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LetoŠ ní  rok byl Ve znamení  olympijshich her V řeckých Athenách. Jako symbolickou teč ku a třeš nič ku na
olympiiské m dortu vyda|a nedávno francouzská poš ta arš í k se sta/ební mi památkami řecké  mythologie. Na
známkách hodnot 0,50 Euro jsou vyobrazeny dochované  starořecké  stavby: parthenon na Ařropoli,
Akademie, Herodský amfiteatr odeon Atticus a chrám sV. Apotrese.
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zPRÁVA zE SETKÁNí  oLYMPsPoRTU 23.10.2004

setkání  se uskuteč nilo v prostorách §PŠ  stavební  v Praze, zú č astnilo se třicet dva č lenŮ, Po
Wí tání  přitornných si V§chni Vyslechli zprávu předs€dy o č innosti oS V období  od iarní ho setkáni.
Zhodnoóeny byiy zejmena í ilatelistické  výstavy Slovolympiaí lly v Bratislavě, národní  Výstava ve Žďaru
a samozřejmě olymphilex v Athé nách, výstava sběratel v Praze a edič ní  č innost_oS. Vydány byly
zgí aÝďi4e é .2 a 3 a první  knihovnič ka letoš ní ho roku - strciová sportovní  razí tka ceskoslovenska ll.

V prů Mhu celé ho roku se oS spolupodí lel na zajiš tění  celkem 27 rŮzných druhŮ razí tek se sportovní
té matikou, ruč nich, stroiových a výplatní ch. Jejich přehled bude v č í sle oS4/04.

Následovala zpráva pokladní ka, ktený zejmé na upozomil na zvýš ení  poplatků  za posí |ání
pené ž ní ch obnosů  Vkladovými listy a slož enkami na ú č et oS u Poš tovní  banky. Výš ,e č lenských
pří spěvků  pro pří š tí  rok zů §á,vá stejná, tedy 200.- Kč  pro č eské  č teny a hosty ze s|ovenska a 15€ pro

hosty z ostatní ch zemí . Tuto ěástku hradí  č leno/é  pň platbě v hotovosti, č i pokud platí  pňspěVky

souč asně s odebí ranými materiály novinkové  služ by. Pň sámostatné  platbě pří sPěvkŮ bude č ástka
zvýš €na o poplatky za Vkladový list a Vklad na ú č et"' 

Proto si tedy pří tomní  č leno/é  pňspěvky na rok 2005 Větš inou platili na mí stě. V prŮběhu

měsí ce listopadu rozeš le pok|adní k filatelistické  materiály za ll.pololeti 2004 a k vyú Č tování  PřiČ te
pří spěvky 2octs. ri, Keři nebyli na setkání , ani nejsou č leny novinkové  služ by, obdŽÍ  k Úhradě
pří spevků  v pro§nci vktadový list. V sowislosti s ú hť adou pří spevkŮ zdŮráznil pokladní k, ze zpí anoda!
1/05 bude rozesí lán pouze těm č lenů m, Keří  budou mí t pří spěvky zaplacené  nejpozději do 1s.března.

Jednatel v dalš í  é sti jednání  upozornil na stále platí cí  mož nost zaslání  starŠ Í ch zpravoda,iŮ
OS zdarma, pouze proti ú hradě poš toi né ho. Zejmé na nově.iš í  č lenové  OS tak mohou zdarma zí skat
liteí aturu pro svoii potřebu. Za redaktora zpí a\rodďle, ktený z rodinných dŮvodŮ musel dří ve odeií t,
podal zpráVu předseda os. Nejpodstatnejš í  €stí  té to zpráVy byla informace o tom, Že redaktoí
zpravodaie z vlastní ho rozhodnutí  konč í  č innost ve své  funkci a jako poslední  pňpraví  a odeš lé  Č Í slo

4/o4 letoš ní ho roku. Toto své  rozhodnutí  oznámil pří tel Vápenka pň poslední  schŮzi výboru. Plé num
konstatovalo, ž e za né kolikaletou práci na redakci zpravodaje patň lvanovi Vápenkovi dí k nás
yš ech (připravoval zpravoda' od č .3/1998 do č .4l20O4, t'" celkem 26 č í sel). Výbor předběŽně Projednal
redakci zpí avodaie s pří telem Petrásem z Brna. spojení  je

Jan Petrás, U lesí č ka 5,602 00 Bmo.

souč asně byl poednán i problé m dalš í ho zajiš tění  administrace zpravodaie. své  služ by nabí dl

Jln Noyodvorská 142 0o Praha

který od č í sla 1/05 bude zaiiďovatjeho rozesí lání .

Momentálně se ví  o dalš í ch razí tkách, použ í Vaných Č eskou poš tou : zač átek ledna - Jeden
rok do zaháiení  ZOH Turin, Jarní  setkání  Olympsportu v Brně při výstavě Brno 2005 - květen 2005.
Samozřejmé  Ee oč ekávat dalš í  razí tka podle zájmu jednoť ivých sportovní ch wazŮ a pořadatelŮ

sportovní ch akcí . ze známkové  tvorby v roce 2oo5 vyjdou dvě známky : ME v basebalu a nový spoň _
curling. schválen byl již  i plán na rok 2006, kdy se mřeí ne těš it na tň známky : ZoH Turin,
Paralympiáda Turí n a MS ve fotbale v Německu. Tady chybí  jedna drobnost, aby tato známka VyŠ la,

musí  se na Ms naš i borci kvalifikovat.
ZáVěí em byla pí oiednána otázka č lenství  oS v Č eské  námětové  spo]eČ nosti- Po bouřlivé

diskusi bylo schváláno'hlasování m V poměru 23 :5, ž e o_S zruš í  své  č lenství  v Č tts a poŽádá sČ F o
samostatné  zařazení  ve struktuře SČ Ě. poxtaonix uhradí  Č NS jeden í ok pfispěvkŮ ve výš i 1040.- Kč .

Vprů běhu jednání  č lenové , osobně pří tomní  na olympi.iských hrách vAté nách, seznámili
pří tomné  s€ svými dc,imy, pňtel Diviš  promí fl z Athé n řadu fotogí afií .

zapsal Petrásek

Elektronická adresa je ve|ká vymož enost, se kterou pracuje iiž  i řada naš ich č lenů , Umož ňuje rychlý a |evný
kOntakt mezi její mi už ivateIi a 1oho jsme se rozhodli využ í t, Těm, kteří  nám SVoji e_maiIovoU adresu oznámili,
zasí láme č as od óasu nejnovějš í  zprávy z naš eho oboru jako ON-LINE zpravodaj Olympsportu. Zatí m jsme
odeslali tři č í sla, chcete-li i Vy být mezi přú emci, stáč í  k tomu málo, ohlaš te se na adrese
Přehled elektronických adres naleznete na naš em Webu :

|Vlimochodem upozorňujeme, ž e je dobré  oznámit té ž  skuteč nost, ž e máte adresu novou, jinou, ž e vám
atd, V souč asnó době pátí áme po správných ádresách přátel Hladí ka a Prkny, ozvěte seI

Web.telecom.cz./olympsport .
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Jarní  setkání  se mů ž e uskuteč nit v Brně

organizač ni Výbor Evropské  Výstavy poš tovní ch známek BRNo 2005 vyhověl naš í  ž ádosti o
uskut&něni scnů iry otympsportu při výstavě BRNO 2005 v aí eálu brněnské ho výstaviŠ tě, kde se
bude Evropská vystava'poŠ tovní ch'známek konal Naš € setkáni s€ uskutďní  Y sobofu 14. května
20o5 v buóorě K'ongresové ho centra, Výstaviš tě 1, v sále B ve druhé m podlaŽi(V mí stech, kde se

konala Výstava arno zooo). sál B máme k dispozici v době od 13 do '16 hodin. Mistnost nám bude

propů ič ena na náklady organizač ní ho \^ýboru výstavy.
Spqení  na bměnsŘé  výstaviš těje od vlakové ho nádraž í  ,š alinou, (tramvají ) č , 1 srněr Brno.

Mož nost dalš í ho setkání

Y pátek22. dubnu 2005 se uskuteč ní  v Plzni třetí  í oč ní k sběratelské ho setkání  Hobbymania 2005.

obdž eli js.ne nabí dku na uskutďnění  setkání  olympspoňu pň té to akci. organizátoň by nám nelen

poskytli zdaí ma prostory na naš e setkání , ale zdarma bychoí n mďi i obč erstvení  a pí oplatili by nám

ooronce dopravů  vlakďm č i autobusem!! stcií  to za zváž ení _ Kdo by se chtěl Hobbym^aí ie v plzni

zú č astnit ozvěte se předsedovi Jardovi Peirási<ovi nebo Honzovi Petrásovi (U lesí Č ka 5, 620 00 Brno).

Jedná se o prů zkum zájmu. pokud by byl zájem o tuto akci z vaš í  strany dostatďný, je mož né  setkání

v plzni dohodnout.

oké nko kronikáře

Váž ení  přátelé !
V č í sle ,t naš €ho zpravodaje jsem Vám slí bil, ž e se po č ase zase ozvu. č iní m tak rád. Moje

choroba pomalu ustupuje. bwdqé  mi zú č astnit se filáelistické ho dění  i když  omezeně. Jen cesto/at

zatí m neí nohu. A tak mobilje tí m, Kerý mne zatí m s Vámi spoJuje.
Pokud se týká dalš í ho, tedy 48. setkání  oS zatí m v Ústí  nad orlicí  zjara roku 2005 nebude.

Ale na podzim to sňad bude jiné ! Ji;tě nase vedení  OS zváž í , zda 49. setkání  ÓS by mohlo být v ÚstÍ ,
po dohodě s ú steckoorlickými sponzory - vyhlaš uji, u pří lež itosti wedené ho 49. setkání  OS

v Ústí  nad Orlicí  (podzim 2005)

Soutěž  o nejlepš í  logo tohoto setkání !

Náví hy na text LoGA zasí lejte na mou adresu na korespondenč ní ch lÍ stcí ch s adresou, do

31. bř€zna zoos 6eoy dost č asu). pozon, odměněn bude kaž dý, kdo se zú č astní  té to soutěŽe! (Jde

o finanč ní  i věcné  ceny). Tak, kdo bude první ? Váš  kronikář Andáí n Adolf,
A{resu znáte: 562 06 Ústi nad Orlicí , Na pláni ,1285,

Dotazní k Olympsportu

k první mu č í slu letoš ní ho zpÉ vodaje byl pňpojen list s otázkami na ú roveň naš eho
zpravodajÓ. Na výzvu odeslalo sré  odpolědi a ná,í něty pro dalš í  č innost 26 naš ich č lenŮ. Z Pďtu ví ce
jak 120 č ienů  ie io cca 21 Yo. Na vyhodnoceni celé  ankety se pracuje a Výsledky budou zveře}něny

v pří š tí ch č í slech zpravodaje.

ZPRÁVY Z VEDENÍ  OLYMPSPORTU
Vminulé m ěí sle byli Wedeni noví  č lenové  oS a u č l. č ,440 Antoní n HobzazPrahy 6 si doplňte

sběí atelský obor - veslování .

Pro doplnění  razí tek s portré ty olympioniků  nutně potřebuji tato razí tka
SR Praha 6 ze dne 10. 5. 1993 Grenoble 1968 - Jiří  Raš ka
SR Přerov 19, 11,1994 Tokio 19il-Jiří  Daler
OVS Ústí  n.Orl. 18. 5. 1996 Melbourne 1956 - Olga Fikotová-Conno|ly
sR Praha 6
ovs Pí aha 6

19 7- 1996 Atlanta 1996 - Martin Doktoí
9. 1 1. 1956 Melbourne 1956 -Václav Machek-Ládislav Fouč ek

PR Trnava(sR) 29- 6. 1998 Kalokagatia1998-JuliusTorma
Ceny respektuii, předem dí ky. lvan Vápenka, Na Zámyš li 8, 150 00 Praha 5
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Přilež itostná razí tka skupiny E připomí nají  areály spoňoviš ť  V samotných Até nách je jich celkem 1 1 a

V naš em přehledU je máme uvedeny na slr 65-66 BohUž el chybí  né které  feprodukce Zde si je mŮŽete

doplnit Snad ]enom na doplnění  oAKA byl areál V okolí  hlaVní ho stadionU Spiridona LouiSe MPC ]e

Tiskové  středisko a lBc středisko rozhlasu a Tv.

Olympiiské  hry v 6té nóó ZO0{
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..DalŠ Í  doPlněk naŠ eho přehledu pří lež itostných razí tek OH 200a se ýká razitek skupiny F. Je
.jich celkem Pět a jsou pfiřazena městů m, ve kterých hry probí haly. Větš ina sportovnřh soutěž í
Proběhla samozřejmě v Athé nách, v ostatní ch č tyřech městecil se konála utkání  tuinaje v kopané .Fl Athé ny
F2 Tessalonikiř Z l essalonlKl /í  r* '' í  l-\l
F3 Herakleion ,/.r /_ ._-,-'1+\
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Úspěš ní  střelci na LOH v Athé nách

sportovní  střelba patří  mezi zakládaií cí  sportovní  odvětví  na oH a v histoni novodobých oH chyběla jen
v r, 1904 a í . 1928. V Athé nách byla postavena modemí  střelnice V kopcí ch nedaleko mezinárodní ho letiš tě
u městďka Markopoulo, asi 40 km od olympijské  vesnice,

Osmič lenná skupina reprezentantú  ve sportovní  střelbě se opět podí lela nalzisku medaili č eské ho
olympijské ho ttýmu V Athé nách, Dí ky skvďým výsledků m Kateřiny Kú rt<ové  v disciplí ně vzduchová puš ka a
Lenky Hykové  ve sportovní  pistoli střelo zí skali bronzovou a stří brnou medaili a zasIouž í  si ohromnou
gratulaci k tomUto Vynikají cí mU ú spěchu- Děvóata nezklamala naděje svých sportovní ch pří znivcŮ a vlastně
celé  sportovní  veřejnosti, kteí á byla dí ky intenzivní mu záimu mé dií  o š ancí ch a výsledcí ch .iednoť ivých
střelců  Velmi podrobně informována, Vů bec onen neobvyklý zŤen m#ii se stal zvláš tní m í enorné nem,
prot/ázejicí  střelce pň athé nshich olympú ských hrách. sřelci totž  nqsou na mimoí ádný zájem sdělovací ch
prostředků  anyk!í  a mů ž erne se doí nní vat, ž e v něktených pří padech obro,/ská publicita stála v pozadí
nďekaných selhání  dokonce i zkuš ených závodní ků -

To byl pří pad naš €ho nejú spěš né ,jš í ho střelce historie (cl do poctu zí skaných medailí  na oH, Ms,
ME) Mirka Januš e, také  od Martina Tenka sé  č ekal postup do finále vjeho oblí bené  libovolné  pistoli.
Zkuš €ný brokař Jan Sychra má na dosah í inále V discipliné  Skeet,

Větš ina sportovní ch pří znivců  urč itě Ví , ž e ú casti na olympiádě předchází  oMobí  nároč ných kvalifikací .
Pďty zí skaných mí st pro oH (oP) jsou pak celkďn pře§ným ukazatelďn sí ly jednoť ivých č lenských státú
lSSF. l když  ,ie třeba brát v wahu, ž e množ sví  QP pro ,iednotlivé  kontjnenty není  rozdě|eno spravedlivě,
neboť  zde Velkou roli hraje i ,politika vlajek" (snaha po co největš í m po_ctu státŮ na oH), přece jen ,ie poČ et
QP dů lež itým ukazatelern. ztohoto hlediska ie střeleckou velmocí  Cí na se š estadvaceti kvalifikač nÍ mi
mí sty. Následuje Rusko sdvaceti č tyirni a dále USA a Austrálie s jedenadvaceti mí sty- Také  Německo se
dvaceti a Koreu se š estnácti mí sty mů ž eme poč í tat k ne,isilneiš í m zemí m. Ceská í epublika zí skala osm
mí st a to jí  řadí  na deváté  až  patnácté  mí sto V pornyslné m ž ebří č ku ú spěš nosti.

VAthé nách závodili střelci ze 106 států  ! Ucastnických mí st bylo 390, z toho 253 pro muž e ('l0 disciplin)
a 137 pí o ž eny (7 disciplin). Z,iednoho státu mohou staí tovat jen dva střelci v jedné  disciplině. Rozdělovalo
se 17 sád medailí  a pořadí  dle pďtu zí skaných medailí je následují cí :

poř- stát zlato stří bro bí onz celkem

1, Rusko
2. č í na
3- Německo

UsA
ltálie
Již ní  Korea

7. Aushálie
Bulharsko
Č eská republika
Azerbáidž án

4
2
,|

1

2
2
0
0
1

0

_ Dalš í ch 12 států  (Maďarsko, spoiené  arabské  Emiráty, Ukrajina, Š panělsko, Finsko, lndie, SĎsko a
Cemá Hora, Rakousko, Bělorusko, Kuba, KLDR a Slovensko (Jozef Gónci - bronz) vybciovalo po jedné
medaili.

Bez medaile zů stala řada zďní  dří Ve ú spěš ných ve střelbě, např. Francie, Š výcarsko, Velká Británie,
Polsko, Rumunsko, Š vé dsko, Norsko. Doí nácí  Řecko mělo ,l1 ú č astnických mí st a zů stalo rovněž  bez
cenné ho kovu.

sportovní  střelba patří  již  dlouhodobě mezi naš e ú spěš ná sportovní  odvětví  i na olympú ských hrách.
Nejinak tomu bylo iletos vAthé nách, ziskem dvou medailí  jsme druhým nejú sp€š nějš í m sportern po
atleť ce, která má rovněž  dvě medaile, ale zásluhou zlata Romana Š ebrleho je lepš í . Přehled naš ich medailí
za poslední  tň LoH (od vzniku Č eské  republiky) tuto střeleckou ú spěš nost powlzuji:

poř, Sportovní  odvětví  (oH) zlato stří bro bronz celkem

J
4
2
2
1

o'
1

a

J
0
0
0

,l0

9

J
J
3

2
2
2

1

0
0

1. 1
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Atletika (1996, 2000, 2004)



2
3
0
1

0
0
0
1

1

2
2
0

2.
3.
4.
5.
6.

Vodní  slalom (1996,2000,2004) 2
Sportovni sfelba (í 9{§, 2í XD, 2004) 0
Rychlostní  kanoistika (1996) 2
Tenis (1996) 0
Veslováni (2004) 0
Jachting (2004) 0
Box (2000) 0
Tňálon (2000) 0
Modemi pětibci (2004) 0

6
5
2
2 22 

^Yr,?ac\
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razí tko střelectví  na oH

z tohojen ať eť , Yodní  slaloí nán a střelci pnvezli medaile ze Vš €ch tfi LoH (1996, 20oo a 2004), ostatní
sporty ien z iedněch oH.

profi ly ú soěš nÝch reorezentantek:

Lenka HYKovÁ nar. 2.2.1985, wobodná, č len DUKIA Plzeň, §řelbě se věnu'e od roku í 998 (v ssK Aš ,
kd€ ji vede její  ot€c, bývalý reprezentant v $stolových disciplinách)- Na OH 20O4 staňo/ala ve spoí tor,ní
pistoli (SP) a vzduchové  pistole (VzPi). Věkeí n paří  do juniorské  kat€ofie. Trené r státní  reprezentace:
Břetislav Putna.

"NÉ l' sporbvní  ú spěchy - 2. mí sto na oH 2004 (sP), s.mí sto na Ms 2002, 7.mí sto na ME 2004, 3.mí slo
na SP v Sydney (SP), zí skání  ú č astnické ho mí sta na OH 2004.
Osobní  í €koí d: SP 30}30 - 585 (600), VzPi 40 - 387 (400)

Kateňna KÚRKovÁ, nar.l7,,1,1.1983, §/obodná, č lenka ssK Policie RAPID Plzeň, střelbě se Věnuie od
roku 1998. Stňlela na OH 20(X spoňwní  maloráž ku (SM 3x20) a ve vzduchovou puš ku (VzPu). Trené r
(otec): Petr Ků rta (v nedáť né  době ú spěš ný reprezentant V puš ko{ch disciplinách).

.NEr sPoí tovní  ú spěchy - 3. mí sito na oH 2004, 1.mí sto na Ms 2002 a 1. na ME 2004 (vš e VzPu ž eny),
junioí ská sporto/kyně Č R zooz. V roce 2004 obsadila na SP po jednorn í . , 2, a 3. mí stě. zať m vybcjwala
na Ms a ME 8 medailí  (5 - 2 - 1). V loňské m roce věkem ješ tě juniorka se rychle prosadila iv kategorii ž en.
osobní  rckordy: VzPu 40 - 400 bo<í ů  (400 mož ných), SM 3x20 - 584 (600), sM 60 - 599 (600).

Grand Prix Luise

Vž dy pravidelně, po dvou letech, představuje ASCAT
(Mezinárodní  waz Vydavatelú  katal€ů ) ú spěš nou osobnoď a vyslance
veřejné ho ž ivota ve filatelii.

Poprvé  dostala Velkou cenu ASCAT v roce '1994 Š rrýcarská
po§a, v roce ,tgg6 ná§ledovd monaci<ý kní ž e Reinier, po té  pňš e| na
řadu v roce 1998 J. A sanaranch, předseda MoV. osobností  roku
2000 byl první  dověk, který v balonu obletěl wět - B. Piccárd a zatí m
poslední m, Kerý zí skal Grand Prix, byl 22. listopadu 2oo2, pň zaháiení
vý§avy MONACOPHII- známý portugalský fotbalista Luis Figo. Pň té to
pňlež itosti vydalo Monaco pří lež itostnou známku s tí mto hráč em.

Luis Figo se narodit 4. 'l1. 1972 a s fotbaleí n zač í nal v malé m
klubu oS Pastilhas. Hrál za sporting Lisabon (1989-1995), v roce ,1995

přesloupil do FC Barcelony (1995-2001) a od í oku 2001 pú sobí
v Realu Madrid. Ve s/é  karié ře ziskal mnoho ú spechů . V roce '1989
pomohl vybojovat,1. mí sto naME do 16ti let, Ví oce 1990 byl ú speš ný

na ME do 18 let (2. mí sto) a mládež nický ú spěch dovnš il prvnim mistem na ME í 991 do 21 let. Ví těz PVP
1997, ví těz Evropské ho superpoháru 1997, ú č astní k ME 1996, 2000, Ms 2002, mistr Š panělska 1998,
1999, 2001. Fotbalistou světa s€ stal v roce 200'1. Kjeho koní č ků m, kromě golfu, č tení  a jezdectví , patří
také  filatelie, jmenovitě fotbal na známkách. Jako Grand Pňx ASCAT obdrž el L" Figo skleněnou skulpturu
od š vé dské ho umělce H. Gunarssona. S. K.
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polo
ž ka za

polo
ž ka za

polo
ž ka za

polo
ž ka za

polo
ž ka za

polo
ž ka za

polo
ž ka za

polo
ž ka za

1 70 52 26 106 lo t 22 221 50 273 20 322 190 J/ l aq

2 70 36 107 22 162 20 ))1 38 :274 20 290 42

3 70 55 20 10B 7o 163 Zó 80 275 80- lJU J/J

4 70 56 28 109 165 130 aaÉ l4 276 160 374 140,

5 70 58 70 ,1 10 30 loo J{ zzó 120 277 34 326 230 375 150

6 70 59112 112 1 50, lo/ 100 227 a1 278 2a 20 J/b 55;
7 7a 61 24 113 loV 10 )) 9, 65 279 75 44 377 55

8 42 62 26 114 50- 71 50 20 280 70 329 7o J/o

9 70 63 34 l13 20 72 14 230 130 281 JJU Jb 170 44]
10 42 64 34 116 77 240 231 30 aoa 380

11 7o 65 20 Ill 178 100 232 130 283 60t nla 50 150

12 7n bb Ió 118 16 50 233 120 284 65 44 382 95

lJ 7o 67 14 119 180 600 l35 285 650, 334 383

14 1o 68 10 120 65 181 700 236 42 286 44 11E 44 384 330

: 15 70 69 18 121 28 182 2800- ?4 287 44 3Jb 44 ,oE 65

lo 7o 70 60 4aa 30 lóJ 3200 z5ó 100 288 Jb JJ/ 120 386 65

17 ÁÁ 124 20 184 44 ,10 220, ,qo 24 387 65

18 360 73 85 125 60 185 240 230 290 24 339 Jb 388 70

í o 22 74| 48 llo 186 65 410 )a1 340 65 389 70

2a 800 75 30 127 a^ 187 65 242 310 z3z 44 341 65 390

21 150 76 90 128 75 188 40 243 370 293 342 42

vÝsLE D KY22 340 77 70 129 189 244 150 294 44 343 120

JU 79 1ó ló l 190 40 oÁ 295 42 12a

- R

U

H

C

€

20o4

25 170 80 60 lóz 192 lo 246 Án ,oA 85 345

26 30 81 l JJ 20 34 oE 297 zó 346 32

:27 oÁ 82 22 134 42 194 65 248 298 42 38

28 zo 83 20 ló3 22 l oÁ 30 249 42 299 50 Jao

z3 42 84,65 :136 10 24 lau 24 300 349 40

30 30 85 32 137 20 197 JU 251 20 301 24 J3U 42

31 160 86 oÁ 13.8 60 198 44 252 a^) 42 351 85

5z 38 o/ 90 lJV 40- loo 95 253 28 303 70 46

?Q 44 88 z0 140 36 200 28 Jo 304 42 44

44 89 141 14, 201 42 20 305 110

65 90 60 142 140 202 95 256 20 JUo 355

36 140 91 60 143 28 ,1 10 )^7 550- oU

,37 120 92 65 144 1A 204 34 aÉ ó 160 308 42 1É 1 60

30 93 20 10 205 zó 259 130 ?no 42 358 44

39 120 y4 110 146 ,l0 206 34 260 20 310 2Áo 60

40 4a 95i 85 147 12 207 18 zol 20 Jl I 55 JbU 60

41 28 96 100 148 85 208 aAa 24 3 2 24 óol Jó

6042 70 , 97 150 149 48 209 70, 263 a 3

2a 98 : 85 150 18 210 95 20 3 4 50 JoJ
i{44 JU 99 ] 20 ]151 30 211 50 266 80, 5 Jo+

45 30 : '100 55 152 22 212 60 267 316 55

4o 65 101 30 153 42 zlc 80 268 20 Jl/ 55 366 bU

47 65 1a2 60 154 )^ 216 269 65 J lě 367 55

48 103 130 157 30 217 :, 22 270 32 J]Y 80

49 12a 104 Icó 20 218 20 271 32a 12a 369 75

38 59 220 )7) zó 321 20a- J/U 3051 30 105 |8 lš 9 i-18':iiiď', ii','.
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K pří lež itostným razí tků m z Até n je třeba pňdat ješ tě jednu skupinu, nazývejme ji skupina H.
Jedná se o raz í tka k zahájení  a k ukonč ení  her. obsahem jsou razí tka steiná, liš í  se pouze Veikostí .
H1 Zahájení  her (viz str,64 vpravo dole), prť rměí  razí tka 36 mm
H2 Zakonč ení  her, prů měr razí tka 31 mm

ffli H

z.í :n:>-
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]:,*,,) Pořadatelé  Výstavy olymphilex Weřejnili

v č asopise řecké  Filatelie přehled í azí tek a kaš etů ,
připomí najicí  konání  olymphilexu. DoVoIuji si tento
přehled doplnit o reprodukci č eské ho pří tisku na CDV a
výplatní ho oť sku, které  jsou rovněž  výstavě olymphi|ex

Věnované . Výplatní  otisk připomí ná, ž e uplynulo ótyňcet let od konání  olympijských her v Tokiu, kde
č eskoslovenš tí  volejbalisté  Vybojovali stří brné  medaile. -jp-

oLYMPsPoRT - ZPRÁVA o Č truruostl ZA oBDoBí  20oo - 2oo4

Vydavatelská č innost

zpravodaj olympsportu - celkem bylo vydáno 16 č í sel Zpí avodaje o ce|kové m rozsahu 390 stran.
Knihovnióky - celkem bylo vydáno osm seš itů  s rů znou té matikou o celkové m rozsahu 384 stran.

Propagace olympismu

Pr,opořadatelesportovní chakci Č oV,sportovní  klubyasporlovní svazyjsmezajistili Výrobu,montáž aprojednání
s cs-poš tou s.p. pro celkem 72 poš tovní ch razí lek s rŮznou spoňovní  té malikou.
s ceskou poš tou jsme pro.iednali vydání  celkem deseti rŮzných poš tovní ch známek a č tyř celinových dopisnic,
Při zasedání  c.1.o, V Pí aze jsme zajistjli veš kerou poš tovní  propagaci, prodejní  stánek a propagač ní  výstavku
V hotelu Hilton.

Výstavní  č innost

EXponáty Č lenŮ oS byly VystaVeny na dvou světových výstavách OlymphileX, na mezinárodní ch výstavách
V Bratislavě, Buenos Aires, Mnichově a Varš avě a na řadě Výstav národní ho charakteru V Č R,
Při rŮzných sportovní ch akcí ch jsme uspořáda|i celkem pět malých propagač ní ch Výstev exponátů  naš ich č lenů ,

setkání  č lenů

celkem se uskuteč niIo osm setkání  č lenŮ oS, spojených Vž dy s odbornými semináři. č i přednáš kami vělš inou
z hiStofie olympismu. doprováZených Vž dy Výměnou ZkUš eností  i sběratelské ho materiálu

spoňoVní  diplomacie

Zástupce oS byI pří tomen na zasedání ch l\r]ezinárodní  komise pro olympi]skoU filatelii FlPo při MoV, které  se
konaly v Sydney a V Até nách,
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GYMNASTlKA

nsrlcxovovÁ Polina ( sovětský svaz) - zlato V celkové m hodnocení  druž stevq a ve cvič ení  na
bí adlech, stří bro V prostných a bronz V celkové  hodnocení  jednotlivkyň

filatelistbký mateí iál viz Xvl- olynpiáda
cAsLAVsKÁ Věra ( č eskoslovensko) - zlato V celkové m hodnocení  jednotlivkyň, v přeskoku přes

koně a na kladině, stří bro v celkové m hodnocení  druž stev (vlz tare srlb.o ve druž stvech í ,1960)

FM z č esxoslovENsKo í 965 yv, 1394 (1388/94) Mi.1528(1522l8)

z SHAR.rAH

z TANZANIA

FM Z PANAMA 1965 YV.
PANAMA 1965 Yv.
(viz repí odukce u Menichelli, 9ymnastika)

z č esxoslovENsKo 1968
Z Kť DR 1978

Z AJMAN
AJMAN

z GUYANA
z ToGo

Yv.1631(1631/36) Mi,1781(1781i6)
Yv. í 501P (1501fuQ) Mi.1773(1760174)

1968 Yv, Mi.532 (527138)
Vydáno také  jako BF s€ jmé nem na okraji

1995 Yv.1821 (18216) ML22O2(219OI207)

z GUYANA 1 991 Yv . 2520 (2519127) Mi.3559 (3558/66)
z MAURETÁN|E 1968 Yv.A92 (A90/2) Mi.374 (37214)

Č esxostoveltsxo,1993 stro,ové í azí tkoSetkání olympsportu
použ í Vané  na poš tě olomouc 2 dne 20.1,1.1993

ENDO Yukio ( Japonsko) - zIato v celkové m hodnocení  jednotlivců  a ve dí už stvech, zlato ve
cvič ení  na bradlech a stří bro V prostných

1970 YV.
1971 YV- ,l 13+A75

s hodnotou v arš í ku
'l991 Yv - 2522 (2519127)
1984 Yv.BF 221 (22118)

Ma,785+793 (785/95)
Mi.BF 31

Mi, 571 (570/5)
Mi.765 (762J7)
BF 252 (249154)
Mi.3561 (3558/66)
M|.BF 245 (245152')

JAPoNsKo - zlato V celkové  hodnocení  druž stev
filatelisthký naterié l vE Xvll, olympiáda

}IAYATA Takuji ( Japonsko) - zlato ve cvič ení  na kruzí ch a v celkové m hodnocení  druž stev
FM Z PARAGUAY 1977 YV.1563(1559/63+A76012) Mi.2910(2906/12)

Z GRENADAGRENADí NY 1996 Yv. Mi.

JÁNosNÉ -DUczA Anikó ( Maďarsko) - bronz v prostnýcn V soutěž i ž en
illAKRAY Katalin ( lltaďarsko) - stří bro Ve cvič ení  na bradlech v soutěž i ž en
FM z lrAĎARsKo 1965 Yv.1701 (1700/1,1) Mi.2090(2089/100)
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LAwNlNoVÁ Larissa ( Sovětský svaz) - zlato v celkoi/é m hodnocení  druž stev a v prostných,

stří bro v celkoi/é m hodnoceni jednotlivkyň a v přeskoku přes koně, bronz ve cviČ ení
na bí adlech a na kladině

oNo Takashi ( Jáponsko) - zlato V celkováT hodnocení  druž stev

Š acxttx Boris ( Sovětský svaz) -zlato Ve cvič ení  na hrazdě, stří bro v celkové m hodnoceni

.jednotlivců  a ve druž stvech a bonz ve cvič ení  na kruzí ch
í ilatelist:rcký materiál YE Xvl. olympiáda
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Llslcky viktor ( soyětský svaz) - stří bro v celkové fi hodnocení  jednotlivců  a ve druž stvech,
stří bro v prostných a V přeskoku přes koněFM z PANAMA 1965 Yv.

MENlcHELLl Franco ( ltálie) - zlato v,Á"JilTr'§,|"TJf"ir[l?u" *,."n, na kruzí ch a bronz ve
cvič ení  na bradlech

FM Z PANAMA 1965 Yv.

PANAMA
PANAllA

z JEMENSI(AA.R

(viz reprodukce pod Endo)
1965 Yv BF
1965 Yv,

Mi. 793 (785/95)

Mi.785+793 (785/95)

Mi, BF 31
Mi.BF 67

Mi. 785 (785/95)

(spolu se jmé ny Holdoď a Schollander, vydání  pro seš itek)
1971 Yv.258+A150 Mi.1482('l48ol4\

ND Mi.1488 (1486/90)
( spolu s dalš í mi, Vž  reprodukce u Berruti, atletika, xvll: oí ympiáda)

TSURUM! Shuji ( JaPonsko} - zlato v celkové m hodnocení  druž stev, stří bro v celkové m hodnoceni

FM
jednotlivců , ve cvič ení  na bradlech a ve cvič ení  na koni
PANAMA 1965 Yv.

(viz reprodukce pod Endo)
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JUDo
G.EESINK Antonius ( Holandsko) - zlato V soutěž i bez rozdí lu vahFM Z STREDOAFRI_C,!4 REPUBL|KA 1993 Yv. S91 ( 873/99)z KRÁLovswi yeuer tgoa vi'.Žiqzoartz*eu1

tlAKATANl Takehide ( Japonsko) - zlato ve váze lehkéFM Z NICARAGUA 1996 Yv,

oKANo lsao ( Japonsko) - zlato ve váze středníFM z AJilAN 1971 Yv.
s hodnotou v aé í ku

Mi 1508 (1490/516)
Mi,199 (196/201)

Mi 3764 (3764176)

Mi_ 766 (76Z67|
Mi, BF 253 (24915/)

zÁpls Řecxo_Ří usxv

DIETR|CH Wi|fried ( Spolková r€pubtika Německo) - bronz ve váze těž ké
flal€.n§w natďiál vEXw- aunPé da

KoLEsoV Anatolij Lsovětslď sv u,| - zlato ve váze weltero/é
SOVETSKY SVAZ .t964 poš tovní  lí stek s reprezentanty

KOZMA lstyán ( taďar§ko) - zlato ve váe těž kéFM Z MAĎARSKo 1965 Yv.1709(1700111) Mi.2098(2089/1oo)
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PuRWLEscu Dimitnr ( Rumunsko) - bronz ve Yáze mUš í
frlateligtbký naEňd va xvl olympiáda

POLYAK lmrc ( Ma_ďarsko) - stří bro ve váze pé rové
FM Z ilADARSKO 1965 Yv.1709(1700111)

z KRÁLovsTvlr.*.n 138i'u'-*1ii;í jřjJ3fl'j-Tl)
RURUA Roman ( Sovětský syaz) - zlato ve váze pé rové

frlatelistbký n&tqiál vE xX. otynpiáda, kde jgu vftězové

puvÁni

Mi 2098 (2089/100)

"Mi.200 (196/201)

FRASERDawn(Australie)-zlatoveVolné mzpů sobuna,loom aveš tafelěna4x1Oomv.z.
v soutěž i ž en
frlatelistbký mateňál vb Xvtl olympiaa

KLE|N HansJoachim ( Spolková republika Německo) -bronz ve volnán způ sobu na 100m,
stří bí o ve š tafetě na 4x1Oom V.z, na 4x2o0m v.z. a v polohové  š tafetě na 4x1Oom

llcGREGoR Robeň ( velká Británie) - stří bro ve volné m způ sobu na 100m
FM Z PANAI/|A 1965 Yv. Mi. 795 (785/95)

Mi. BF 3.1

(Viz repfodukce u Menichelli, gymnastika)
SCHoLLANDER Donald Arthur ( UsA) - zlato Ve Volné m způ sobu nJjoom, v.z. na 4oom, Ve

š tafetě na 4x1Oom V.z. a Ve š tafetě na 4x2O0m v-z.
PANAtA 1965 Yv. Mi. 795 (785/95)

Mi. BF 3í
FM

(viz reprodukce u Menichelli, gymnastika)
z PARAGUAY 1965 Yv, Mi. BF 67+68 ND

_ (se j!é nem na okr4i spolu s Menichelli, viz repfodukce u Menichelli, gymnastika)
Z MAHRA 1968 Yv. 15+A.l3 Mi. 1Žl1l5t21)

Mi. BF 13

z SHARJAH
Z KHoR FAKI(ÁN
z AJlrAN

MAHRA 1968 s přetiskem ,Fleming" s Mi. ,121

Mi. 153(,l47153) + BF 17
Yv.219+A71 Mi. 515 (510/6)
YV.A21 (iako sha4ah) Mi.224 (219125)
Yv. 93 Mi- 788 (769/92)
( hodnota zodiacale) Mi. BF264 (257168)
Yv. a75 (zí 69fi6) Mi. 536 (530/7)
Yv.2525 (2519127) Mi. 3564 (3558/66)

1 968
1968
,l971

z MoNGgLsKo 1969Z GIJYANA 1991
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Koš í KovÁ

USA - zlato
FM z sT.VlNcENT

soVÉ TsKý sVAz - stří bro
Sovětský svaz

oDBí JENÁ

JAPONSKO - zlato v souté ž i ž en
FM z GAMB|A 1996

J996 Yv 2856 (28Ul62) Mi
(vlz reprodukce u Xl. Olympiády)

1964 poš tovní  lí stek s ukázkou hry

polsko - bronz v soutěž i ž enFM Z POLSKO
soVĚTsKÝ sVAz - zí ato
spolu s č leny druž sva pňpominka jednotlivců

KAč ARAVA Vazha solomonovič
FM Z GRUzlE 1996

,1964

Yv.2170

Yv. 1479 (147U79|

Yv.148
(Viz reprodukce u Assatiani, š erm)

Mi.2441

Mi.1630 (1623/30)

Mi.224

VODNÍ  PÓLO

MAĎARSKo - zlato
FM Z MAĎARSKO Yv. ,t703 (1700111) Mi.2092 (2089ií o0)

MODERNÍ  PĚTIBOJ

MAĎARSKo - bronz v soutěž i druž stev
TOROK Ferenc - zlato v soutěž ijednotlivcůFM z MAĎARSKo 1965

MAĎARSKo 1969

1965

Yv. 1700 (1700/í  1)
Yv. 2027 (202Ol27)

Mi-2089 (2089/100)
Mi.2484 (2477lu)
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Box

BLAY Eddie ( Ghana} - bí onz ve váze |ehké  welterové
FM Z GHANA

FRAZ|ER Joseph (USA)
FM z A.JMAN

1 992

- zlato ve váze těž ké

Yv,1313 (1313/5)

YV.1 57+A1 33
Yv, A60
Yv. 21+A7

Ve zlatě
YV, 64+ A77

Mi.1662(1662/71)

Mí . 1057+BF 308
Mi. 689+691 (689/91 )

Mi,85 (81t7)
Mi. 93 (89/97)

Mi.644 (640/44)+BF 131

Mi.1975 (1971/8)
(spolu s Clay, vž  reprodukce )
1993 Yv-1683 (1679/86)

PoPENČ ENKo valeí ij ( sovětský svaz) - zlato Ve váze stření
sovĚTsKýsvÁz 1964

ATZORl-PlltlTO Femando ( }tálie) - zlato ve válze muš i

z FuJEiRA
Z ROVNÍ KOVÁ GU|NEA

Z MANAilA

Z S|ERRALEONE

FM Z HONDURAS

FM Z POLSKOz PoLsKo
z ArMAN

poš tovní  lí stek s reprezentanteí n

i

Yv-A406(A404/10) Mi 697 (695r/01)

Yv. 1473 (1472n9) Mi.1624(1623/30)
poš tovní  lí stek s polskými medailisty

Mi. 1059 (1052y9)

1971
1971
1ó7a

1971

+ ND Mi. 7u í Oag)

KASPRZYí  Marian ( Polsko) - zlato ve váze welterové  ( také  bronz V r.1960)
GRUDZIEN Józď ( Polsko) - zlato ve váze lehké
KULEJ Jerry ( Polsko) - zlato ve Váze lehké  welterové

1 968

1 965
1 984
1971 Yv

Kyda ...., .,._-,, ,,.,.,,-
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DELF|No Guiseppe ( ltálie) - stří bro v š ermu kordem v soutěž i druž sta/
frlateliďi:kÝ nateňál vE Xv. otynpiáda

ASSATIAN| Nugzar Platonovič  ( Soyětský svaz) -zlato v š ermu š avli v soutěž i druž stev
FM Z GRlrZlE 1996 Yv.l4t} Mi.224

FMNKE Egon ( Polsko) - zlato v š eí mu flereteí n jednotlivci a stří bí o v soutěž i druž stan
FM Z - POLSKO 1965 Yv.1475(1472I79) Mi- 1626 (1623/30)

PusA Tiboí  ( Maďal§ko) * 
'ato 

v š ermu š avlí  v soutěž i jednotlivců

ú .rruoxÉ *erró [dikó ( taďa6ko) _ziato v š eí mu fleretem jednoť ivkyň a v soutěž i druž stev

nnĎeRsxo - zlato v š ermu kordem v sout€i druž stev

mĎnnsxo - zlato v š ermu flereteí n v soutěž i ž eflských druž stan
FM z unĎmsro 1965 yv. 1711 (í 700/11) Mi- 2í 00 (2089/100)

xut-csÁn cyozo ( taďaí §ko) - áato v š ermu kordem v soutěž i dnž sta,
FM z Gt YANA 1991 Yv.2526 (2519n7) Mi. 3565 (3558/66)

MGNo-Loř€l Antonelta ( liálie) - bronz v š eí etďn iednotlivkyň (spolu s bí onzem v druž sfuech
frlablistbký natďé l va Xv. oýnpiádaí .1960)
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HAi|MERL Lásztó í  Máďarsko)
FM Z MAOARSKO

- zláo V libovolné  maloráž ce Vlež e a bronz na tň polohy na 50m
1965 Yv.1702 (170al11) Mi. 2091 (2o89/10o)

Poš tovní  známky vš ech vydání  oslavují cí  zí skání  ví c medailí
BULHARSKo - 3 zlato, 5 stří bro, 2 bronz
FM Z BULHARSKo 1964 YV.1302
POLSKO - 7 zlato, 6 stří bro, 10 bronz

PoLsKo 1965

Pňpravuje Laco Kajaba

qč P u\Gy.\Rl,()s1,\

,/,-
ó\

. coLD MID^L í o
VLF §UNDLLlN 1 swEDEN )

1965 YV

Mi, 1509

poš tovní  Ií stek, viz reprodukce u boxu

SKOKY DO VODY

KRAMER Engel lngňd ( NDR) - zlato ve skoku z gť Kna a stří bro z Věž e v soutěž i ž enshich druž stev
frlatelisti>kÝ mateiál vž  Xv'l. olynpiáda

Di Bl,Asl Klaus ( ltálie) - stňbro ve skoku z Vé ž e
frlatelistbký mateňál viz Xx- otynpiáda

JACHTlNG

ELVSTRÓM Paul Beň ( Dánsko) - zlato ve tří dě Finn
filať elistbký materiál viz Xlv. olynpiáda

DÁNsKo -,zlato Ve tří dé  Dragon
sPoLKoVA REPUBLIKA NEMEGKo _ stří bro Ve tří dě Dragon
UsA - bronz ve tří dě Dragon
FM Z PANAMA Mi 786 (785/95)

Š vÉ osro - ztato ve tří dě 5,5m pod Vedení m Ulf sundelin
FM Z SHARJAH 1968 Yv. vezlatě Mi. BFA46

( se jmé neí n Ulf Sundelin na okra.ii arš í ku)
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i stadiony 19

EsTADlo vlcENTE CALDERÓN (Atletico Madrid)

Ve Š panělsku a v Madridu jednoznač ně kraluie ve í otbalu Real Madrid. Jeho odvěký rival a městský
konkurent Atletico Madrid se nemá za co stydět. svatostánek Estadio Vicente Calderon je totiž  minimálně
sí ovnatelný s chloubou Realu Madrid - stadionem Santiago Bernabeu.

Jeden znejpopulárnějš í ch š panělských klubů  byl založ en 1.4- 1903. Vroce 1939 byl slouč en
s madridským klubeí n Aviacion a do roku 1947 nesl jmé no Atletico Aviacion. Pwodní  stadion se.imenoval
podle ří č ky, u které  se nacházel Estadio del Manzanares. V š edesátých letech rozhodlo vedení  klubu o
Výstavbě nové ho stadionu, No/ý stánek byl otevřen 2. ří ina 1966 a má kapacitu 55 000 mí st. Zahaiwací
zápas próěhl mezi Aietikeí n a Valencií  a skonč il 1 : 1. Symbolický první  gó| na nován hňš ti vstřelil
legendámí  Luis Aí agónes, ktený se nedáVno po skonč ení  ME 2004 stal novým trené reí n š panělské
reprezentace.

Jako jiné  stadiony proš el itento mnohými přestavbami. Pro maximální  zaňilky a informovanost byly
nad tribunami nainstalované  dvě obří  obrazovky. NedáVno byla také  zí estaurována celá ozvuč ují cí  soustava
reproduktorů  na stadionu, o č emž  se mohli přewědóit koncem č ervence i fotbalisté  FK Zlí n, Heň tu
§enzač ně poraz i|i V odvetě 3. kola Poháru lntertoto m í stní  Atletico 2 : 0! Atletico Madňd již  sehrálo 68 sezon
Vnejvyš š í  š panělské  soutěž i aje tedy pochopitelné , ž e se za tuto dobu Vjeho dresu Vystří dalo mnoho
slavných hráč ů . Patří  mezi ně např, R. H. Ayala, M. Domino, J. Salina, R. Marcelino, H. Sanchez, P.
Futre, Vava aj.

Č eský fotbal V Madridu ú spěš ně repí ezentoval v letech 1996 - 2ooo Radek Be,ibl - souč asný hráč
Slavie P€ha. Zeznámých trené rů  zde pů sobili l€endámí  brankář R. Zámora, H. Herrera, O. Gloria, M.
Merkem, R. Antič  ai. V souč asné  době vedení  Atletika oč ekává od UEFA status pětihvězdickové ho
stadionu, aby se u ří č ky Manzanares mohly hrát finálové  zápasy evropských pohárů . Urč itě si to klub i

stadion zaslouž i.
st. Kamenický

MUNlcH 74 - ccP
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ZICO _ 50 let

nEruaff
CENTRAFR|CAINE llOr

ť I,UBI or RE6ÁIÁS m FI"A_},{B.{6 0

Již  je to ví ce ,iak rok, co 3. března 2003 oslavila $/é  padé saté  narozeniny jedna z největš í ch postav
brazilské ho a wětové ho fotbalu - Arthur Antunes Coimbra, nať ylaný zlco. Ve tňnácť  letech se Stál
ólenem C R Flamengo a už  v sedmnácti letech byl nepostradatelnou opoí ou A týmu. To co byl Pelé  pro
santos, to byl Za pro Flanengo. To potvrdilo i velké  množ ství  í ů zných anket, ve Kerých byl a/olen
neiváš í  po€tarou v dqinách klubu. Pro wuj přehled a techniďé  doť ednosti měl práveí n přezdí vku Bí tý
Pelé . Ve Flaí nengu hrál v období  1971 - 1983 a v letech 198s,89. s pěti sty deví ti góly je histoí icky
neilepš im střelcem klubu. sedmkrát se stal mistí ďn státu Rio de Janeiro, ětyňkrát mistrem Brazí lie.
S Flarnengem zí skal také  lrrterkontinentální  pohár a Pohár o§/oboditelŮ (1981). Je paradoxem, ž e jeden
z nejslavnějš ich bí azilských fotbalistů  nikdy nezí skal ne'větš í  řofej - nestal se nikdy mistrem wěta, ač koliv
hrál na Ms 1978 (3. mí sto), 1982 a 1986. Na Ms ,l986 V Mexiku má Zco neiví c š patné  vzpoí ní nky, kdyŽ ve
ětvrffinále s Francií  neproměnil pokutový kop, a to byla také  jedna z pří č in vyřazení  Brazflie z dalš í ch bojŮ
světové ho š ampionátu. V roce 1977 byl Zico zvolen nejlepš í m fotbalistou Již ní  Aí neriky. Kráce si odskoč il
do Evropy do ltálie, kde hí ál za Udinese (1983_85) a do Japonska, kde pú sobil v klubu Kashima Antlers
(1993). V roce 1990 byl jmenwán brazilshým ministrem sportl,i. A tak na závěr mů ž eme konstatovat, ž e
největš í  postava C R Flamenga v dějinách, odsunula na dalš í  mí sta takové  borce, jako byli Leonidas,
zizinho, Junior, Rořnáí io, Babeto, Geron, Evaristo, Paulo Cé sar a mnoho dalš í ch vynikaií cí ch hráč Ů.
v soufusnosti vlastní  a vede zico fotbalovou š kolu.
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Mistrovství  Evropv praktické  střelbv (!PSC}

Ve dnech 22. až 28. srpna se na střelnici v opařanech uskuteč nilo Mistrovství  Evropy lPsc, stratovalo
650 záVodní ků  z Pořadatelem nebyl Č eský střetecký svaz, ale Asociace praktické  střelby Č R a Sdruž enÍ
sportovnich svazů  Č R, kteí é  pňpravilo š toč ek do služ ebniho výplatní ho stroJku.

nŤ iŤ-. {

střelecký parkuí  nebG]i praKická střelba je spoí t, klefý se zrodil v USA v roce 1947 v Quantiku ve Virginii
na základě poznatkú  býYalých v§áků  Jeffa coopera a Howlanda G. Tafta. První  závody mé ly název
,advanced mi|itary combat course' (pokí oč ilý vojenský bojový kurs). V roce 1963 založ il J. Cooper
.Jihozápadní  bojovou pistolovou ligu' (southwest combat Pistol League) a bylo jasné , Že se zrodilo nové
ďřelecké  odvětví , které  se rychle š iřilo do svět3- V roce 1976 byly polož eny základy vzniku mezinárodní
organizace lPsc (The lntematí onal Practical shooting confedeí ation). Pravidelně se konají  wětové
soutěž e - World Shoot a také  ME.

Praktická střelba je výsledkern Vývcie střelby jako t]akové  a není  pí oduktem střelby vcienské , policeiní
nebo obranné , i když  to tak na první  poh|ed vypadá. Naopak řada speciální ch policeiní ch a armádní ch
.iednotek Využ í vá poznatků  tohoto střelecké ho odvěwí  Ve sveí n výcviku (např. v roce 1970 převzala FBl
Academy v Quanticu pro výcvik slých agentů  metody střelby IPSC).
Je to sportoyní  disciplina spojují cí  sřelbu a pohyb. Filosoí ií  praKické  střelby jsou ,DVC" = Diligentia -

Ms-Celeritas (přesnost-sí la-rychlost)avš echenVýcYikmusí  obsahovatrovnováhumezi těrnitoprvky.
Vž dy je Vš ak třeba dbát na bezpďnost"

soutěž e se připravují  Vž dy tak, aby navozovaty skutďnou situaci, Ve které  mŮž e být zbraň pouŽita. NaVÍ c
se stále obměňuií , aby si střelec nevytvářel §ereotyp řeš €ní  situace- Vedle toho soutěž  dává střelci
mož nost volby, jak se zachovat, ale nesmí  zapomí nat na fan, ž e zeimé na č as rozhoduje o výsledku-
Pravidla rozeznávají  situace,zveřejněné " (závodní k dostane ú plné  informace o střelecké  situaci předem),

,é steč ně utaiené 'a,tajné '. Závod sestá|vá zjedné  nebo ví ce střeleclí ch situací . zádná situace nesmí
předepisovat pozice nebo postoje závodní ka. Drž ení  zbraně není  předepsáno (např. u krátkých zbraní
jednou í ukou nebo oběma).

Terč e pro praktickou střelbu jsou odliš né  od terč ů  pí o sportovní  střelbu. Nejč astěii se pouŽí va.|í  se terč e
papí rové  a koýové  sklápěcí . Použ í v4í  se i terč e pohyb|ivé .

PraKická střelba se skládá ze ť í  disciplin:
- praktická střelba z pistole nebo í evolveru,
- praktická střelba z dlouhých kulových zbraní ,
- praktická střelba z brokových zbraní .

Soutěž  vpraktické  střelbě ie také  testeí n loality zbraně a funkč nosti |ejí ho mechanizmu- Vpraktické
střelbě isou § vš €chny druhy zbraní  ro!/ny, í ozdělu.ií  se do kat€orií  podle Výkonu a ráž e, Pro závody |PSC
je u krátkých zbraní  předepsána minimání  ráž e 9 mm.

V soutěž í ch jsou vypisovány tň divize zbraní : open, modmed a standard.

World Shoot (neboli ,,světové  stňlení " je MS sou€ž í  IPSC a koná se 1x za 3 roky),
Xll, rocnik se uskuteč nil V roce 1999 v cebu (Filipí ny). V kat€orii (divž i) Modified se stal mistrem wěta

Pavel Jasanský (tehdy reprezentant Č R ve spoňovní  střelbě, č len Dukly Plzeň), kteni zde byl s továmí m
druž stvem cz Uhe§hý Brod. stří lel spistolí  cz lPSC ráž e.40 s-W soptickým zaměřovač em (kolimátoO.
Druž stvo Č R obsadilo 2. mí sto.

Xlll. roč ní k se konal v.oce2oo2 v Pietersburgu V Jihoafrické  republice- staŘovalo té měř 800 záVodní kŮ
ze 4,6 zemí  světa, Naš e výprava měla rekordní ch 37 ú castní ků . Tilul mistra světa zí skal v divizi open -
kategorie senioři Mir. Kamení ěek (Č z Uh. Brod)

Dalš í  informace lze nají t na www.ipsc.orq a www.apscr.cz 
Ladislav Janouš ek
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áHnon;e Rozt_uš rĚHelt
yč asopise olwpqort č .3 (115) byla otiš lé na pomámka o razí tku se

bchovou té matikou pd č lánkem ,,zahady a š anády ve spottovni frlatdii".
Poznámka koné  - zná někdo né jaké  (obr ljpq dal§ podrcbnoďi? Otazka
paďa a bk bych ád uveď něRerá fakta i okolno§i vzniku
š achoválo razí tka ,,PRAHA t t Š aatovÁ 1LWPADA / 12. vlt 31 / 13" (dále
jen š q.

PNní  š €cho/é  razí tko u nas bylo použ lto ve dnech 6, - 'l9. 8- 1933
v Mnichově Hradiš ti U pňlezitosti Durasoýa slezdu U J C S , jak Wádí  Václav
Nebeský v Soupise pří lezitostní ch a propagač ní ch í azí tek ,l919 - 1969 (Vydáno
V roce 1 971 ). V toí nto seznamu raz í tko Š o zařaz eno není .

V š ede§itlých letech Vydal Frantjš ek Paroulek Vlastní m nákladem první
sachový katalog razitek, Vekterá,n razí tko Š o tež  wedeno není . Dne 1.3. 1970 vydav4í  Jaroslav Justýn a
Fí anť sek Paroulek katalog sachorých razí tek,schach ll Au€abe 1, 1. 1970 Sonderstempel" V něí nč ině- Na prvni
stránce katalogu oznantií  š achiďtrn, ž e pwni vydání  bylo rozebráno za necďý rol( a proto byio pňkróeno
k Vydání  dalš í ho katdogu. Druhé  vydání  obsahuje 30o Vyórazení  a popis š achwých rdzí tek pod č í sly 1 - 310 z let

p4ry

]Ai lA| 
'(aE,

\,. i ,.. : V lednu 1978 uydává Frantjsek
Paroulek Vlastní m nákladern dalš í  a to již  ctvó''

t , l l 1 katalog š achovych razí tek pod nálzvern' ^ r\ ' " 
,,schach 

,1923 - 1978 Sonde§tempel- - kde je
wedeno již  811 vyobrazených razí tek a jejich
popis, respektive ú č el vydání . V káalogu na
straně 2 jeuvedeno: -rok'1931, pořadwé č .

3, Č SR lV. Schach - olympiade, Weltschachkongress 11. - 26. 7. 1931 Praha - schwaz - text vněměině.
V káal€u na straně 3 vpravo nahoře je pod shodným č , 3 Vyobrazeno razí ť (o Š o, Je to poprvé , kdy je í azí $(o Š o
V kata|ogu Vyó€zeno, a to v ru&lí m pro/edení .

seznam dosud známÝch máeňálů  s razí fl<ern Š o:

-//r.tjc-n ///

' í ) R dopis, Praha 1 R nálepka ó. 10895, Vyplacen
známkami č . 225 a 217 dle katal€u Č SR,
orazí tkovanými jední m razí tkern Š o, orurre
razí tko Š o vedle známek, odesí latel Josef
Kolaří k, Š aldova 38/408, Praha - Karlí n, adresát
Pan Jafoslav Hofrnan, Kyš ice u Kladna. Obí .1
2) R dopis, Praha 1 R nálepka č . 10677,
vyplacen známkami č . í 97, _ 258 a 220,
oiazí tkovanými dvěma razí tky Š o, odesí latele
nelze zjistit, adresát Pan Eduard Krejsa, poš tovní

i ú řední k, Marš ov lV, V Krkonoš í ch. obí 2.

d.é  , 6.*p1l &*ó,lruť on iáahiitú  l, r ! ! 
"

w?-r ,4táclel< eÁ

1923 až  1970. Vseznamu razí tek neni €zí tko
Š o wedeno- V ú noru roku 197a uydiwdlí
Jaroslaý Jusbin a Františ ek Paroulek dalš í
katalog gcho/ých razí tek ,schach 1970 -

1974 Sonderstempel" - kde navazují
č í slování m na předeš lý katalog a to č í sly 31,1 -
505. Zároveň wádé jí  devět privání ch razí tek,
Text je v němč ině a infoí mace o í azí tku Š O
opět chybí ,

3) Cenný dopis, Praha '1 V nálepka č . 837, váha 70
g, výplatné  5,- Kós, wedená cena 500,- Kč s,
Vyp|acen známkami č .2u a 221, oí azí tkovanými
kaž dá jednim í azí tkem Š O, odesí lá Óasopis
č eskoslovensloich š achistŮ Praha, adresát Pan
Karel opocenshr,, kaváma u NoVáků , l. posch,,
Praha 2. Vodič kova ul, Vš ,e psáno na psacim
strqi. Na zadní  straně dopisu č tyň nďitelné
pecetě a poznámka - vyvoláno '13i7 - podpis
nďitelný. obr 3-
4) R dopis Praha 1, R nálepka č . 15869, Vyplacen

blclq ! !ďá\r!, r.r9|.h-

1

YýlLtla /'É . - !
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známkou č . n6, Ťa:í ť řrolanou j€dní m razí O<ern Š o, dfuhé  razí tko Š o vedle známky, adresát ctěný pan, p,

Jaroslav Kí outil, Havlí ckova 639, Plzenec,
odesiIatele nelze zjisbt, obr,4,
5) Dopis vyplacený dv&na známkami č . 2M,

.'.,'
:: . orazitkovanými jední m razí tkeí n Š o, druhé
' . í až í tko Š O vedle známek, adresát Pani Eliš ka, Pokorná, č p,214, Libuš in U Kladna, odesilatele

6) Dopis vyptacený známkami ě. 250,252 a
258, orazí tkovanými dv&na í azitky Š o, adresát
Pan Ffanl Jirouš ek, dalš i ú daje než e 4istit.
7) Dopis Vyplacený známkou č . 250 a dvána
známkami ě. 253, orazí tko/anými dvěí na
razí tky Š o, adresát Pan Antoní n Boleslaýsloý,
statkář na ,Blatě', p.Umyslovice, okr.
Poděbí ady. odesí latel Karel opďenshý, u
lnvalidovny 1675, Praha-Karlí n.
8) Dopisnice - střední  státní  znak cDV 43 ll,
orazí tkoýaná zná]rka .iední m razí &ern Š O,

druhé  razí tko Š o vedte známky, adre§át sboru N. l. S. Josefu Lustyko/i, zji§ění  dalš í ch ú dajů  xeí oxo/á kopie
neumož ňu.|e.
9) Dlouhlá oké nkorá obálka s let€ckou modrou nálepkou se známkami č , L 9 a známkou č - 260, orazí ikolanou
dvána í azí tky Š o,
10) obálka oké nko/á, rozmé ry normální , se Ňěma zná,nkami č . 258, orazí ť (o/anýmijední m razí tkern Š o.
1 1) obálka normální  se známkou č . 250, orazí tkoýanou jední m razí tkem Š o, bez adresáta.
12) obálka normální  se známkou ó. 251, orzí ť <ovanou jední m razí tkem Š o, orune razí tko Š o Vedle známky, b€z
adresáta.
13) obáka noí mání  se dv&na znáí nkďnič . 2o4,oí eE'í tkoýanÝmi kaž dá,iední m lazí í (eí n Š o, bez adresaia.
14) Obálka cenné ho dopisu, váha 90 9, výpláne 5,- Kč s, cena zá§lky 1.200,- Kč s, V-nálepka (zjistit č í slo xeroxwá
kopie neumož ňuje), vyplacen znánkou č . 232, Ťazí |ť í io'lanou jední m razí u<ern Š o, druhé  razí fl<o Š o vedle
znáí nky, bez adr€sáta, na zadní  straně ceno/try ďvé  nďitelné  pďetě, adresa odesí latele Josď Kdafik, Š aldo/a
3&€8 Praha - lGňí n.
15) obrazo/á dopisnice cDV 395 z roku 1928 s ó.řEem pod€brádskeho áí nku, orazí ť (or'aná známka jední m
raziť (eí n Š o, druhé  razí ť (o Š o vedle znánky, bez adresáta.

Technické  Dozn&nk\l:
Mateí iály č . 2, 5, 6 a 8 isou převzaty z korjií  (xeí oxo/ýď), otiš těných v náneckán š €cho/é m č asopise, vezgť e,ré
k nim se předpokladá, ž e dopisy býly zasí lány a prodáv&ly zavelké  finaŇní  č ffi<y do Něí nec*a Razí tka Š O na
dopisech m4í  slejne dahrn, sejnou poclací  dobu a rovně adresy na óálkáď| jsou napsány steiným rukopis€í n.
Autor č lánku óle vanie před koupí  podobný* dopi§l s tí m, ž e raí Ro Š o oyo zrrotwerro sběfatel€í n z Č ssR.
V č asopise je wedeno, ž e razí ť <o k š aďroi/é  dympiadě nóylo vydáno"
Autor dopisů  a razí tka se dopustil řady nŤřesnoslí :

a) R dopis č . ,l je vyplacen znánkaniv hodnotě 2,80 Kó správně má být vyplacen hodnotou 3,- l(č .
b) cenný dopis č . 3 je vyplacen znáTkani, pře§tož e od 15. 5. 1c21 bylo naňzeno hradit pc§o/ní

poplatky vhotoýosti.wplácet znánkani se zač ala cenná psaní  až  vdobě ProteKoratu (1939).
V naleplry byly vyctany v {nu 1925, na cdisú vGteci do roku 1939 se nezachovaly (sběratelé  § je
váš inou vystňhwali).
oba cenné  dopisy č . 3 a í 4 mají  u p€něž ní ch é stek chybně wedeny zkratky Kcs.

c) na dopise č . 7 je chybně Wedena poš ta Úmyskvi:e. Na Vys/ěť enou - poš ta v ÚmysloýEich nikdy
nebyla a dodnes není . Poš ia pro Úmyslolice byla vž { v Poděbradech.

d) vš echny m doporuč ené  dopisy č . 1,2 a 4 byly podány ve stejný den a ve š ejnou hodinu na po§ě
Praha ,í . Rozdí l mezi první m a druhlií n @iseí n (R í 0895 a R 1(fi7n ]e ale 218 č í sel R nalepek.
\2niká otár(a, zda v nedďa, \. 12. 7 . 1931, bylo na té to postě @áno k přepralě tdik doporuč ených
zá§lek V rozmezí  několika ú řední ch hodin. Dopis č . 4 (R 15869) je rovněž  záhadou. Snad bylo
oto/řeflo ví ce přepáž ek, potďn by mělo existo/á ješ ě jedno nebo ví ce razí tek, Kerá by podle
tehdejš í ch praýidel po.š ty, máa být označ ena rů znými pí srneny (a, b, c) v do|ní  ú seč i. Na dopise č .1 ,ie
nalepena R nálepka typu CS 4. Na poš to/ní  přepáž ky byla dodávána od jara 1934, Má š irš í  pí srneno
R, je zoubkc^/ána 1ďl. Na cí optse je pouite s razifl<eí n SO, coz je č asově nďnož né .

e) nedostať ry v pror'edení  razí s<a Š lo jsou patrné  již  na první  ponteo. nazit<o je .iednokruholé  o
prů měru 34 mm - statní  raitl<av lé  době měla prú má 32 mm; datumcň^ý mů stek má slab€ linky - u
státní ch byly daleko silnqš í ; mů stek není  vroynotĚž ce stextďn Praha 1; ozdóné  š esticí pe
tvezdič ky jsou V nestejné  ú ro/ni, pravá je umí stěna \^ýš € než  lg/á; v textu .ie nestejná výš e pí srnen -
pí sí neno Š  je nqvyš í , pí sí neno o ve slolě Š AcHoVÁ je Vyš í  a už š í , pí §neno o ve slo/ě
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oLYMP|ADA je §nš í  a nž š i; Ve §o/ě oLYMP|ADA cnybí  ěrka nad A, pí sí neno M je netypické , ve
slově PMHA 1 jsou nesteině velká pí srnena A - první  malé  a druhé  velké , dosahujicí  na homí
mezikruž j. Je nepravděpodobné , ž e by takové  provedeni razí tka poš to/ní  správa pňpustila a dala do
otĚhu. Č eskos|olenská raitka zoMóí  roku ,1931 s€ Vrznač o/ala Velkou kvalitou a dobnim
prwedení m vš ech ú dajů , mž  se o razí ť <u Š o ří ci nedá,

ZiNď
Razitko Š O bylo praýd@obně zhotoýeno Franbš kem Paroulkeí n, nebo s jeho Ůědorní m dalš í  osobou,

respeKive osobami a to za ú č elern zí skáni matefiálu k !^iměně se zahranič ní mi strěrateli. Poro/náme-li řetí  vydání
kalal€u z roku 1974, kde raí u<o Š o wedeno není , s vydání m katialogu z roku 1978, kde lazí ť (o Š o Wedeno je,

muž eí ne ňci, ž e razí tko Š o vzniklo mezi roky 1974 a 1978.
F€ntiš ek Paroulek byl €en Vá$iVým š achistou, ale bké  filatdistou - vystat/o/áeleí n, Byl i Velmi

znÉ ným kreslí řan. Vš echny ukázky razitek Ve druháT Vydání  katalogu jsou jeilo dí lan. Nespomé  YYvame
nadáňí  prokazal wym ex-porrat# ,Š actrY na lll. Krqské  výstarrě Ňt&ní cir známek Olympspoň v Č estýctr
Budé ,io/icí ch V roce 1 970. Na listech exponáu byly dokonale Vykresleny stavy jednoť i\^ých her.

Fran6š ek Paroulek bydld V Poděbradech. Když  prodd dŮm se zaňzení m, bylo vjedné  záswce stolu nel€zeno

celkern 10 kusu rtzných obáek s razí Scy Š O.
Ty jsou popsány v tqnto dánku pod ě, í , 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15.

Razí 6<o š o _PMrtn 1 Š AcHoVÁ oLYMP|ADA 12. Vll 31 1í  rrení  pňlež toďÉ  razí í (o č eskoslo/enské  poš ty, ale
jde o ť řdorý výrobek soukí ořné  coby-

Autor zdené k Hmč í ř, Poděbrady

Memoriál Miloslava Bednaří ka

č eský střelecký svaz uspořádal ve dnech 7.-9, května letoš ní ho roku na střelnici Brno - soběŠ ice
15, roč ní k střáecke soú těž e v brokoú é  střelbě "Memoriál Miloslava Bednařika'-

Letos, dne 16.6. uplynulo í 5 let od tragické  sí nrti výborné ho č esl(é ho sportovní ho střelce a
stří brné ho medailisty oH 1988, Mi|oslava Bednaří ka.

Byl to talent, ktený se rodí  mož ná jednou za 100 let. Narodil se 30.1.1965 a Ve 13 letech popNé
poznal vů ni střelné ho prachu na střelnici V olomouci a to dí ky otci, Kerý byl váš nivý myslivec.

Jako junior v RH Bmo se pod Vedení m v,ýborné ho trené ra Vlastimí ra Málka věnoval brokové

disciplině trap. V,16 letech si přivezl Ňě medaile z junio§ké ho ME, zlalo za soutěŽ druŽStev á stří bro

z jednoť ivců . V roce ,í  984 zí skat titul juniorské ho mistra staré ho kontinentu a druhé  zlato za druŽš tva. o rok
později si zlaté  double mezi |uniory zopakoval. Ve dvaceti letech, ješ tě iako junior, vyhrál Ms mezi seniory
(nelmtaosi mistr sr'ěta V histoiii) a tento skvělý ú spěch V dalš í m roce zopakoval, když  vytvoňl nový s;větový

iekord. z 225 vž ených terč ů  (vč etně fináloných 25) chybil jen iedinkrat !! NaVí c pomohl vybojovat zlato i

druž stvu Č eskoslovenska rovněž  v nové m světováT rekordu.

Na oH vseoulu vroce 1988 stří lel vzávodě iVe fiňále bez chyby (!!) a o zlato přiŠ el aŽ
v dodatďnďn rozstřelu s Monako/ďn (SSSR) až  po dalš í ch sedmi výstřelech. Výč et jeho ú spěchŮ by byl
ješ tě větš í , kdyby Vedle střelby nďněl zálibu v rychhých motoí kách a nepřiŠ €I onen osudný střet jeho
motocyklu s nákladní m autem na brněnské  kňž olatce v pátek 16. č eNna 1989.

Celkově ve wé  kráť <é  spoňovní  karié ře vybcioval stří bro na OH 1988 a na MS 3 zlaté  a 1

bronzovou medaili a na ME 5 zlat\ých a po jedné  stří brné  a bronzové  medaili. PouŽÍ val brokovnici Beretta

z ltálie,

M€rť roRtáL
%tat*

, 8RNo
7-:a:al]{

sÉ oUL

Tuto událost připomenula asociace olympsport
poš iě Brno 2.

Č R pří lež itostným otiskem Výplatní ho 
:,'::#.:ř
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E G Y P T - kandidát na pořadatele MS 2010 ...

Na poslední m zasedání  FIFA bylo rozhodnuto, ž e fotbalové  mistrovsfuí  světa 2010 se bude konat
také  na africké m kontinentu. Hlavní mi zájemci o pořadatelství  MS jsou Egypt, Libye, Maroko, Již ní  Afňka a
Tunisko.Jakoprvní sí ilatelistickou propagací přispěchalEgypt,ktený27.9.2003vydaldVězailimaýé
známky a FDc s pří lež itostným razí tkem-

Známka v noí ninální  hodnotě 30 ft představu,je jako l€o oKo. To znač í  faraonskou historii,
v Egyptě s€ totiž  Věňlo, ž e oko má podpů rnou sí lu a znamená soudrž nost a prosperitu, jednotu, vú lí  a
schopnost ducha. Logo je v č ervené , bí lé  a óerné  barvě, což  jsou národní  barvy Egypta-

Druhá akaktivní  známka v hodnotě 125 Pt opět pňnáš í  již  zmí něné  logo, a co je velmi zaií mavé ,
relié f a zlatou masku krále Tutanchamóna (pwodně Tutanchaton), ktený vládl V Egypté  asi V letech 1347 -
1339 př. n. l. Nález bohaté  výbavy Tutanchámonovy hrobky v Úooli xralů  v roce 1922 proslavil janak
nevýznamné ho faraona a zdá se, ž e ani fotbalové  Ms nezů stane V ieho propagaci pozadu.

obě známky byly tiš těny ofsetem, známka hodnoty 30 Pt vyš la v nákladu 150 000 ks a ZN 125 Pt
vnákladujen 100000 kusů . Bude za!í mavé  s|edovat sč í m nás filatelisticky překvapí  zbývaií cí  ž haví
kandidáti o Ms 2010, st. Kamenický

EcYPT

FIRST DAY COVER r-* lbl qiY;

@§

cAlRo 27-9-2t}03
2010

Vo $ oc=a

Do dneš ní ho č í sla pňspěli č lenové  : J. Petrásek, l. Vápenka, s. Kamenický, L. Janouš ek, A. Adolf,
L. Kajaba a z. Hmč í ř

Vš em za to upří mně děkujeme a nová redakce se těš í  na dalš í  pří spěvky i od V á s .

Uzávěrka pří š tí ho č í sla je 1. března 2005
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