použ ita pro fuorbu peisona|
stamps, tiskó\^y' arch formátu A4.obsahoval 15
známek a ,l5 nepotiš těných kuponú , Kromě
Vydání  jednotliVý.h známek samostatně existuje
i jejich vydání  v soutisku s potiš těnými okraji

PoDzlMNÍ  sETKÁNi 2004 BUDE V PRAZE

Termí n si poznamenejte již  dnes. sejdeme §e v §obotu 23,ří jna v t.pať e středni
prů myslové  š koly stavební  v Praze 1, Duš ní  f 7. Dopraví te se tiamvaji č .í 7 na stanprávnieká fakulta nebo Metrem na stanici staroměstská, na Duš ní  se doptat již  je

sřanda. objekt budE otevřen od 8,00 hodin pro výměnnou burs§, v 10.3b zainé
vlastní  setkání . v dojde i na promitání  z Até n, tak nezapomeňte přijí tl

Do dneš ní ho č í §lapfispěli č lenové  :l.eeřise@
Vš ern za to upří rnně děkujeme á redakce se těš í  na dalš í  pří spěvky i od V á s .

Uzávěrka pří š tí ho č í sla je 1. prcsince 2004

Předseda
Mí stopředseda
§ekretář
Pok|adní k
Redaktor

ing.Jaroslav Petrásek, P.O.Box 13,28223 Č eský Brod
Ladi§av Janouš ek, U Pergamenky 3, 170 00 Práha 7
Václav DiViš , Truhlářská 20, 110 Óo Praha 1

Bedřich Polák,d,t", P.O.Box 47, 15O 21 Praha 5
lvan Vápenka, Na Zámyš li 8, 15o oo Praha 5,

zprávodaj Č eské  asociace pro otympijskou a spoí tovní  í ilaielii
odbomé  sekce Ceské  námělové  společ í losti sČ F
adí é §a: P.o.Box 13, 2E2 23 Č eský Brod, té t 32' 622 389


