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ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII


ZPRÁVY Z VEDENÍ
PODZIMNÍ SETKÁNÍ OLYMPSPORTU BUDE V PRAZE !
Podzimní setkání Olympsportu se uskuteční v sobotu dne 20. října 2007 v zasedací
místnosti Českého střeleckého svazu, v 5. patře budovy U Pergamenky 3, v Praze 7 –
Holešovicích (viz mapka).
Zahájení výměnné schůzky v 8.30 hod., program setkání od 10.00 hod.
Do místa setkání se dostanete z vlakového nádraží Praha – Holešovice (metro „C“) pěšky
(cca 10 min.), nebo tramvají č. 5, 12, 15 od nádraží Praha – Holešovice směr centrum na
následující zastávku Ortenovo náměstí. Z hlavního nádraží v Praze a z autobusového nádraží
Florenc je možné použít metro „C“ do stanice Praha – Holešovice.
Na setkání s Vámi se těší Ladislav Janoušek (tel. 604414879).
Místo 53. setkání Olympsportu se muselo změnit a Praha zaskočila na původně plánované Ústí nad Orlicí.
Přítel Andělín Adolf musel ze zdravotních důvodů s přípravou setkání v Ústí skončit. Přejeme mu brzké uzdravení
a návrat mezi nás.
V prostorách Českého střeleckého svazu se již jedno setkání Olympsportu uskutečnilo 4.11.2000. I když je to již
sedm let, určitě si někteří z Vás na setkání pamatují, ale pro jistotu připojujeme mapku s vyznačeným místem
setkání.

omluva redaktora – v prvním letošním čísle Zpravodaje, který dostáváte v tištěné podobě, byly chybné údaje
na první straně. Správně má být:
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NOVINKY OLYMPSPORTU
CZECH OPEN PARDUBICE 07
Ve čtvrtek 13. července byl v Pardubicích zahájen XVII. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her
CZECH OPEN 2006. Záštitu nad největším šachovým festivalem na světě převzali prezident republiky Václav
Klaus, hejtman Pardubického kraje Michal Rabas a primátor města Pardubic a senátor Jiří Stříteský.
Program festivalu zahrnoval více než 70 jednotlivých turnajů, kterých se zúčastnilo přes čtyři tisíce hráčů ze 46
zemí všech pěti kontinentů. Pěti největších šachových turnajů festivalu CZECH OPEN 2006 se zúčastnilo 1600
hráčů. Na druhém největším šachovém turnaji na světě je pravidelná účast 700 hráčů. Festival šachu, bridže a her
CZECH OPEN je tedy mimořádná událost celosvětového významu.
Hlavní velmistrovský šachový turnaj PARDUBICE OPEN měl letos velmi kvalitní obsazení. Mezi hlavní hvězdy
patřili velmistři David Navara (CZE), aktuálně 14. světový hráč, Evgeniy Najer (RUS), Radoslaw Wojtaszek (POL)
nebo domácí Viktor Láznička, 14. nejlepší junior na světě.
Dalšího významného turnaje festivalu CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN, otevřeného Mistrovství České republiky v
rapid šachu, se zúčastnil mimo jiné David Navara, Radoslaw Wojtaszek nebo Sergei Movsesian (SVK).
Velice dramatický průběh měl velmistrovský turnaj Pardubice Open. Po osmém kole mělo šest šachistů
vyrovnaný bodový součet, a tak se čekalo na jejich tři vzájemné duely. Z nich vzešel jako jediný vítěz Rus Stanislav
Novikov, který porazil českou jedničku Davida
Navaru. Ostatní čtyři kandidáti na vítězství ve
svých zápasech remizovali.
Olympsport připravil pro tuto událost štoček
do výplatního strojku Postalia, který byl
používán na poště Pardubice 2 jeden den, a to
23.7.2007 a příležitostnou dopisnici s
přítiskem.

11. mistrovství světa v atletice v Ósace
a zejména výsledky našich atletů máme ještě určitě všichni v živé paměti.
Šampionát skončil pro naši malou zemi velice úspěšně a zisk dvou zlatých a
jedné stříbrné medaile zařadil Českou republiku na skvělé 6. misto
v hodnocení národů.
Olympsport vyvinul iniciativu a přesvědčil Českou poštu, že získané zlaté
medaile Romana Šebrleho v desetiboji a
Barbory Špotákové v hodu oštěpem jsou
takovým
úspěchem,
aby
byly
připomenuty příležitostným
ručním
razítkem. Ve dnech 10.-14. září 2007
bylo razítko používáno na poště Praha 1.
Olympsport připravil pro své členy také
příležitostnou dopisnici
s přítiskem.
Také třetí medailistka z Ósaky, stříbrná ve skoku o tyči, Kateřina Baďurová,
bude mít „své“ razítko. Olympsport připravuje štoček pro znehodnocovací
strojek Postalia. Strojové razítko
v černé barvě bude používáno na
pobočce České pošty Praha 6. Přesný termín používání razítka
nebyl ještě v době uzávěrky tohoto čísla znám. Také k této
příležitosti bude vydána dopisnice s přítiskem

20 let České olympijské akademie
Česká olympijská akademie vznikla v roce 1987 ve své činnosti
šíří a propaguje olympijské ideály, principy a hodnoty, vytváří systém
spolupráce s českými vědeckými a pedagogickými institucemi a
rozšiřuje a prohlubuje vědecké a studijní práce v oblasti olympismu,
prohlubuje informovanost o olympijské problematice mezi členy
ČOV, českými sportovci, mládeží a širší veřejností.
Českou olympijskou akademii řídí Rada ČOA, kterou tvoří představitelé vybraných vědeckých oborů (historie,
filozofie, psychologie, pedagogiky...) a zástupci celé řady organizací mezi kterými jsou např. Český olympijský
výbor, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy,
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Česká televize a svého zástupce má v Radě ČOA také Olympsport.
Předsedou ČOA je Prof. PhDr.Antonín Rychtecký.
20. výročí založení České olympijské akademie bude připomenuto
příležitostným štočkem v znehodnocovacím strojku Postalia, který
bude používán na poště Praha 6 dne 19.10.2007.

Setkání Olympsportu
se uskuteční 20. října 2007 v Praze (více o setkání na straně 58)
a ve stejný den bude používáno příležitostné strojové razítko v černé
barvě na poště Praha 6. Námětem razítka bude připomenutí blížících
se Her XXIX. Olympiády v Pekingu v roce 2008.
———————————————————————————————————————————————————
V emisním plánu České pošty na rok 2008 jsou tři známky se sportovním námětem. Ing. Jaroslav Petrásek připravil
k vydání těchto známek rešerše do propagační brožury České pošty:

100 LET ČESKÉHO HOKEJE
Lední hokej, kolektivní sport na ledě, při němž hráči, jezdící na bruslích, se snaží hokejovou holí dopravit kotouč
do soupeřovy branky, vznikl v Kanadě. Doba a místo jeho vzniku nejsou přesně známé. Nejčastěji se uvádějí 60. 70. léta 19.století a kanadská města Kingston a Montreal. Do Evropy se lední hokej dostal na přelomu 19. a
20.století.
V Čechách se hrála již v letech 1889 - 1891 hra podobná bandy hokeji, tedy hokeji s míčkem. Kanadský způsob
hokeje se objevil až v zimě roku 1908 - 1909. Již 8.11.1908 byl založen Český svaz hokejový. V témže roce jsme
byli jedním ze zakládajících členů LIHG. V té době hrálo hokej u nás dvanáct klubů, z nichž deset mělo své sídlo v
Praze. V roce 1921 se hokej rozdělil na lední a pozemní a vznikl Československý svaz ledního hokeje. Čs.družstvo
se zúčastnilo poprvé mistrovství Evropy v Berlíně 1911. Velký propagační význam mělo ME 1925, které se konalo
v roce 1925 na Štrbském Plese. Toto mistrovství vlastně také přispělo k založení ledního hokeje na Slovensku. V
roce 1931 byl postaven Zimní stadion v Praze na Štvanici.
Za celou dlouhou historii ledního hokeje patří naše reprezentace mezi nejlepší na světě. Pod vlajkou
Československa vybojovali naši reprezentanti na mistrovstvích světa celkem 34 medailí, z toho 6 zlatých, 12
stříbrných a 16 bronzových. Samostatná Česká republika zatím má na svém kontě 6 zlatých, 1 stříbrnou a 3
bronzové. Sečteme-li vše dohromady, dojdeme k celkovému počtu 43 vybojovaných medailí, z toho 11 zlatých, 13
stříbrných a 19 bronzových.
Na olympijských hrách jsme zaznamenali 4 stříbrné a 4 bronzové medaile v barvách Československa a jednu
zlatou a jednu bronzovou medaili jako Česká republika. Právě zlato z Nagana 1998 je zřejmě naplněním největšího
snu mnoha našich hokejových generací. Byla by to dlouhá řada jmen těch, kteří se zasloužili o jméno a úspěchy
českého hokeje. Zasloužili se o ně nejenom sportovci - hokejisté, ale i funkcionáři - činovníci, neboť jenom
pořadateli mistrovství světa jsme byli celkem devětkrát, naposledy v roce 2004. Přejme si tedy, aby i v roce 2008,
kdy pořadateli bude poprvé Kanada (Halifax a Quebec), byla naše reprezentace co nejúspěšnější a medailový
zápis opět o něco rozšířila.

HRY XXIX.OLYMPIÁDY V PEKINGU 2008
XXIX. letní olympijské hry 2008 se budou konat v čínském Pekingu. O tom, které město uspořádá olympijské hry v
roce 2008 se rozhodlo 13. července 2001 na zasedání MOV v Moskvě. Spolu s Pekingem usilovaly o pořádání her také
Toronto, Paříž, Istanbul a Osaka. Již v 1. kole hlasování dostal Peking nejvíce hlasů, ale protože nedosáhl absolutní
většiny, hlasovalo se ještě jednou, tentokrát již bez Osaky. Ve 2. kole již 56 ze 105 pověřených členů MOV dalo svůj hlas
čínské metropoli.
Rozhodnutí o pořadatelství her bylo ve světě však přijato se střídavými rozpaky a místy i se značným odporem díky
politickým postojům čínského vedení a zejména pro porušování základních lidských práv, ke kterému v Číně stále
dochází. Čína však věnovala přípravě her nesmírné úsilí a při výstavbě nových sportovních zařízení vynaložila značné
finanční prostředky. Vrcholní představitelé čínského státu rovněž dali slib, že se již nebudou opakovat potíže při stavbě
olympijských sportovišť jako v Aténách a svůj slib dodrželi. Všechna sportoviště byla dokončena rok před zahájením her
a předána do užívání sportovcům. Na drtivé většině z nich také proběhly testovací předolympijské závody. Naprostá
většina soutěží se uskuteční přímo v Pekingu. Pouze v Qingdao proběhnou soutěže v jachtingu, v Hong Kongu

soutěže jezdecké a fotbal uvidí Tianjin, Shanghai, Shenyang a Qinhuangdao.
Zahájení bude 8. srpna 2008 a ukončení 24. srpna 2008. Mělo by být rozdáno na 302 sad medailí ve 28 sportech.
Mezi nové disciplíny se zařadí například cyklistická disciplína BMX, nebo takzvaný plavecký maratón.
Pilně se připravují i naši reprezentanti. Na předchozích olympijských hrách v Aténách startovalo celkem 142
českých sportovců, kteří přivezli osm medailí. Kolik jich pojede do Pekingu, není ještě zdaleka jisté. Systém
kvalifikačních soutěží se teprve rozbíhá, naše medailové naděje budou směřovat zejména k atletům, střelcům,
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veslařům, vodním slalomářům i rychlostním kanoistům, ale bez nadějí nejsou ani cyklisté, tenisté, triatlonisté,
moderní pětibojaři a z kolektivních sportů snad i basketbalistky.
Účast českých olympioniků na olympiádě v Pekingu 2008 bude jedna z nejdražších v historii. Přijde nás zhruba
na 32 milionů korun. Pokud by se naplnily nejoptimističtější nominační předpoklady, mohla by naše výprava čítat
až 200 sportovců, pokud získají více než 12 medailí, bude Peking dokonce nejdražší "českou" olympiádou všech
dob.

XIII.LETNÍ PARALYMPIJSKÉ HRY V PEKINGU
Paralympijské hry jsou vrcholnou soutěží pro špičkové sportovce s různými zdravotními postiženími. Základní
filozofií provázející paralympijské hnutí je, že tito světoví sportovci mají schopnosti a zkušenosti rovnocenné s
nepostiženými sportovci a stejně jako oni se musí podrobit přísným kvalifikacím a výběru do národních týmů.
Paralympijské hry vznikly zásluhou sira Ludwiga Guttmana, anglického neurochirurga ve Stoke Mandevillské
nemocnici v Aylesbury v Anglii, který v roce 1948 zorganizoval Mezinárodní hry vozíčkářů, které se časově kryly s
londýnskou Olympiádou. Další záměrný pokus spojit olympiádu a paralympiádu nebyl uskutečněn až do roku 1960.
První Paralympijské hry byly uspořádány v Římě v roce 1960, jen pár týdnů po XVII. římských Olympijských
hrách. Těchto Her se zúčastnilo 400 špičkových atletů z 23 zemí. Z počátku byli aktéry Paralympijských her pouze
sportovci vozíčkáři. S postupným rozvojem paralympijského hnutí se připojili sportovci s dalšími druhy postižení.
Poslední paralympiáda se uskutečnila v řeckých Aténách v roce 2004. Mezi soutěžními disciplínami byly: atletika,
basketbal, boccia, cyklistika, fotbal, goalball, jezdectví, judo, lukostřelba, plavání, stolní tenis, střelba, šerm, tenis,
volejbal, vzpírání. Zde získali naši reprezentanti celkem 31 medailí (16-8-7). Nejúspěšnějším sportovcem v historii
České republiky na letních paralympiádách je spastik Roman Musil (4-1-1).
V České republice jsou zdravotně postižení sportovci registrováni ve sportovních svazech, čítajících více než 17 500 členů.
Ti nejlepší z nich se zúčastní XIII.Letních paralympijských her, které se uskuteční v Pekingu 6.- 17.9.2008.

Pele mele
• Člověk je stále překvapován.
Bohudíky někdy i příjemně.
Myslel jsem, že o basketbalu na
poštovních materiálech v Česku
vím všechno a ejhle ...
Na
zapomenuté kolínské burse jsem
pořídil černobílou pohlednici,
vydanou organizačním výborem
MS žen v košíkové v roce 1956.
Frankovaná
je
poštovní
známkou k téže soutěži a
razítkovaná
obdobně
zaměřeným
příležitostným
razítkem, vše ve slušné kvalitě.
Jistě, pohlednice samotná není
filatelistickým materiálem, který
hlediska jury, ale mám-li si
s přítiskem k události, kterou
vždycky raději to druhé. Možná,
dalších?

by zvyšoval hodnotu exponátu z
vybrat mezi pohlednicí obyčejnou nebo
potřebuji dokumentovat, vyberu si
že pohlednic bylo víc. Ví někdo ještě o

• Přítel Kassowitz ze švýcarského Winterthuru nám napsal :
Spengler Cup je nejstarší mezinárodní klubový hokejový turnaj světa. První ročník se uskutečnil již v roce 1923.
Pořadatelem je známý švýcarský hokejový klub HC Davos vždy v období mezi vánocemi a Novým rokem. Turnaj je
pozvánkový, pozvánky pochopitelně rozesílá pořádající klub. Zpočátku byla zvaná pouze klubová družstva Evropy,
v meziválečném období byl jednoznačně nejčastějším vítězem LTC Praha. Po roce 1980 dostaly pozvánky i
některé universitní kanadské kluby a tak v letech 1984 - 1998 zvítězila kanadská družstva celkem osmkrát. Poté se
značně zvýšil počet Kanaďanů, hrajících soutěže v Evropě, takže pořadatelé zvou z Kanady většinou pouze
trenéra, který družstvo vytvoří z kanadských hráčů evropských klubových soutěží. Později byla přizvána i mužstva
z Ruska, která podobně jako teamy z Česka většinou zklamala. Účast v posledních letech podcenili hráči pražské
Sparty i ruského Magnitogorsku a
k další účasti již přizváni nebyli.
Poštovní propagace Spenglerova
poháru je poměrně častá, do
provozu jsou nasazena strojová
razítka nebo výplatní otisky s
charakteristickým logem.
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• Zajímavá pohlednice, vydaná při
příležitosti
konání
I.
Slovenských
športových her v Bratislavě, které se
konaly v září roku 1940. Pohlednice,
vydaná
"Nákladom
autora
Št.L.Kostelníčka, Bratislava, Hlinkovo
námestie
21/III."
je
opatřena
dvojjazyčným
slovensko-německým
přítiskem "1.slovenské športové hry /
Nemecko - Slovensko / medzištátný
futbalový zápas". Pohlednice je odeslána
z Bratislavy do Sniny doporučeně a
expres. Poštovné v hodnotě 10,65 Ks je
složeno leteckých známek v kombinaci
se sérií Krásy přírody. Příležitostné
razítko používala bratislavská autopošta
s rozlišovacím písmenem "d" dne
15.9.1940. I když z textu je patrný
filatelistický úmysl odesílatele, kolik asi
takových zásilek existuje?
• Nechce se tomu ani věřit, ale od konání zasedání MOV v Praze již letos uplynuly čtyři roky. Tak jako v Praze byl
určen pořadatel ZOH 2010 - kanadský Vancouver, tak se sešli členové MOV letos tentokrát v hlavním městě
Guatemaly. Zasedání MOV mělo pořadové číslo 119 a jeho hlavním úkolem bylo zvolit pořadatele ZOH 2014. Jako
kandidáti se dostali do posledního kola tři zájemci : Pyeongchang (Korea), Salzburg (Rakousko) a Soči (Rusko).
Den "D" nastal 4.července 2007. Po otevření obálky mohl předseda MOV oznámit, že pořadatelem XXII. ZOH
v roce 2014 bude ruské Soči. A pak říkejte, že politika do sportu nepatří!
Guatemalská pošta připravila obálky s přítiskem a používáno bylo i PR, obvyklé při filatelistických akcích v zemi.
Bohužel přímo z něho závislost na zmiňované volbě není patrná.

• Do rubriky jako novinku zařazuji i
známku, připomínající 200 let od
narození Giusseppe Garibaldiho.
Nominále známky 0,65 €, PR1 byla
používána tentokrát v Římě a v La
Maddaleně 4.7.2007. Pokud někdo
neví, proč o známce hovoříme, tedy
stačí se podívat na košili Garibaldiho
na známce. Je červená a právě podle ní si zvolili barvu svých
košil čeští Sokolové, když sestavovali v polovině devatenáctého
století svůj vlastní kroj.

62

•
A ještě jednou z Itálie. 13.6.2007 vydala italská pošta
známku ze série Italský sport, která tentokrát připomíná
legendu nejen italského ale i světového boxu, Primero
Carneru (1906 - 1967). Výplatní hodnota 0,60€, PR1
používáno v jeho rodišti Sequals.
•
Západoslovenská energetika, a.s. byla součástí
Slovenského olympijského teamu a ve svém výplatním stroji
používala výplatní
otisk s textem
"Partner / olympijských / víťazov /
SLOVENSKO / Olympijský tím / ATÉNY
2004". Existují na Slovensku ještě další firmy,
které používaly podobný otisk?
-jpNovinky Čínské pošty k OH 2008
8.8.2007, rok před zahájením olympiády v Pekingu, vydala Čínská pošta sérii 6 příležitostných známek,
všechny o nominální hodnotě 120 fen. Námětem jsou olympijští maskoti při skoku do vody, střelbě, skoku o tyči,
volejbalu, cyklistice a vzpírání. Jednotlivé známky byly tištěny v TL o 10 známkách a 2 kuponech (na jednom
kuponu je emblém OH, na druhém nesportující maskot). Známky série byly společně vydány v aršíkové úpravě o
12 známkách (série je na samolepícím aršíku 2x). TL a aršík mají rozměry 216x156 mm, známky 30x40 mm.
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Další novinky Čínské pošty uvedeme příště.

XXIX. OH PEKING 2008 – RAZÍTKA A KAŠETY (POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA)
Razítka a kašety z 12.11.2005.
1000 dnů do zahájení OH 2008:
(5 razítek již bylo uvedeno v minulém čísle)

Ve stejný den, 12.11.2005, 1000 dní před zahájením her, Čínský olympijský výbor oficiálně představil pět
maskotů her. Maskoti se jmenují Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying a Nini. (Více o maskotech i s vyobrazením
v čísle 3/2006 Zpravodaje na str. 69-73). Ať se nám maskoti líbí či nelíbí, jejich používání na razítkách a kašetech
čínské pošty je tak četné, že tuto skutečnost nemůžeme ignorovat. A zde je alespoň několik reprodukcí razítek.
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Maskoti na razítkách a kašetech k OH 2008:

A do třetice 12.11. 2005 - maskoti poprvé
na razítkách propagují jednotlivá sportovní
odvětví: na otiscích červených strojových
razítek jsou vzpírání, stolní tenis, kopaná,
šerm a plavání. Na černých strojových razítkách z 20.11.2005 pak cyklistika, jachting,
lukostřelba, skoky na trampolíně a basketbal.
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8.8.2006, přesně dva roky do zahájení OH 2008 v Pekingu, zahltila Čínská pošta filatelisty dalším přídělem
příležitostných razítek a kašetů. Na prvních čtyřech ukázkách jsou otisky strojových razítek, používaných v den
vydání čtyřech příležitostných známek k OH 2008 s námětem piktogramů sportovní gymnastiky, basketbalu,
jachtingu a šermu. A následují další sportovní odvětví.

(pokračování příště)

- jpb -
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COUPE du MONDE de RUGBY 2007
Mezi mnoha soutěžemi se od 7. září 2007 koná ve Francii Světový pohár v rugby. Tak
totiž zní oficiální název soutěže, která je však 6. mistrovstvím světa. 20 kvalifikovaných zemí
bude hrát zápasy celkem v deseti francouzských městech. Nejdříve ve 4 základních
skupinách (skupina A – Anglie, Jižní Afrika, Samoa, USA, Tonga, skupina B – Austálie,
Wales, Fidži, Kanada, Japonsko, skupina C – Nový Zeland, Skotsko, Itálie, Rumunsko,
Portugalsko, skupina D – Francie, Irsko, Argentina, Gruzie, Namibie) systémem každý
s každým a potom následuje pro nejlepší týmy vyřazovací část, která vyvrcholí 20. října 2007
finálovým zápasem.

Francouzská
pošta
vydala
25.června
známkový aršík s deseti známkami, všechny v
hodnotě 0,54 € s různými záběry ze hry. V
místech konání byla používána PR1 se siluetami
různých herních zákroků.
6. září vyšla potom známka v samolepkové
úpravě ve výplatní hodnotě 3 €. Tiskový list
obsahuje 16 ks těchto známek. I k této známce
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byla používána PR1 ve všech deseti
místech konání soutěže. Tentokrát
však razítka mají jednotný námět,
siluetu poháru, připraveného pro
vítěze.
Na své si přišli i sběratelé - celináři,
protože 28.srpna se na přepážkách
poštovních úřadů objevil komplet pěti
celinových
obálek
s přitištěnou
známkou elipsovitého tvaru, která byla
i součástí v červnu vydaného aršíku. V přítiscích obálek jsou různé
stylizované záběry ze hry.
Soutěž připomenula také ve své známkové tvorbě Andorra (fr.)
vydáním jedné známky v hodnotě 0.85 € a jednoho PR1 a pozadu
nezůstala ani Nová Kaledonie, vydáním aršíku s deseti stejnými
známkami v hodnotě po 110 F, Portugalsko, které vydalo aršík

s jednou známkou hodnoty
1,85 € a jedno PR1 a
Argentina,
která
připravila
k zahájení
šampionátu
příležitostné razítko.
Dá se očekávat, že v
době konání šampionátu
bude francouzská pošta
používat
i
další
příležitostná razítka.
-jp-

•
Ragbyové přípravy Francie na letošní MS měly jednu ze svých
zastávek 16.4. letošního roku, kdy francouzská pošta vydala známku v
hodnotě 0,54 € (viz Zpravodaj č. 2, str. 56). Rugby, které má svoji
kolébku v roce 1823 v Anglii zakotvilo na území Francie v přístavním
městě Le Havre , kde byl v roce 1872 založen Le Havre Athletic Rugby
Club. První mezinárodní utkání Francie sehrála v roce 1906 proti
Novému Zélandu, první velký úspěch Francie zaznamenala v roce
1954, kdy na druhém MS získali mistrovský titul. Roger Couderc,
zmíněný na obou PR1 je nejen jedním z úspěšných francouzských
ragbistů, ale také známým komentátorem v sedmdesátých letech
minulého století.
-jp-
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Olympijští medailisté a filatelie (39)
XX. OLYMPIJSKÉ HRY MNICHOV (2. část)
LEHKÁ ATLETIKA
DRUT Guy (Francie) – stříbro v běhu na 110m překážky
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda)
FALCK-JANZE Hildegard (NSR) – zlato v běhu na 800 m a bronz ve štafetě na 4x400 m v soutěži žen
FM
Z
FUJEIRA
1972
Yv.
Mi. 1408 (1407/31)
s hodnotou v BF Mi. BF149 (148/72)
FUJEIRA
1972
Yv.
Mi. 1433 (1432/56)
s hodnotou v BF Mi. BF174 (173/97)
Z
UMM AL QIWAIN
1972
Mi. 708 (697/726)
Z
PARAGUAY
1975
Yv. 1432 (1430/4+A705/7) Mi. 2706 (2704/11)

FRENKEL Peter (NDR) – zlato v chůzi na 20 km
FM
Z
St.VINCENT & GRENADA 1994

Yv.

FUCHS Ruth (NDR) – zlato v hodu oštěpem v soutěži žen
FM
Z
GHANA
1994
Yv.
Z
St.VINCENT & GRENADA 1995
Yv. 2541 (2540/7)

Mi. 2849 (2849/52)
Mi. 2035 (2034/5)
Mi.

NSR – zlato ve štafetě na 4x100 m v soutěži žen (družstvo ve složení Krause Christiane, Becker-Mickler Ingrid,
Richter-Irrgang Annegret a Rosendahl-Ecker Heidemarie)
FM
Z
AJMAN
1972
Yv.
Mi. 2609 (2605/20)
1972
Yv.
Mi. 2625 (2621/36)

KEŇA - zlato ve štafetě na 4x400 m (družstvo ve složení Asati Charles, Nyamau Hezekiah Munyoro, Ouko Robert
a Sang Julius)
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FM
Z
UMM AL QIWAIN
1972
KOMAR Wladyslaw (Polsko) – zlato ve vrhu koulí
FM
Z
DAHOMEY
1972
1972
Z
ČAD
1972
Z
UMM AL QIWAIN
1972

Mi. 857 (847/58)
Yv. A182 (A182/2)
Mi. 501 (499/501)
Yv. BF20 série
Mi. BF20
Yv. 279 (278/81+A141/2) Mi. 621 (620/5)
Mi. 713 (697/726)

CHRISTOVOVA Ivanka (Bulharsko) – zlato ve vrhu koulí v soutěži žen
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda)
SZEWINSKA-KIRSZENSTEIN Irena (Polsko) – bronz v běhu na 200 m v soutěži žen
KEINO Hezekiah Kipchoge „Kip“ (Keňa) – zlato v běhu na 3000 m překážky a stříbro
v běhu na 1500 m
HEMERY David Peter (Velká Británie) – bronz v běhu na 400m překážky, stříbro ze štafety
na 4x400 m překážky (družstvo ve složení Reynolds Martin Edwards, Pascoe Alan Peter,
Jenkins David Andrew a Hemery David Peter)
JANIS Lusis (SSSR) – stříbro v hodu oštěpem
(filatelistický materiál všech čtyř atletů viz XIX. Olympiáda)
MELNIK Faina (SSSR) – zlato v hodu oštěpem v soutěži žen
FM
Z
AJMAN
1972
Yv.
1972
Yv.

Mi. 2613 (2605/20)
Mi. 2629 (2621/36)

MATTHEWS Vincent Edward (USA) – zlato v běhu na 400 m
FM
Z
RAS AL KHAIMA
1972
Yv.

Mi. 835 (831/7)

MENIS Argentina (Rumunsko) – zlato v běhu na 400 m
FM
Z
RUMUNSKO
1972
Yv. BF101 (101/02)
Mi. BF100 (100/1)
(symboly na okraji BF vydání na počest vítězství)
MENNEA Pietro (Itálie) – bronz v běhu na 200 m
(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda, se jmény dobyvatelů zlaté medaile)
MEYFARTH Ulrike (NSR) – zlato ve skoku vysokém v soutěži žen
FM
Z
JEMENSKÁ A.R.
1969 jména vybraných medailistů na vydání Mi. 1248 ve zlatě
Z
AJMAN
1972
Yv.(bez názvu hodnoty) Mi. 1563 (1545/74)
1972 (Mi.1563 přetisk se názvem hodnoty) Mi. 1593 (1575/604)
1972
(formát s kupónem)
Mi. 1615 (1605/34)
Z
DAHOMEY
1972
Yv. A181 (A182/2)
Mi. 500 (499/501)
1972
Yv. BF20 série
Mi. BF20
Z
HORNÍ VOLTA
1972
Yv. A112 (A108/12)
Mi.399 (387/401)
Z
MONGOLSKO
1972
Yv. 645 (644/50)
Mi. 749 (748/54)
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Z
Z
Z
Z
Z
Z

ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972
GAMBIA
1995
1996
DOMINIKA
1994
1996
GUYANA
1994
PARAGUAY
1984
1987
NĚMECKO

1994
1994

Yv. (28+A13)
Mi. 163 (163/9)
Yv. 560 (559/64)
Mi. 577 (576/81)
Yv. BF315
Mi. BF
Yv. 1958 (1958/66)
Mi. 1880 (1880/1)
Yv.
Mi.
Yv.
Mi.
Yv. 2141 (2137/43)
Mi. 3828 (3824/30)
Yv. 2284 (2280/5)
Mi. 4076 (7072/7)
(yv. 2141 s přetiskem Barcelona 1992)
poštovní lístek č.4 na pomoc sportu
poštovní lístek IMOS-u (spolu s dalšími šesti vítězi
na přítisku)
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MILBURN Rodney jr. (USA) – zlato v běhu na 110 m překážky
FM
Z
AJMAN
1972
Yv.
Mi. 2608 (2605/20)
1972
Yv.
Mi. 2634 (2621/36)
Z
HAITI
1972
Yv. 717 (713/7+A496/500) Mi. 1208 (1205/14)
Z
HORNÍ VOLTA
1972
Yv. A117 (A115/19)
Mi. 395 (387/401)
Z
MAURETÁNIE
1972
Yv. A128 (A128/30)
Mi. 445 (445/7)
Z
ČAD
1972
Yv. A142 (278/81+A141/2) Mi. 625 (620/5)
Z
UMM AL QIWAIN
1972
Mi. 710 (697/726)
1972
Mi. 854 (847/58)

NORDWIG Wolfgang (NDR) – zlato ve skoku o tyči
FM
Z
JEMENSKÁ A.R.
1971 jména vybraných medailistů na vydání Mi. 1389 ve zlatě
Z
AJMAN
1972
Yv.(bez názvu hodnoty) Mi. 1573 (1545/74)
1972 (Mi.1573 přetisk se názvem hodnoty) Mi. 1603 (1575/604)
1972
(formát s kupónem)
Mi. 1605 (1605/34)
Z
FUJEIRA
1972
Yv.
Mi. 1410 (1407/31)
s hodnotou v BF Mi. BF151 (148/72)
FUJEIRA
1972
Yv.
Mi. 1435 (1432/56)
s hodnotou v BF Mi. BF176 (173/97)
Z
HAITI
1972
Yv. A498 (713/7+A496/500) Mi. 1212 (1205/14)
Z
ČAD
1972
Yv. A141 (278/81+A141/2) Mi. 624 (620/5)
Z
UMM AL QIWAIN
1972
Mi. 701 (697/726)
Z
NDR
1972
Yv. 1442 (1440/5)
Mi. 1755 (1753/8)
Z
ANTIGUA
1996
Yv. 2021 (2021/9)
Mi.
Z
UGANDA
1996
Yv. 1483 (1475/92)
Mi.

Připravuje Laco Kajaba

(pokračování příště)
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OLYMPIJSKÉ CELINY – IV. ČÁST

Tři obálky věnované zápasu byly vydány v Turecku.

Olympijské hry v Moskvě roku 1980 byly pro Sovětský svaz důvodem vydat celkem 28 obálek věnovaných
jednotlivým sportům a k tomu ještě dalších 12 obálek věnovaných olympijským hrám.

Některé obálky byly vydány ve dvou vydáních, které se od sebe trochu vzhledově liší.
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Zvláštností olympijských obálek USA je použití symbolů hvězdiček místo olympijských kruhů.

Aerogram Řecka z roku 1981 ukazuje zbytky chrámu bohyně Héry v Olympii.

Pro olympijský rok 1984 vydaly v Rumunsku 3 obálky věnované zimním hrám a 6 obálek věnovaných letním
hrám.
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V olympijském roce 1984 se rozšířil počet zemí, které vydaly olympijské obálky.

Aerogram Vietnamu využívá k zobrazení antických sportovců přední i zadní stranu.

V roce 1986 si Australská pošta připomněla 30. výročí olympijských her v Melbourne.

K olympijským hrám v Barceloně roku 1992 vydalo Rumunsko sérii 6 obálek. Ke 100. výročí OH pak i obálku se
seznamem všech pořadatelů letních olympijských her.
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Sté výročí založení Mezinárodního olympijského výboru bylo důvodem pro vydání obálek s jeho zakladatelem
baronem d´Coubertinem.

Rumunská pošta si připomněla nejen zakladatele olympijských her ale i dalších 6 předsedů Mezinárodního
olympijského výboru.

Dvě obálky Austrálie nemají ve vytištěné známce uvedenu hodnotu a jsou určeny pro zaslání do ciziny. Obálka
s cyklistou je dosud největší vydanou olympijskou obálkou (220 x 110 mm).
V na přelomu tisíciletí je počet států, které vydaly olympijské obálky málo nad hranicí 20 zemí.
(pokračování příště)

Připravuje Ivo Petr
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Z HISTORIE ITALSKÉHO FOTBALU (2)
Významné místo v historii italského fotbalu zaujímal Turín. Na rozdíl od kosmopolitního Janova, zde vzali
organizaci fotbalu do rukou domácí Italové. V roce 1890 tady vznikl první italský fotbalový klub – Footbal Club
Internazionale, který na rozdíl od Cenoa Criket and Football Club (FC Janov) již neexistuje. V Turíně se zrodila
26.3.1898 Italská fotbalová federace (Federazione Italiana
Giuoco Calcio - FIGC). Ta se necelé dva měsíce po svém
založení postarala o světovou kuriozitu, když zorganizovala
v jediný den 8.5.1898 první ročník italské ligové soutěže.
Miniturnaje se zúčastnily pouze čtyři týmy, z toho tři byly
z pořádjícího Turína: Internazionale di Torino, FC Torinese a
Gimnastica di Torino. Historicky prvním mistrem stala hostující
Genoa CFC.
Významný byl pro celý italský fotbal rok 1905. Začal se
zvyšovat počet mužstev, a tím i počet ligových zápasu a soutěž přestala připomínat pohár. Juventus získává
v tomto roce první z dlouhé řady svých titulů, Itálie vstupuje do FIFA a italský národní tým debutuje v Miláně proti
Francii vítězstvím 6:2. Historie italského národního klubového mistrovství je pestrá a bohatá, ale a do 20. let

minulého století dost chaotická. V ročníku 1929-30 uspořádala
FIGC zápasy pouze v jedné celonárodní skupině. Osmnáct
klubů hrálo systémem každý s každým (doma-venku) a mužstvo s nejvíce body získalo mistrovský titul - scudeto
(scudeto je označení pro mistrovský titul, odvozené od vlaječky v národních barvách, kterou vítězný klub nosí na
dresech), poslední dva týmy sestupovaly. Tak byly položeny základy populární Serie A. První titul v nové soutěži
slavil v roce 1930 Inter Milán (tenkrát Ambrosia) a velkou zásluhu na scudetu měl kanonýr Giuseppe Meazza s 31
vstřelenými góly v 33 utkáních. Výkonostního vzestupu a světového ohlasu začal italský fotbal dosahovat
v průběhu 20. let minulého století, kdy se k moci v Itálii dostal fašistický režim Benita Mussoliniho. S podporou státu
se začaly budovat nové, velkorysé stadióny,
zrodil se kult fotbalových hvězd a přivíraly se oči
nad do té doby zapovězeným profesionalismem.
V klubech, ale i v reprezentaci začali nastupovat
tzv. oriundi, hráči italského původu, narození a
vyrůstající v cizině, hlavně v Jižní Americe
(Argentina, Uruguay).
Stanislav Kamenický
(pokračování příště)

EURO 2008
Na podzim vyvrcholí
kvalifikace o EURO 2008
v Rakousku a Švýcarsku.
Rakouská pošta vydala k ME 2008 5.6.2007
příležitostný aršík se čtyřmi známkami v hodnotě
20, 25, 30, 35 c a PR1 .
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LEGENDA CHORVATSKÉHO FOTBALU – BERNARD VUKAS
Při výročí osmdesátých narozenin slavného chorvatského fotbalisty Bernarda
Vukase používala chorvatská pošta 1.5.2007 hezké příležitostné razítko. Bernard
Vukas se narodil 1. května 1927 a zemřel 4. dubna 1983. Ve své bohaté kariéře hrál
za mládežnický tým Concordia Zagreb (1938-45), Amater Zagreb (1945-6), NK
Zagreb (1946-7), Hajduk Split (1947-57). V roce 1957 odešel tento skvělý útočník
na dva roky do italského klubu FC Bologna. Po návratu z Apeninského poloostrova
hrál opět za Hajduk Split (1958-63). Další fotbalové roky strávil v rakouských
klubech Profivereine Klagenfurt Austria, GAK Graz, K.S.V. Kapfenberg (1963-7).
Aktivní činnost ukončil v klubu Hajduk Split (1967-8), kde jako kapitán získal tři
mistrovské tituly v letech 1950, 1952 a 1955. Za klub sídlící na pobřeží Jaderského
moře nastřílel v 615 zápasech 300 gólů.
Zúčastnil se OH 1948 v Londýně a OH
1952 v Helsinkách, kde pomohl vybojovat
stříbrné medaile, když v obou finálových olympijských zápasech Jugoslávie
prohrála (na OH 1948 se Švédskem 1:3 a na OH 1952 s Maďarskem 0:2).
Vynikající zápasy odehrál ve výběru světa, kdy 31.10.1953 nastoupil ve
Wembley proti Anglii (4:4) a za spoluhráče měl hvězdy jako tehdy byli Ladislao
Kubala,Giampiero Boniperti, Vladimir Beara, Zlatan Čajkovski, Gerhard
Hanappi, Gunnar Nordhal a další. Jednou brankou se zapsal do fotbalové
historie. Vstřelil ji v dresu výběru Evropy 13.8.1955 v Belfastu Anglii (4:1).
Bernard Vukas se zúčastnil dvakrát mistrovství světa, a to MS 1950 a MS
1954. Odehrál na nich pět utkání. Jugoslávii reprezentoval 59x a nastřílel 22
branek. V roce 2000 byl Chorvatským fotbalovým svazem vyhlášen nejlepším
fotbalistou všech dob a v renomovaném deníku Večerní list byl zvolen
Sportovcem století.
Stanislav Kamenický

SPORTOVNÍ RAZÍTKA SLOVENSKÉ POŠTY 2006
3. 2.
10. 2.
10. 3.
24. 3.
21. 6.
27. 6.
18. 8.
9. 9.

Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 1
Dudince kúpele
Spišská Nová Ves 1
Trnava
Tatranská Lomnica
Spišská Nová Ves 3

1.10. Košice 1

Poštovní známka XX. ZOH Turín 2006 – Olympijský tým Slovensko
Zahájení XX. ZOH Turín - Karol Divín, stříbrná medaile 1960
IX. zimní paralympijské hry Turín 2006 – Slovenské paralympijské družstvo
26. ročník chodeckých závodů na 50 km – Mitink EAA
Spišská nová Ves, vítěz sl. poháru 2005, semifinalista extraligy mužů 2005/6
KALOKAGATIA - Mezinárodní olympiáda dětí a mládeže
RYSY 2006 – Mezinárodní střetnutí mládeže
Kvalifikace ME 2007 v basketbalu mužů 2.-13.9.2006, Anglie, Holandsko, Albánie,
Bělorusko
Mezinárodní maratón míru – Košice - 1924
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ITALSKÁ SPORTOVNÍ RAZÍTKA - 4. ČTVRTLETÍ 2006
V přehledu je uvedeno číslo razítka podle italského číslování, datum a místo použití, popis razítka. Přehled
navazuje na článek ve Zpravodaji č. 3/2006 strana 74-75. Více o italských razítkách na webové adrese
http://www.fsfi.it/annulli/annulli.htm
1472 15.10. Milano Isola
Inter Milán šampiónem Itálie 2005-6
1556 7.-8.10. Roma Ostiense NBA Europe Live Tour – týden velkého basketbalu v Římě
(další dny použití razítka 30.9. a 1.10.)
1574 1.10. Cerreto Laziale Automobilový sraz
1577c 1.10. Roma EUR
Filatelistická výstava – Itálie mistrem světa
1586 1.10. Pianoro
Jízda do vrchu Bologna-Raticosa
1590 7.10. Monza
Fiammamonza - šampiónky Itálie v ženské kopané 2005-6
1613 14.10. Asso
Otevření muzea cyklistiky – Madonna del Ghisallo
1643 19.10. Frosinone
Na hřišti pro solidaritu – Moscardiniho trofej v kopané
1680 21.10. Piacenza
2. mezinárodní šachový open turnaj města Piacenza
– filatelistická výstava
1695 24.10. Tirrenia
2. výročí uzavření italské akademie baseballu a softballu
1775 3.11. Favara
Rallye na asfaltu – 21. Fabara rallye
1848 25.11. Fontanafredda Mezistátní zápas v ragby – Jaguar test match Itálie - Kanada
1942 8.12. Aosta Ribitel
Světový pohár v severském lyžování
1944 9.12. Cerda
Allessandro Cagno, vítěz 1. ročníku 1906
– jízda historických vozidel k 100. výročí Targa Florio
1969 14.-19.12. Verona
40. výročí klubu stolního tenisu San Marco (předměstí Milána)
1974 15.12. Palermo
Sport a Sicílie v tempu Floria – fotografická výstava
2013 17.12. Lanciano
Jednotná kopaná v boji proti nádoru prs

1472

1556

1590

1574

1613

1775

1643

1848

1969

1577c

1586

1680

1695

1893

1974

79

1942

2013

1944

ITALSKÁ SPORTOVNÍ RAZÍTKA - 1. POLOLETÍ 2007
24
26
29
30
32
33
34
35
53
59a
59b
69
71
78
79
125
144
162
164
178

17.1.
18.1.
20.1.
20.1.
22.1.
25.1.
26.1.
26.1.
27.1.
28.1.
28.1.
11.2.
5.2.
3.2.
3.2.
18.2.
22.2.
26.2.
2.3.
25.3.

Torino
Cencenighe
Pinzolo
Bardonecchia
Torino
Tore Pellice
Pinerolo
Riccione
Pragelato
Modena
Cavalese
Auronzo
Viareggio
Arezzo
Roma Prati
Ternate
Bologna
Viterbo
Tarvisio
Treviso

24

33

59b

125
201
211
213
218
235

14.3.
10.3.
10.3.
15.3.
16.3.

23. zimní univerziáda Torino 2007 – zahájení
Belluno 2007 – Italské mistrovství v lyžování hasičů
Italské mistrovství v lyžování záchranářů - zdravotníků
23. zimní univerziáda Torino 2007 – alpské lyžování a snowboarding
23. zimní univerziáda Torino 2007 – Primo Nebiolo zakladatel univerziád
23. zimní univerziáda Torino 2007 – lední hokej
23. zimní univerziáda Torino 2007 - curling
22. mezinárodní sraz techniků – baseball a sotfball
23. zimní univerziáda Torino 2007 – skoky na lyžích a severská kombinace
34. závod v běhu na lyžích údolími Fiemme a Fassa
34. závod v běhu na lyžích údolími Fiemme a Fassa
Mistrovství světa psích spřežení
59. světový fotbalový turnaj Copa Carnevale
12. evropské představení stolního tenisu
Mezinárodní turnaj v ragby „6 NAZIONI“ Itálie – Francie
2. mezinárodní halový lukostřelecký turnaj
Návštěva prezidenta republiky v Ducati
Studentské sportovní hry, národní finále v přespolním běhu
Světový pohár v alpském lyžování žen
4. maratón v městě Vittorio Veneto, provincie Treviso

26

29

30

32

34

35

53

59a

69

71

78

79

162

164

178

144

Lodi Fascetti
50. výročí smrti Eugenia Castellottiho, pilota F1 – vzpomínkový den
Figline Valdarno 70 let kopané ve městě Figline, 4. filatelistickonumismatické setkání Valdarno
Roma Prati
Mezinárodní turnaj v ragby „6 NAZIONI“ Itálie – Wales
Palermo
Nicoló Carosio, FDC
Bologna
Návštěva prezidenta republiky v Ducati

80

237
246
264
278
458
461a
461b
477
482
487
488
489
548
551
555
557
575
578
584
590

17.3.
24.3.
31.3.
18.3.
1.5.
28.4.
28.4.
1.5.
5.5.
5.5.
5.5.
5.5.
12.5.
8.-9.5.
12.5.
12.5.
14.5.
15.5.
18.5.
16.5.

Roma Prati
Mezinárodní turnaj v ragby „6 NAZIONI“ Itálie – Irsko
Bergamo
51. filatelistická výstava – Sportovní bergamané
Cervia
2. ročník Bicycle Sportur Show
Roma
13. městský maratón v Římě
Sesto
50. ročník mezinárodních závodů v chůzi, Pohár města Sesto San Giovanni
Valtournenche 16. ročník poháru Mezzalama v alpském lyžování
Gressonei
16. ročník poháru Mezzalama v alpském lyžování
Frosinone
30. ročník italského fotbalového šampionátu série B 2006-7 Frosinone - Juventus
Desenzano
20. ročník mezinárodního mítinku v desetiboji a sedmiboji
Pianoro
20. italské mistrovství jízdy do vrchu historických vozidel Bologna – Raticosa
Bologna
Miniolympiáda 2007
Cerda
91. Targa Florio
Terni
30. ročník vodního maratónu
Milano
100. výročí závodu Paříž - Peking
Tempio Pausania Tempio Pausania, etapové město, zdraví 90. ročník Giro d'Italia
La Maddalena 90. ročník Giro d'Italia 1. etapa Caprera – La Maddalena
Barumini
90. ročník Giro d'Italia 3. etapa Barumini - Cagliari
La Spezia
24. letní národní hry – speciální italská olympiáda
Viareggio
Italské mistrovství v hokeji - národní finále juniorů Viareggio
Santuario
90. ročník Giro d'Italia 4. etapa Salerno – Montevergine di Mercogliano

201

237

461a

488

557

211

213

246

264

461b

477

489

551

578

81

278

482

548

575

218

584

235

458

487

555

590

593
596a
596b
609
610
619
637
641
662
665
666
670
673
678
682
687
695
696a
696b
697

12.-13.5.Roma
19.5.
Roma
20.5.
Roma
18.5.
Tivoli
18.5.
Cagliari
20.5.
Firenze
16.5.
Firenze
21.5.
Roma
23.5.
Caserta
26.5.
Bergamo
26.5.
Cantù
26.5.
Treviso
26.5.
Vignola
26.5.
Cantù
20.5.
Fiorano
23.5.
Pinerolo
27.5.
Auronzo
28.5.
Agordo
29.5.
Agordo
27.5.
Udine

593

619

Tenis v parku na Foro Italico (razítko bylo používáno ještě 19.5.)
Minimaratón: během proti nádorům – prevence nádoru prs na venkově
Minimaratón: během proti prsním nádorům
90. ročník Giro d'Italia 6. etapa TIvoli - Spoleto
Vzpomínka (po roce) na velký basketbal
1. národní turnaj v miniragby Francesca Borelliho
100. výročí závodu Paříž - Peking
100. výročí závodu Paříž – Peking
100. výročí závodu Paříž - Peking
90. ročník Giro d'Italia 14. etapa Cantù - Bergamo
90. ročník Giro d'Italia 14. etapa Cantù - Bergamo
Výstava fotografií z Giro d'Italia
100. výročí sportovního amatérského klubu města Vignolese
Fotografická výstava 100 let velkého Torina
90. ročník Giro d'Italia 8. etapa Barberino di Mugello - Fiorano Modenese
90. ročník Giro d'Italia 11. etapa Serravalle - Pinerolo
90. ročník Giro d'Italia 15. etapa Trento - Tre Cime di Lavaredo
90. ročník Giro d'Italia den odpočinku v městě Agordo
90. ročník Giro d'Italia 16. etapa Agordo - Lienz
8. městský maratón v Udine

596a

637

596b

609

610

641

662

665

666

670

673

678

682

687

695

696a

696b

697

82

721
723
725b
745
756
768
769
794
814
827

30.5.
31.5.
27.5.
25.5.
2.6.
1.6.
1.6.
3.6.
4.6.
8.6.

829

8.6.

834
838
846
867
869
883

9.6.
9.6.
9.6.
10.6.
10.6.
15.6.

898
957
959
966
985

16.6.
23.6.
23.6.
24.6.
30.6.

Ovaro
Riese Pio X
Trento
Palermo
Caorle
Treviso
Ponte
Milano
Milano
Lonato

90. ročník Giro d'Italia 17. etapa Lienz – Monte Zoncolan Ovaro (1730 m n.m.)
90. ročník Giro d'Italia 18. etapa Udine-Riese Pio X
90. ročník Giro d'Italia 15. etapa Trento - Tre Cime di Lavaredo
100. výročí závodu Paříž - Peking
Den žen ve sportu – Alpeadria Caorle 2007 – U.I.C.O.S.
90. ročník Giro d'Italia 19. etapa Treviso – Comano Terme
90. ročník Giro d'Italia 19. etapa Treviso – Comano Terme
90. ročník Giro d'Italia 21. etapa Vestone - Milano
Fotbalový mistr 2006-7 – Inter, FDC
IISSF Světový pohár v trapu, skeetu, dvojitém trapu,
MS v brokové střelbě
Reggio Calabria Pomoc sportu pro bezpečnost silnic a solidaritu,
2. ročník Arcobaleno Motor Show
Induno Olona 50. výročí smrti Luigiho Ganny, FDC
721
Galatina
Finálová fáze národního mistrovství žáků a mládeže
Staranzano
Olympijská kvalifikace v softballu
Villar Perosa
16. miniolympiáda
Induno Olona 50. výročí smrti Luigiho Ganny
Corciano
19. pohár Umbrie, Pohár republiky, Pohár A.S.I. – 25. výročí
C.A.M.E.P. (Club Auto Moto d'Epoca Perugino)
Arvier
Mistrovství Evropské unie jednotlivců v šachu
Fiuggi Fonte
Oslava gymnastiky
Piglio
FIS Světový pohár na kolečkových lyžích
Teramo
1. historická jízda na okruhu v Castellu
Bologna
Bologna danza – Italský šampionát ve sportovním tanci
723

725b

794

745

756

814

838

846

898

957

827

83

768

829

769

834

867

869

883

959

966

985

STRUČNĚ NA ZÁVĚR

Uruguay 12.3.2007 100 let
fotbalového klubu Colón
Uruguay 5.2.2007
šampionát mládeže
o pohár José Nasazziho
Chorvatsko 3.5.2007 Mistři světa ve vodním pólu

Finsko 24.8.2007
100 let Finského OV

Monako 2.4.2007
12. hry malých evr. států

Alžírsko 20.5.2007
Afroasijské hry Alžír 2007

Monako 2.4.2007
100 let Monackého OV

Nová Kaledonie červen 2007
XIII. Jihopacifické hry

Čína 10.9.2007
MS v kopané žen
San Marino

2.6.2007 ME v baseballu

Do dnešního čísla přispěli členové: Jaroslav Petrásek, Laco Kajaba, Stanislav Kamenický a Ivo Petr.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od V á s .

Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2007
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