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Protože raiitka k zahijetii
okončenVolympijských her
nebyla americkon poštou
připtavena, můžeme míito
nich
poulit
raziika,
připraveni k výstavě
OLYBOILILECK zabijen!
• lze
razítko s tmaem :
„POZDWT sraderým
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- V do ialicijent herbylo používáno Pit v hotelu Ivkriotte Marquise, kde byla
ubytována Olympijská rodina'

E

-

zakoitecni rizitko,
současně připošizink, .že
Přišti olympijské htY uvidí
v Ausnalii. Text
říká: „,OLYMPIDIEX 2000
POZDRAV AUSTRALW.
Otisk tohoto rathIci vidíme
na dopisnici s nobritenim
presidenta MOV, kterou.
připravila
španělskai
oárodn1 asociace
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AUSTRALIA' OLY;APHILEX .93 STATION

Česká olympijská
akademie, Fakulta tělesné výchovy a sportu.University Karloyy;
. „
Ceská národni asociace pro olympijikou filatelii ozimpspoRI
•
a Svaz českých filatelistů
• si Vas dovoluji co nejsrdečněji pozvat na MEZINARODNi KONFERENCI čOA

6 slIrlds 9.75.Ů95
' rsity •Karlový,
která se uskiiteční v sobotu 9Jístopadu 1996 v Objektu Fakulty tělesné výchovy a sportu Wive
• ul. Jose Martino 9, Praha 6 - Dejvice.
•
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PROGRAM KONFERENCE: ,
DOPQLEDNE-od 10.90 SEMINAt OLYMPISMUS A FILATELIE

-

ing J.Petrasek (CZE)
doc.J.Kossl (CZE)
MUDr P.Osuský (SVK)
M.Bergmann (SU1)

Představeni OLYMPSPORTU
Historie olympismu v Čechách •
Olympismus a filatelie
Jurtvání olympijskýchexponátů .
" . •
• • Diskuse •
'Společný oběd
•

'Pozváni obdrželi : FIPO . (Mezinárodni federace cilympijšké. filatelie při mpv), Národní federaci pro
olympijskou filatelii v • Anglii (SOC),..ltalii (Phila-Sport), Německu (IMOS), -Polsku (Klub Olympijczyka), Slovensku
••
(SSOŠF), členové č0A, OVMPSPORTU,.účitelstvo; a studenti"FTVS UK Praha, media a další zajeinci.
. V sale, který bude otevřen v 9106; bude instalována minívýstavka filatelistiCký.ch exponátu a .pokud vše
připravované dobře vyjde, budé zde provědeni křest nové českéblympilske celinové dopisnice k úspěšné účásti našich
olympioniků v: Atlantě. 'Zvláštní poštovní přepážka 'bude používat. přilditbstné razítko. V. prodeji 'bude přitisk
OLYMPSPORTU k 30:yýročf jeho založeni a k-40.výročl OH .1956 v Melbourne š příležitostným otiskem výplatního
•
stroje. K autogramiádě se pokoušíme Zajistit účast něktěreho'ůspěšnéhd olympionika. •
•

. LYMPSPORT
ODPOLEDNE od 14.00 SETKÁNI SPOLEČNOSTI O
Zahájeni
•
Zprávy členů vedení OLÝMPSPORT.0
- Výstava OLYMPHILEX'96 v Atlanta
Diskuse
•
,
'Výměna filatelistického materiálu

Mgr.R.Jásek
' ing J.Petrdsek "
.•

Předpokládané ukončen! v 16.30. Účastníci jsou žádáni, aby výměnu filatelistického materiálu pone;haii
až na zěvěr_setkinl. Zájemci o zajištěni noclehů z patku na sabotuj, případné ze soboty na neděli se obrátí s důvěrou
na adresu : V.Diviš, Truhlářská 20,110 00, Praha 1. Pražští čiencivě kteří jsou ochotni nocleh poskytnout se přihlási
tamtéž. Doprava nejlépe na konečnou stanici imetra v Dejvicích a odtud autobusem nebo tramvají směrem k letištiV
•
.Ruzyni. Objekt Fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy nemůžete pc; dotazu minout
Protože oběd bude zajištěn pro skutečný počet Očastrifků, je tentokrát .bezpodmínečně nutně se k ěčasti na
celé akci předem přihlásit Vaše přihlášky zasílejte na adresu B.Polák, POB 47,• 150 00; Praha 5. *lit nyní se
nastedariou těší za cele vedeni OtYMPSPORTU
•
.
•
.,
.
ing Jaroslav Petrásek
s000000b0000ó000b000000000000000000000000000O0000000000000c0000000000000000000cioči000p000m000000

•0;64762CPGRUG 412411,14'96
•
Předseda OLYMPSPORTI) .ze svého pobytu..•V Atlantě Připravit • souber fotografií, .přesPektů,
. výstrižků a 'dalších artefaktů z výstavy OLyMPHILEX'96 a. ze svého pobytu na olynipijskich.'hrack..1
:
• • tněte možnost tote leporelo shtědnout, přihiásite Ii se nejpozdéji do konce září u předsedy OS k zařazeni de',
.
okruhu 'zájemců: Album bude •kolovat poštou mezi členi Olympspottu •podle předem určeného.' pored'. ,.
Jedinou povinností zájemce bude odeslat album datšimu'zájémci. nejpozději do `tři dra lie jeho obdrženi na •
svůj náklad jako doporučenou zasilku.
•
•
".
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• ,Co ještě vyjde letqa pro členy OLYMPSPORTU?
.
•
ZPravodaj 06.4/96 Knihovnička Kopaná - Knihovnička ATLANTA'96 - Publikace českosicivenský Otimpismus a,
ffiatetie (1.00), které bude obsahovat soupis všech československých a český.ch medailistů - na všech 'olympijských
hrách a seznam všech československých a českých známek, .F.Dc; a PR f.dne s Otympijskou:ternatlkOir včetně jejich
yyobrazent V dalšt části budete mít možnost se saniimit s. historii čeSkaho a československého olympijského hnuti;:s
, jeho neivýznamnějilmi osobnostmi a se všemi filatelittickými mated*, kteeýrni je lze filatelisticky dokumentovat. Tato
práce, pripťavovani autorským kolektivem k riadChězejlcimil100.výroči založeni 69V bude nitt oelkefatIl

OL=J3Kt HRY VS_FILATELII 'trl'JTCH OKRAJCVt "OBLAST'
Razítko neslo text

"ATHENAI.M7!PIAKCI AGMS" a označení

) bylo vydáno 14 vit.se stejnm ricimZtem v barvéch
K OH 1,
,:',0ď
modr4) hně.. d6, fialov4, .šede: a zietd. - 'v—
červen4
čtyř i jsou. k viti jsou pom,
.
- rn ě- hojné,
5. ění zří I ke. Jsou- zoubkovány dvěma rzni
iruhy zcubkovéni / 13 a 11 1 12,/.. 3arvy kclísají mezi tmaw'cli a světli tony.
JPU oznatila jakc wý.řední" jen viněty v
červené a modré. Ostatní
véch
třeba povsovat za soukromé vydání.
VI. olympia 1916 - 1919
Olympijské hry, které se měly.konat v roce
1916 v 3erlíně, se pro první světovou válku
nekcinaly. AWiek již v roce 1913 byl.
otevřen stadič'n, který byl pro tyto AIM4k
hry postaven v 3er1íně Grunewaidu.
8.613 3-0,4
'Při příležitosti tohoto otevřeni,
DEUTSCHES
nésledujIcIch
dne 8.1.191T a během
A 10#
mezinároino- olympijských scutěži 3er1ínského
pOužíváno kulaté ručnI pr
Sportokluu
3.-23.6.151 3/
ležitostn-1. razítko.
.
Při slavn.osti oteviréni stadic'nu se objevil v ětš1 počet vivodnět
ast z - nich zobrazujeme. Jscu to ty, které byly
ně za : 2 v '•.•••-)ko
návrhy známek. Komrletní série obsehovala
•
20..vině.t,,jC,k4s:Ls zeler.,2-7,141410-še,Vm podkladem a 10
tarzosc4:,

Els.
:
,

:7,
11 s podkladem zelenc-zIato-černým. Existuje :jen - velmi mglo
kom.pletnicTI sérií.
- a
VIII. olymoigia 1 92'4 - 1927
Ve Francii byly vydgny zném6
zngmky L v hodnotch 10, 25, -33
a 50 centim.:.:,
'Tisková tebhnike téchto znmek netyla zrovna T.f.esng. Hojně se najdou
zraimky s posunUtm tiskeff I zoubkovgnim..
Za zmiĎku
. , -stoji tis
1„t2i.J.4,i T77
t•-,f;
4,
-"5, 14•4 .ková od3 •••1,•:'
!r 1. • / t;.;
chylka na
1.4 Lvi,oů
.".
znémce.30C.
Nazývei se častc 51 svalnaté pa,
3iceps na levé
Iona i Krotcnu byl zv1át silně vytištěn. Ta..to cdohylka Se
nachází jen. nn 17, r,ol-lch, cel•
ken u 150 tisker.rýciI lis, .
Cdchylka
•
•
•
pravé
Dále 'existuji Ve
Ovyklé mintsterskd tisky. Každ6 hodnota byla vytištěna ssmostatně -na arělku'v
-arvgch. Mžeme se sc
1 $
znri ilm.lebnimi tisky Č stečně •se značkou ryzce nebo'allt.c),
ra znánek na
r5zných
zfch. papíru
a 7 rilzných.
formgtech.'
jiném arIku byly
, .
vytiět6ny
-,1"sechny čtyzngmky
pchromad ě v
criginginích
barvtich.
šík
roz-:
- měry.19,7 x
27,9 om a
népia, ATEIAER DE FABRIKATION :DES
7.,
7 M3R7.q.POSTE JEUX CLYE'!Ngkind
PNUES.1924. -Zoubkov6nf je
rozdévén'.Stgtnim
a_ člen.am olympiz;skéhc 4bcru.

r

ntivrhy /esejef_s vy6brazenim :i.hskě argny v
4.1-stu zn6mv'talcé
•-. Nimer v hodnot6 5t v r..zri.o. bnrv6c11..nazn‹,ch pt3T;Prech..- ti
4:5›.gtu...- V.-1.mi 14řZikg.'osó 1.. .yo. ngvrhy-s
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. hodnctou....1°.
,
riDrazení: na nésledujici struně.
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V pl'osdnoi '124. vy:ala Cos---ta Fi.ca sérii pf'í2_eitostn-2h :.:-I'f..4.52.
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J.UEGCS OLETICC,S je
-o1yttpijsk.4. 3yly vytiš- ty kamenotiskerr. v .Nérodni .tiszcbkov.sini 12, ěxi• rie

..

zr rikch

•Arš.a.k.: i•'.stkiřlaNfi;
•
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Dlky laskavosti našeho americk61 ic dopisovateparaJosepha•M. Lacka, 7.1.*:,žeme ctevf‘it, dneš-ni ;pokračorini přehlěden pP-1.1.2žit6stnýcli razí;tek", které př.edchtize* -zah6jen1 XXVI- olympijsklích her. Co se .t ..k6 j'ejich np.nětů, platí. pro n V odstatě
stejná charakteristika jako pro FR reprodukované a popsaná • v
miritildrn• č ísle zpravodaje.
;
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Celebrating
One Hundred Years of
'Marathon Running

Módem Greek Games
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Od 1. kv ětna byly v Atlantě a v-Athens poliživ6ny ndsledujíci
strojcv; razítka.
•
- ATHENS
C EC RC:A. (SSA

Dizcover A Clcurie
•

Come Celebrate Our Dream

OVS. organizačmihb- rýboru výstavy OLYMPHILE '96'jsme se
zmínili nt.strépkdoh minul4ho zpravodaje. 'Dries pfin6ší7e _
reproc!ukci třetiho OVS V - pčfadf, který byl používén od 19.
,
fijna. 199-5 do 17. ledna '1 996..
.
.
. .

C
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_

•

chrot •
, Ism

,

(res Festival
Gas"
r*pii 1M. Is

Tiskawj list s-20 znótkami-, kte,ré představuji-. Avadet dru'rn sit's
olympisšch
sport:), byl podrobně- popsdn v Č. 1,496. Fro do.
•

infč enaci uvédíme: datum Vydáňí -2. květen
bylo
vyti:těrlo 34 150 000 ználek podle návrhu Richards '‘Valdzepa.
10každé znáfnce-,byla zvlašt vydána oficiálni PDC s razítkem
1
dne 'Vy'dáni z.Washingtoriu. Logo amerického NOV, umistěné
adresní -části Vpravo dole tvoří jakýsi punc PDC, trydaných 'pod

patronátem tohoto NO.
Reprodukujeme. dvě "PDC
z celkového kompletu..20
kusů.
•
Také -Znánca vydand v .den zah6jqn.i
xxyi.
čei-VenCe, by
v••soUtiskia 20 známek:: Námě t: tvoř-111ronliv diskčla
bolos, Ijoniinf.:lni hodnota známky je•32, cena tiskového listu
6,40'4% • Vydg.nz. '1 33;61 3. 000 známek podia návrhu Oarla Herrmana.
Razítko 1:. dne
ETC pocházi z ittlanty. Rovněž 1 zde:existu .
FDC 1\;C:V ZiE-3•A
Zajlmavostf'.j razítko tzv. „DruinsIO ,dne vydánl"q použI lVand:
ndsledujíci den, 20 července,: na. poštovnfm 6214adě v kaliforrs
kém Van Nuys. Razitko je vyobr.azeno vpravo dolak
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• •
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pic

itar,4 Korn
3,3 AU: Ittsnrcri t, the
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1996
•'Atlanta:.
Georgia
•

LISA

STOLETÍ -OLYMPLISKÝCH HIER - ATLAATA'96

1*-.57,4ťťeti 6,44V-P119.4S7-96
'‘- ,Týstava se konala v samém srdci Atlanty, v sedmém. patře .budoiry Merchandise Mart na Peachtree Street,
mdaleko hlavních olympijských sportovišť i nešťastně proslulého Centennial Parku ve &tech 19.7, - 3.8.1996.
rnatizovane prostory bez přímého osvětlení vytvořily prci 'uspořádání výstavy vnikající prostředí s dostatkem
volnilto místa a množstvím stánků mnoha poštovních spray z eclat° světa: Mimochodem svůj stand( zde měla i Česká
pošta. Na ploše 7okolo. 30 000 In2 bYlo vystaveno přes tisíc moderních výstavních rámů s fdatelistickýini exponáty,
další čist zabraly expozice olympijských odznaků, mind a dalších mernorabiiii. Sestnáctičlená mezinárodní jury
pracovala pod vedenirn předsedy jury a FlPu, pana D.N.Jatii a mezi jejími členy byli- i Italoé G.M.Orolli a M.Tecardi,
Svýcar M.Bergmann, Anglii zastupovala pant. FRapkin, fleck° M.Tsironis a G.DOlianitis, abychom uvedli jenom ta
nejzniinějši jména.
_Rozhcidování nerťičla jury vůbec lehké, posuďte ostatně sami z eellcového přehledu udělených
zlatá- zlatá
111.souittícia

-

promotion

1_

1

literatura

-

-

'ml.hl.trida

-

. 7/21

ml.promot. CE1.KEM

tVei.p071 I t„.1.,'Inena vel.střibr. stříbrná -

1

- .
8/2/

13/3/ .
2

18(1)
_ .
4/2/

_

18

15(1) -

8

15(3)

-

-

-

1

15/3/

24(1)/2/

32

bronz

‚diplom
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14/1/

2

15/21-

12/1/

10(1)
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3
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38(4)/2/

37(4)12/
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_
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V kulatch zfivorkách medaile-českých členů Olyrupsporm, v šikmých závorkách medaile zahraničních členů:
Celkem devět zlatých a třičet devět pozlacených medailí svědčí .0 vysoké úrovni vystavených špičkových
exponátů na této výstavě. K všeobec-oěmn překw.p,7,1 jcriin1. velka zlata meciaile (a grand prix) o' ta uddiena exponatu
Itala Otello Bertolata Basing ve třídě promotion. Grand prix a zlatou medaili v-soutěžní třídě obdržel známý exponát
Němce D.Gerrnanna,Olympijskě hry v Německu 1936. Specielni cenu a rovněž zlatou medaili si odvezl. dalši Ital,
V.Genovese za Fascinující svět tenisii. Zlatou nicdaiii a blahopřání jury. si odvezl do Rezka Yako .11)oyo:u 72
specializovanou sbírku řeckých razítck na olympijských vydáních 1896 a 1906. a.tak bychom mohli pokračovat &I.
Zkratka nepřišly ani exponáty českých sběratelů. 0 čtrnáct medaili se podělily takto: ' ' '
Pozlacená medaile (80-84 bodů)

I.Petrásek

Historie české tělovýchovy do roku 1939

Stříbrné medaile (70-74 bodů) .

J.Kobera V.Slavík
J.Petnisek ' •
F.Svoboda
S.Kamertický

Od A-then k Melbou'rne - •
Panorama olympijské-historie Olyinpijskýkongres 1925 . . .
Od-začátku lyžováni k dnešním dnům
Svět kopaitě-

Postříbřené medaile (65-69).

B.Polik
R.Játek •
S.Kamenický
V.Slechta

československá sportovril poštovní razítka
OLYNLPSPORT zpravodaj
č:'eskoslovenský fotbal • '
Hvě.z-dý světového fotbalu '

Břonzavi medaile (60-64) '

R.Iasek
I.ParsIcý ,
J.Petrásek
M.Parský

- Lillehanirneť94
-' ,
Mistrovství světa v koparté 193u-54 _
Bareeloria'92
.':Mistroifství světa v kopané ' -

84.
. 73
- 73
73
172'
71
_
- 69
67
- 67.
66
64.
61
62
, 60

Poiěšitelnd pro itás je to; že s jedimitt vyjirrikou byly všechny naše exponáty dospělých hodnoceny steině-nebo
lépe nct na posledni národní výstavě v Plzni. 11-třídy literatury zřejtě pálygrafickd.ůroveit našichtitulů-proti ostatním
'ZerWM ZOSObIlie ., ť' niinzilně, cf_jeden stopeti horši- ot-;eněrit, Ppěkud- nezvykle přisaá-byla však- jury na exponáty
Allideže a to-všeobecně. Při hodnoceni jury dodržovala veliiil. strikině nová pravidla FFP, v'paintirejsou trvedony 7
udělené počty bodů a na zadati straně diplomů je u žnárokovÝch
. . exponátů i jejich podrobný rozpis.7
.
... .......
-. .

Za.h.rarat.r.i .a.cv 6 OLY:..IPS.FORT.;
- Velká Fserla .a. 4atá medaile:
Zlati medale

aspčzaii

D.Ge.rrnno ((aRD) _ Oly:aripijské hl)' 1-,tneeka 1936
Hastoricl)-žováni ja1_,O soUtenlho sportu

U.Stefanutti (1TA)

-

Vtké pozlacené medaile:

11-..,oric, skutečnost

Flilubor (PAD) G_Sini (1.7i AI
P.Qsuský (SVK)

a sport .

Kopaná '
. Pro 'slávu sportu •
•

Vzduch nad olympijskýni stadionern
Cyklistika

Pozlaceni medaile:

K.Bietnat BRD)
V_Tankovič (SVK)

Postříbřená medea:

E.Smažála (SVK)
G.Nuyken (BRD)

Bro=vé medaile: •

M.Wiramiteimer (BBD) Olympijští vítězové 1896 -1936'
F:Sopko (SVK)
Olympie a olympijské kry

93
92
86

86
• 84.

67
liázend
Olympijský oheň Albertville - Barcelona 65
64
60

. Pro sběrateleOlympijskch a sportdynielt ntlinětťi'bude jistě zajimavě co všechno si mohou do svýcli sbirek
materiálů pořadajict zeraě. zařadit. Tady ovšem je Ott na ridstěmalé'odboěcni .a vysvětlení. Poštovní služby v USA.
jsou rozděleny. Existuje_ US Postal .Service, která se- zabývá převážně poštou listovní, a US. Parcel.- Service,' která
doručuje převážně třirozměrně zásilky. Ph- poslední olympiádě v Barceloně byla US Postal Service sponsorem US
team.v Atlantě nikoliv. Pro lelošek Lift°
(Organi24rd týbor- her) uzavřel sponsorskousmlouvu s US Parcel
Servioc,. ktera ovšem není oprávněna vydávat v USA státní ceniny, ani Zajišťovat výrobu á pouZyárd'přiležitostných
rayitek: Parcel Service tedy získala naprostý Monopol na veškerá poštovní služby a vyhradila si zákaz .přistupu všech
practiVaikl'i Postal Service na veškeni- otympijska sportoviště. Odyeutan opatření Postal_ Service bylo oznámeni, .že
namdOnk OH ani žádné ceniny, ani ratka.- Cela věc dospěla až tak-daleko. ž'e osobní zmocněnec presidenta MOV
.1.A.Sainaranche, pan Manfied Bergmanui. odjel' listopadu 1995 - do USA věe vyřešit. Zde došlo' uplatněni zriimě
přislovi o koze a lkoni a byla . iitaniTna dohOda, podle ktera PorAal. Service vydi známky t cclmv ale rantka bude
potrži'vat výltradtič .ye--,svych 'iatizenich-_ a Y prostorach -rnimo olv,,rapijs_ka: sponoviště. Ačkoliv selský rozum
Středoěvroparia .to chápe poněkud obtížně, skutečně- tomu tak bylo. Na žadnrn sportovišt4acbyla-příležitostná razitka,
Přiležitostnými raanay se: ra*kovalo pouze na
neb 1' aril v olýmpijske iesnici, v liskoyern středisku ani aikde
Výstavě OLYM.PHILEX a'v hotelu Marriot
cit. laazitka s alespoň ďochu olympijskontematikOtt byla na poštach
US.PoStal Service a v několika pojízdných poštOvnicirau-tubuscch. Ostatně pOSUďIe Sailli...
kdyi. ořipravalieme pro členy OS. special „:,kiiihovničke ATLANTA'96, věříme, že. i tak přijmete rádi
alespoň -zilicladni informaci o poštovních ' razítkách, používaných v době konání her. • Tato - razitica lze .rozdělit do
několika skupin.. . •
•
.
V.- prvé' řadě 'rids bndou zzjiniaťrazítica, poutivaná .přimo na yýstavě oursenTr. EN:96, v sedmer' patře .
bildoly Merchandise Mart na. Peachtree Street: Zde bylo možno Askat otisky razítek 4 jednotlivýin druhizm sporti a
'Otisky k jednotlivým dnům výstavy. Třetí skupinu tvoři razítka typu ATLANTA. SšaLLNE;•použivani_ve všech
Postal Stores. města Allanta, do Čtvrtě skupiny píiri-razitIcatypu fiELLO.AVORL.0,-vyskytujíci se ve všech Postal - Stores ok.resu-. Atlanta a kan''.nei posledni, pátá skupina, taltrriujrci razitka s • názvern. MOBILE ustr, která
používaly mobilni '•autobOsoyé pošty ve iněs;:ě: Sluší se dodat, že jsem innysině použil název Postal Stores (poštovní
obehody) a nikoliv Pest 011iccs
Uřady).-Mezi tint je rozdíl, podle Mých zkušenosti -spit(*.ivajici v_ tom že
Postal tor" obsahuje kroniě běžných poštovnich přepažek i ŠaMOStatO pult, věnovainý pr.odeji pokoVnich artefaktu'
- daleko
v'ýločru. ne:2 u nonriálni pošty, kde výběr poštovnich cenin te Veliee omezen pouirým prodejem přimo
podaci p epaijt' V PoSt Office u podaci.přepažkynekoupíte hie iiež-připadnoo-frankaturu na podávanou zásilku. Další
razitico i' la 'používán6 v. hote' MarnI! arquisě, kde bydlela Olympijská .rodina a kde. pošta nebyla veřejně
přistupria. Razitko Idne iydani ke100 let olympijských her bylo V provozu rovriěž-•..na výstavě
OLYMPHILEX'96.
• •
. Prakticky na všech nosech, kde- se uvedena razitici pom5vala, .ncdalo )7'113 • prace přemluvit poštoyalhě
zaiiiěsinance tomu.- aby'rántrazitko předaii .a nechali vás orazítkovat vaše zásilky Odle vašeho gusta. Při tom ovšem
vyladovali,..aby byla vždY MAtkovana.- známka nebo slcupina .znarnek - v .ruirtinuldnim výplatnini •za ,depisnici. v
urzerriskérn styku, tedv. 2.0 c.:.Pralcticky,vylacene'byly samostatně -otisky razítkek bez..znániky a dost dobře nebylo •
- TT:1.0nd
4.41401,,outrol-al otisk ra'zitka-niimo mamky na zásilce, byť řádně 'vyplaceně Všechna razítka .byla
2111110V4 a existovala vidy v- několikď exemplářích, takže zřejmě ize-•mezi nirni_zjiš(ovat. velice --nepatrné rozdíly. S jedinou v;yjínikou se otisk.ovala výlutdně v četné barvě,- pryni den s výstavě byla -použivána barvasytě i a pomalu
_.
schnoucí. v -dalšich dnech byly používány jiné razítkovací polkářkv a julá, kvalitnějk barva: -

-.Sportovní příležitostná razítka (sporting cormtemorative po,itnfs)
.kr-r,AT'rzz- STATION

..ful-Aziel 20-2

syncluo,

, ..
• Jiii-Aug / 28-2 1996 lukoštlelba
Jul-Aug / 26-4 1996: ' .atletika ' Jul-Aug,/ 24-I 1996 badrain
'
ton -

ARCHERY STATION . ,
ATHLETI
- C STATION '
BADMINT
. ON STATION

. 4,
• ' SA:

BASEBALL STATION.

jui /29-25' •

basebal, zapasy vě skupinách Lčirst

5B

BASEBALL STATION . .

Jul ;27-30 .

bakbal, zápasy ve skupinách 2.4.st

BASEBALL
• . STATION
.

Aug / 1-2

: 5C
6

.

. 7A •

.
•BASKETBALL 'STATION

tipi...,.To. STATION

'

-

basebal ,-sO.raifiriale a finale ' •

441,Aiig /20-4

basketbal

' 28
Jul /20-

box; La 2.koIo

7B

BOXING
G STATION

Jul-Aug /30-4'.

Viz str.61
•Lxix, závěrečně boje ' '
•

ItA. '

CANOE/KAYAK .

Jul /26-28. -

kanoistika vodní slalom. .

CANOE/KAYAK

.Jul-Aug / 3.0-4

' INC STATION.
CVC,...

Jul/21'

91.3

CYCLING STATION

Jul/24-28

9C

CYCLING STATION

Jul../ 30

9D

CYCLING STATION

Jill 131

• .cyll'Iír.Lika, 'silniční závod mute' -

9E

CYCLING STATION '

Aug / 3

' cyTdistika, časovky jědnOtlivoil

10A

EQUESTRIANS CATION

- iii/ 2-149 ,

jezdectví, dremira, skoky, military.

10B

EQUESTRIAN STATION

• Jul-Aug /31-1

jezdectví, drezura, skoky-

IOC

EQUESTRIAN STATION

'Aug /3-4 . .

jezdectví, drezura, skoky • .

11

FENCING STATION

Jul / 20-25

term '

. ., ,

, kanoistika rychlostni .

.

_

cyktistika, Silničid závoci fed
' :

'cyklistika. dráhovi. cyklistla
.
. .cyklistika, hcirikii kola', ..

,

'

I2A

FOOTBALL 'STATION

Jul /20-25

Ivikudi,'.41ppy ve skupinách

12B

FOOTBALL STATION

Jul / 27-28

kopani, ětvrtfinile.

12C'

FOOTBALL STATION

Jul-Aug /31-3

kopaná, sendfinale a fuial
. e '

13A

GYMNASTICS STATION •

Jul /20-25

gzannastilca, víceboj jednou. a druistev

13B
.

GYMNASTICS STATION ,

Jul /28•:30

gymnastika, finale idnotl,na niřadich :

- 13C,

GYMNASTICS STATION

Aug / 1-4

moderní gymna-stika

HANDBALL STATION

Jul-Aug / 24-4

házená

HOCKEY STATION

Jul-Aug 120-2

pozemní hokej.

JUDO STATION

Jul/20-26 .

judo •

veslováni

14
5

16
17 .-

ROWING STATION

Jul /21-28

18 -

SHOOTING STATION

Jul /20-27. --

.19A

SOFTBALL STATION
.. .•
-SOFTBALL STATION

lid /21-27 .
.
Jul / 29-30

1913
20 '.

TABLETENNLS STATION •

21:- _

'TENNIS STATION
.
.. . ,

'42•A• .

ii OLIEYBALL

-.

STATION '

2213

'VOLLEYBALL STATION _

'23A '

WEIGHTLIFTING STATION

_

softbal, mipaiy 7e, sktipinách . •
• .

-

softbal, semifinale a fuiak ..„

stolní tenis

- Jul-Aug / 23-1
Jul-Aug / 23-3 ••

Jul-Aug_ /21>4

.

_ ..

tenis
.

Jul 1 23-28.
_
Jul / 20:24 - -

odbljerii "
pližovY volejbal' ' . .. ,

. ,

• . • „. . . .,

vzpiránt, váhy do 76-kg , .

23B

Jul/26-30

vzpiráni, vary nad 76 kg

24A

WRESTLING STATION

Jul / 20-23

ztipas feek
-

24B

117,2ES11ING
* STATION

Jul-Aug / 30:2

25

YACHTING STATION

Jul-Aug /22-2

, WEIGHTLIFTNG STATION

• ziPas voiný styl
jaehting

Výstavní razítka OLYMPHILEX'96
Jul / 19 pozdrav stoletým hrám

'26 -

SALUTE T.0 CENTENNIAL GAMES.

_27

FIP DAY

_lull 20 den FIP

28

PHILATELIC TRADE DAY

Jul /21 den filatelistických obchodnUcti

29

POSTAL ADMINISTRATION DAY

Jul / 22 den potty

30

ORGANIZED PHILATELY DAY

Jul / 23 den organizované filatelie

- 31

Viz štr.1

COUNTRY COLLECTORS ĎAY

Jul /24 den sběra
" telit

32

PHILATELIC PRESS AND LITERATURE DAY

Jul /25 den fdatelistickčho tiskn a literality

33

•CULTPRAL OLYMPIAD DAY

Jul / 26 den Olympiády cultural

34

OLYMPIC SPORT DAY

olympijského sportu
Jul '7 27 den
•

35

YOUNG COLLECTORS DAY

Jul / 28 den mladých sběratelů

36

OLYMPIC COIN COLLECTORS DAY

-Jul / 22 den sběratelů olympijských mind

37 :

OLYMPIC MF-MÓRABILIA DAY

Jul /30 den sběratelů olymp. memorabilii

38

POSTAL PEOPLE DAY-

Jul / 31 -den zamčsmanců pošty

39

1NTEMATIONAL PEACE DAY

Aug /. 1 inezináródňi den mim

40

EXHIBITORS DAY

41'

SALUTE TO AUSTRALIA

Aug .12 clan vystavovatelů

cl

Aug / 3 pozdrav Australii 2000

Razítka 1-1E11 O WORLD
HELLO WORLD./ / ... /July 19- August 3,1996
42 Alps Road Postal Store Station / Athens, Georgia 30604
43 Georgia Square Mail Postal Store Station / Adienst Georgia 30606
44 Decatur Postal Store Station /Decatur, Georgia 30030 (v (Xrvené barvě)
45 Ellijay Postal Store Statfon /Ellijay, Georgia 30540
46. Faiturn Postal Store Station / Fairburn, Georgia 30211
47 Limestone Postal Store Station / Gainesville, Georgia 30501
_ 48 Memorial Postal.Store Station /Stone Mt., Georgia -30083
49 Mountain Park Postal Store Station./ Stone-Mt, Georgia 30087
50 Stone Mt. Postal Store Station /Stone Mt., Georgia 30086
51 Rockbridgc-Postal Store Sťation /goreioss, Georgia 30093

Razítka MOBILE UNIT52 Broactstreet Unit /Atlanta; Georgia 30308 /July 19- Aug. 3 •
53 W.Peachtree St. Mobile Station /Atlanta, Georgia 3p30s / July 19 - Aug. .74

54 Wall Street Mobile Statiori / Atlanta, Creorgia 30303 /July 19.- Aug. 3
55 Rhoades St, Mobil Statioirl Atlanta, Georgia 3014 /July 19 - Aug 3
.
.56 International Blvd. Mobile Station Atlanta, Georgia 30303 /July 19 - Aug 3
5/ Nassau St. Mobile Statidn Atianti; Gecirgia 303133 /

0 2

- Aug. 3

tif

4C

Razítka ATLANTA SKYLA AIE
ATLANTA WELCOMES THE,W+IRLD /

w

;
0"
1.
4- '4
.3

a
/July .19:- August 3, 19;96

c1 ,7
,0

tZ1 V
O

5/1 peaChtrpeCenter Posti Store Station / Atlanta. Georgia 30343 •

V

r,
3: 75

59 Pharr Road postil Store,/ Atlanta, G
* eorgia 30355
60 : Manta Main Postal Store Station /Atlanta, Georgia 30321

Zde zřejmě seznam PrOzatfin není uptny

Razítka

vydán! (FDC cancellations) Viz str.61

61 189.6 /ATHENS GREECE / FDC /ATLANTA GEORGIA / 1996

Ostatnlpfiležitostná•razítka (Other commemorative
postmarks) vizstr.t
•
62 ATLANTA, GA 30303 /Olympic Family / 1996 /Centennial /Olympic Games / Mirriot Marquise Station

:Strojová razítka (slogan antellatfOni)

Viz str 54

63A. • ATLANTA / Come Celebrate Our Dream / Atlanta, GA 303' (Ltyp, Pisineno M se s4islýMi čarami)'
63B .ATLANTA /,Come Celebrate Our Dream / Atlanta, GA 303, (II.typ, pismeno.M s šikmymi Čarami):

64

ATLANFA Corne Celebrate Our Dream /North Metro, 0A30159

65 • ATHENS / GEORGIA, USA /biscoVei A Classic/Athens,: GA 30601
Tat4,raziltka, většinou šíleně kvaiitě, byla pouzivana Pro itrArna
. and odbavování zásilek'
.
.
•
Se soutiskenf dvačeti vidMek..s vyobrazením rriznýeh sportovnich disciplin.se Čtenář již seznámil v jedneiň z
předchozích čísel S jejich vStěrem asi ne každý souhlasí, neboť některýnt druhůnt .sportu bylo Věnováno známek
několik; na jině se potom zákonitě nedostalo. Pro jistotu jenom zopakujme ze pět známek bylo věnováno atletice dale
se objevilo třikrát plaviní,
gymnastika A po jedně.karioistrIa, cyklistika ziPaS, jachting kopaná, voleibal,
basketbal, veslováni, softbal a jezdectví: Výplittli hodnota všech marnek je stejná, tedy 32 centu; cOž je poplatek za .
• *vnitrostátní dopis v základní sazbě V den ziliájetii olympijských her, tedy 19 července byla vydána na počest stew
•yýroči konání- olympijských her známka s vyobrazením Mironova Diskobola; o. kterém se- mluví na jiném místě
,
•
• " ds'e4011°...2Pral;'°4e, Viz str 55
. .
Ve siejny den se objevily Ve zvláštni tiskové Opravě i olympijská cělinově dopisnice. Byto jich celkem dvacet a
mají stejné ilágičty jako vyd.anďzniniky. Přitištěná známka je o něco menši a MA výplatni hodnotu 20c, což odpovídá
sazbě pro dopisnici při vnitrostátní dopravě: Obrazová Část .dopisnice je vlastně zvětšený motiv znáinky, takže bylo
možně „Vyrobit" i caries maxima. Všechny dopisnice byly součásti jakehosi bloku,...odkud je bylo možné jednotlivě
vytihávat Cena zatelý kompletbyla 13,95 USD, takže itávzdóry nominále vychází tena za kus Oa 70c.

Broad Street Mobile Station
Atlanta, Georgia 30308
July 19'- Aug. 3 1996
otur,—
tie
-.fro?
ios
ii*Nsoi#11%,.**11"4/
t

32
c
IULY
19
1996303014

ATHENS GREECt4FIRST DAY'

or

IS3 V£

ATLANTA IC EfliG

IA

1996

.
1996,
LIMMei:
Ges.
.
.am . :Atlanla,Georgla

FIRST DAY OF ISSUE"

p$41-4 Q .
9

JUL .: .
-. 20-28 1980

80303

.BOXINGy
STATIQN - -

Na str.60 dole můžeme postuppě
odleva sledovat nejprve ruční
denní razitko, které 'potiiivala US'
Parcel Service při odbavováni
•zásilek podaných v olympijské
vesnicí, další je denní razítko •
. pošty US Postal 'Service v Mount
Berry, .kde se, uslcuteěnilo setkáni
Mládeže .při olympijských hrách.
Přitomno bylo na 500 mladých ve
věku od 16 do 13 let, ktěří se k oslavě stoletých olympijských her
•sjell celkem ze 157 zeta
Nasledujíci'dermí razítko z Postal
:Store ve' stanici metra na
Peachtree :Street (v, podzemí
•mrakodrapu IVIerchandist • Mart)
našlo své, .potgiťf při pedivinf
•zapsaných zásilek 'na výstavě
OLYMPHILEX. Tyto 'zásilky totiž
výstavní přepážka, kdč byla Používána 'téměř . všechna PR,
neodbavovala. Po orazftkovini.
trýlo man° zásilky přenést rta'ttite
.Postal. •Store_ kde při podání
obdržely většinou na zadní strain)
toto ratitico.. „
V Savannah, dějilli jachtařských
soutěži, existovaI6-.: razítko,
,vyobrazené vlevo dole.
".

OKÉNKO KRONINAE
Jistě vás zajímá, jek dopadla soutěž,-vyhltišend k právě skončeným OH v.Atlantě. Na dstckém setkáni CS odevzdalo celkem-12
d častníků -/z toho 4. hosté !/ . u lebřiček" - č eských a slovenskýcY
sportovců , kteří měli naději se umístit na ffiedailovIch přiČkeen. 1
--'taktioky ve všech těchto žebří čcích se .yytkytovalyjména
Zelezný,.- Dvořák,.Qhaiupa, Kašpárková, Racanský, K. .Neu.
Novotná-Suková, Změllk a'dalšf. Po. skončení OH "byly
tvto'lebřIčky vyhodnoceny a výsledky - jsou následující t
ze
12 - 716..thýcih bodů bylo. dosaženo t ěchto výsledků
- tů •bodů:a 1. místo Béda Polák !
Petrásek
7 bódů a
místo ing.
7 bodů d 3. místo ing. 2. Slováček T bodů a 4. Mis to J-.-Dobrovskl'7
6- bodů a 5. mis to Zd. Ryšavý
6 bod a 6. místo •
J. Svo-boda
6 bodů a 7. místo V. Mraček
6 bo Q. mtc M. Aubrecht
fotografií ze setkání
34da Polék tedy iryn'i-avz,.
v Ostf nad Orlici r kterou leskavě věnoval dalši.s.gonzor, náš
Člen, pan Ladislav janoušek,skterému srdečně děkujeme. Větši,
na z vas tedy typovain clytniopiky a olympioničky. : 'Doktcre,
be1ezn6ho, w.ilgertovou, Pollerta, iiovotnou, Sukovcu, Rohana,
Šimka, Januše, Dvořáka, Korbele.
Děkujeme těm, kteří se snutěže zdčattnili- a - věřlme, že přIEtě jich bude ještě víc !
Jinak ne Osttkém setkání bylo vylosováno nejen 5 účastníků
této soutěže ale i dčastniků z řad PřImých olympsportéků. Ttti mne, le kromě ing. Sloveička _ ing. Petrátke.,.1. Remty. a V.
Mračeka, byl též vylosován náš'
host - Otakar Hořínek,,
ný olympionik - střelec z OH 4956 v'Melbourne.

A již se všichni t ěšíme do Prahy na podzim,-kde bude vývrcholenf oslav olympijského hnuti i CLYMPSPORTu.' .
•
.
'•
ZdraVi vát. kronikář .A:' Adolf-

ocooóoocicb00000cocoo 0 000.

,•

'

- c00000c.

INZERCE -INZERCE 1NZERCE
3O-J3fČEK

Leskovická 2671, 390 03 Tábon.

prodeji sbirku sportovnIch razitek - .
„.na celistvostech, sbířku poštou prošch obrázkovArch_obále47.
1MSR se sportovní .tematikou, - lit:eraturu. k olympijsk4m hrém,
ve' ruštihě. Déle Sbírku dopisnic 4,A obálels SSSR s ot'igiraz1tkóvan4/.- zde jde nejen,p speir-.41.111 zraš7:u
4:vvn/ známku a tematiku.: . .
*
NtIn:ěž tabízi všechny zpravoddjd -a knihovničky OLYMPSPC-E)
'L
cd

Mistrostv-i svita v lyžováni

1970 Vysoki Tatry-

Inspirován.přispěvkim.v-elkých Jardů o.přiležitostnich razít'lách Tatranského pohár u• 1950, a . také. zájmem mého přítele Arnošta
K.: pokouším se: tnito článkem přispět de Statistiky našich minia•
turnhch' pokladů .
.
pošta se na•těchto jubilejních hrách doslova
Organizátořl
vyřádili,, col pro - nás . není zase tak nezajimaYé. Ve své zbírce mam
: řadu . -dopl řiků k přehledu Tatranského poháru 1950, nejdříve ale
.k FIS '1976 s oficielním názvem :WORLD SKI CHAMPIONSHIPS.-, NORDIC
EVENTS' - HIGH TATRAS - CZECHOSLOVAKIA
22.2.1970", tak;
3ak je - uvedeno ná př fleži-tostné obálce prvního letu (lepe obnoveného letu)-Praha - Bratislava - Poprad a.zpět;
První' zmínku o FIS 1970 jsem- našel na ručních kruhových
rizitcích, jíž 2 V. Tátranského. poháru
roku konání bylo
.nejdříve-razítko na FOC (emi se 'čtyř.Známek) a pot6m,to vypuklo.
•Každj-i'kout chtěl b3"q`iřejmně _Zwiditelněn i když se tam Přímo asi
nesportovalo, a at .se na .mne slovenští, přátelé-nezlobí, ono to
stále - platí i pro větší 'mezinárodní akce- (jak -sběratelé OH dobře
vědí,)'. .Z hlediska sportovních disciplin jsou použity dVa typy v provedení kruhového - razítka priť 30 mm a s řidčejšim
běh a Skok
'výskytem strojového. razítka se stejnými motivy_ (viz --**"). Kruhová razítka z.-různých.mist mají i 'různý -poet -typů (it-až 5); a býla 'použit'a iv různých-dnech
rozmezí od 14.2. až 22.2.1970 (ale
tiiké i bez uvedení dne,- viz ."*"),
••• Nečiním- si žádné naroki na 'úpinost následujícího. přehledu
.k FIS 1970-; a každé - dopinění o chybějíci výskytý- či nepřesnosti
uvitám jak já, tak 1 věční -kronikáři" Jarda s Bedřichem.
A .teď ješt ě k dopinění přehledu Tatranský pohár 1950. Nigel
jsem výskyty (podotýkám 'snad našich nejhez č ích) razítek,.
neuvedených v:seznamu Jaroslavů :
• raz. 1 - typ. a - 20. ,23. ,24. ,26.2.1950 7
raz.3'.-typ :a' - 23.2'..1950
.•
typ b - 20.2.1950
raz
-- -typ a —22.2.1950'
:17-2.1950 •
typ b
typ a- 16_26.2_11950
raí.7
typ a - - 15.2.1950,
'raz.:13 • 25.2..1950.
- raz...14
:23 .2. . 1950
:•až.,•15
• 22.2.-1950
raz.17
•
182.1950

raz.20 - 17..22.2.1950 raz.-22 =18.2.1950 fial.
raz.24
23.2.1950 •
raz.25 - '17.2.1950
raz.27 - 18.2.1950-
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SK CHAMPIONSHIPS 1970

Mist°

Typ .S. koky

-Běh

23.2.1969(3'kruhy)
2 23.2.1969

ŠTRBSKÉ PLESO
eDOLNÝ StibKOVEC
JAVORINA

20.2. , 22.2.
22.2.
22.2:
20.2 . ,22. 2 ,"
22.2.
19.2. ,22.2.
22.2.
20.2...
22-2.
21.2.
21.2. 19.2..22.2.
15.2 ., 22.2.
?I 2.
- .2.)
14.2 . , 22.2.
14.2.
21.2.

1
1

•LOMN-Itaci

,NOVÁ POLIANKA
PuřRAfr
. I
3

1
2
1

STARÝ SMOKOVEC. .

2
4

. SVIT

-

ŠTRBA :
ŠTRBSkt PLESO

1.
2

4
5
_TATRANSKÁ KOTLINA
TATRANSKÁ.LOMNICA

1
1
2
1
1
1
i
1
1

•TATRANSKÁ POLIANKA
TATRANSKÁ šTRBA.
TATRANSKÉ MATLIARE--.
VELKÝ SLAVKOV'
VYŠNt:HAGY.
.2DIAR

22.2.
21.2.

FIS.-1TRBSKt PLESO (FDC)•

6.1.
6,1.

19 70
...

22.2.
14,2..22.2

MAJSTROVS ŤV4

-SVE TA- V LYZOVA
fIf

1 n.,(4'

r., L',7 ---V.A

VT::: KE ;it Me

14.2„22-2.
22.2.
21.2_22.2.
14.2.
14.2., 17.2. , 21.2 .
22.2.

19.1.
19.1

---r----..--t.;(4

22.2.
_

14.2..17.2.,21.2,
22.2.
20.2..22.2.
22.2:
14.2..22.2.
22,2.
22.2.
22.2., ..2.P"
21.2.
22.2.
22.2.

POPRAD :2 (**)'
STARÝ SMOKOVEC. I.
ŠTRBSKE PtESsa.(*‚"

ČESKOSLOVENSKÉ AEROLINIE
Fl S-FLIGHT-BRATISLAVA
-'POPRAD
-PRAHA

17.2_22.
22:2..

(

\:
:-.:-;---.-_ ...
.-ř, *,
i./ -......!74...e

-T A

_

',J... .a• A Iv; "Li:11,1

E

ratzi

českoVcrvensko .
r

.—

AA11:LAYR

.•.

••• TATAY(A)

.041:2

47.

01.
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CZECHOSLOVAKIA
2,1970
14. 2.. -

c,ř0
4140,5&N
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Mirr
ČEŠTi R3PRSZENTANTI V LETki1,1 h'e!Cji- ISTRY SVtTA -96
Naposledy ziskali rlaži reprezentanti iitul mistra světa v Praze roku 1985, kde startovali ze blvalé Českaslovensko.Hokejové_mistroVství Světa ve Vidni se uskutečnild od 21.4. do
..5.19-96 ve dvou skUpinéch po šesti—tmech.
Ceskd republika byla vy1o5ovária dc- skupiny 3 spolu s reprezentaceli Švédska, Finska-, Eorska, Francie a Iťhie.•
Výsledky našeho mužstva ve sku-pině 3 :
brankY: R_eicilel,
ČR -- švédsko 3:1 /0.:0, 0:0, 3:1/
_
Procházka, Ujčik
ČR - Finsko
branky: Lang,
4:2 /1:0, 2:1, 1:1/
Kab_erle, Uičik, nčera
ČR -- Norsko
22 /1:1,
0:1 2 1:0/
branky:
-Kadiec,.
.
_
. ..
.
- Stav5ana
_ ČR
an
.Francie 9:2 /2:4, 6:-0, ::1/- brky:
iejvoda2x,- Patera 2, Reichel, Dopita, Kysel_n,
Kaberle, Ku'cle'ra
9:5 12:1-, 3:2, 4:2/1- b-T-Piky:, 'Reicliel,
ČR .-- itáiie
::.eluzín,,linnE., Kysela, Ku čera,. 73vnk.
.
_
Bělohlav, Výborn,-;
_
'',.?)

. -

vyhráI skupinu 3 a do play-off postoupil.
Česky :holcejov t
1 . mista s bilancí::
27 : 12
9' bodl
5 4,
Yěmecko 6:1 / 2: 0, 1:0, 3:1/ branky:
Csmifindle
- Výborný, Reichel, Dopit a ,
Bonk, Neckář
Ara Jiří Dopita převEtzen ze 2. na 3. května ďb brněnské nemacnice, ide byl opercvAn na zánět slepého střeva. USA 5:3 /3:0, 0:0, 2:0/ branky VejČR
Semifinóle
voda 2, Prochazka Kučera, Patera
Kanada 4:2 /1:1, 1:1, 2 :V. branky: Lang
Finále :
2)c, M. ProchAzka, Ku čera
Velice dramatické utkáni které češtl reprezentanti
rozhodli 20 vteřin před koncem 2 brankami.
All All

--

ČESKÁ REPUBUKA

0300

•Konečn6 pořa,di

o. MISTROVSTVI SlItTA
V LEDNÍM HOKEJI

Filatelistický materiál :
•

•

1.
REPUBLIKA
2. Kanada
S. USA
4. Rcisko
5. Finsko
6. Švédsko
• 7. Itálie
8. Německo
9. Norsko
10...Slovensko
11. Francie
12. Rakousko

Rakouské póštoVni..správa: používalf

'ye' Vídni ruční příleži-•

tastné razítko 's .rOzliěovaCími čísly 1z6-.
OLYMPSFCRT.. připravil• ,OVS /6 . 5'. 1996/ ‚.České reptkbli
ka mistrém světa"!
krésbou .Českéholvana bruslfch
•s: pohárem a .hókéjkoU v rukciu.'
:Česk$5. mu.gstva :nastupcvaloi :totto
EISHOCKEY
- 'brankáři" : Turek /ČaChmének/
WM'96
- obrancl
Kadlec-Kaberle, StaVjaria,.:Veber, • Nec..,.
Wien. Ostirrsich
- střídal . Vykoukal
.
dtočni ci
Nejvoda-Patere-ProcháZka, Bank. /36- : 41'; April 1996
- Johlav/.7Dopita-Vlborný,. Kysela /3611SOWieft
lohiav/ReicheI-Lang,..
— Baas
-oc000000000000cc000O00000000r000a000000cc000do
00coP0000
.„-•

L3tošni, 'jubilejní 100. ročník-světozn'ámáho 365t0n5káh0
-tonu, připomenula Americká poštovni
správa 11. dubna vydáním 32
známky v nákladu 209.540.000 kusů. Au*torem návrhu je Michael 3artalos,
razítko 1. dnd- '
je z 3ostonu.
!!,inlo n ěj bylo na
tan' -tam-wrommamos
.ním
3ORONMA02116
poštovnLm
úřadě Používáno i:p-říležitostné razit:Ko.
.

mare-

V závodě , kter_ého se mimochodem zdčastnilo ná 36.50 běžc5,zvítězil v
kategorii mužů Tanni /Kena/. Nejlepšf ženou se stela Pipp-igovd-/Německo/.
Lacko, USA
Joseph

S=NASC3NOU MISTRYNI EVt7i, V
_ MENČiKOVOU'

VtRU

Je to zarážející, ale asi málokdo z rids, .iSTOmě pár zasvěcerOčh,
xho-málo. ví c'předválečné Mistryni -světa v.šachu , - Věře Menčikové. Věra Menčikóvá /Stevensenové/ se narodila 16.2.1906 v
Moskvě.' Její otec' pocházel z Cech, ze Semil, matka byla Anglianka; Až do sVého_ sňatku v roce 1937 reprezentovala ČSR. 3yla
to vyjimečnd
'která
ge nebélA zasednout.za- Šachovnici i proti .šachov1.‚m velmištrŮm a
to bylo mbzi .světovfai válkami -

něco neobvyklého
a senzačníhc.:. V
roce 1929 na re-zihárodním dach6vám turnaji .Y .
Karlovich - V'erech
hrála- V. Men čiko.vá Vedle známch
velmistrů /Capa-:
blanks. aj./.
-Pr-dvě zde -utrcu.
sil rekspusk:'- -mistr.
'íkové,- kam
A.-Bedker .seznámku, že by měl -b0,5t ustaven.Klub V. .7Ter....
-by byli přijati všichni mistři šachu, kteří t.sy

blo ironií osudu,, že prvním členem Klubu ze
- té. na jejím štítě skončili i takové šačhoVi

t- --

,„

-,
1:shevsky-;.K:00.očenský', K.
..7h07as; ieses, S. :4
.:..asfryni.Sv'ětabyla- y letech 1927;-.44, Svodi •
Š.'.Graf.oVou', parezila v lep1 '
soUPeřku'lp
1534 a 1937. aCova kariclra V. Menča:kov6. !tchla.bjýt-,jef6
LISp6gh1i nebýf deiťtragické Sirti
.kdy:zphynu-

'.MaX

Ja',. Se.svoil. settrouClgow=travpg- s ěšndšahlatka/Vaild ,
t'ev.dom-kzasaž.en6m při Oaetů.00mbeu.-U-přSiežitsti..hedo-r7
sed=in4soOh&Inistryhg..'Svpta v ša61.
3i_us-'
elr.i..P.ořédelaad.ace. V.:Men4k0v44 dnora-dvě velke akce
Gruiiekterg-žijaV Fraze;•sehrtila'.
stry' ě
-

-

V- Nsk4T1 #m.VkliiturY' a techniky -simult4nku.profii -EcupeIllkter:;t.povOliIalen dVEre.:11zY. I Vfoerlistraě Světa .
Předčh,!4
- 1kyn.y,,den'výra či . haroZeni . Se.v hr:télu Ccubehin:ka'
halo' slavhoSt!if odpdleane. pcd..z65titou 7ainistr Strfisk4ha
W_tce.

_

KamehickY ,

3T1c-,4 NAR6zEiN,
. .. . ..-....
146.1y. tasy,:a netil fctu'zate'fak 7pc:-.:7:6.vna:'.k&Y.:starkonti:L. 4-6:jem s.PcrtOvnch ncvia; Vych4zely-eStkr8t'tdhě ,
-nent;
a'yienigelY.:.:Se::ae.t.p.eiatél-4!i, mezi-ptlitičkmide:.714kY.st . do-. Oels.•floaře,tivilY.::. .7S:PbStUAm!.:16by:jed.:16iIiV4.Aituly krailO-.-.
, valy,.

ifejhě .fak-jakO - PCI-itičky-rozVelehSv6tadiI.

,-•'

$6.4m.i.'-opouŠtělysPOrtovni. d'etlikY::.ve- .Š.V.4d:sků :3elgii,"24téli.i:-burik4,..,-4hoe:iv:ekOnotIOXY:bohétOrr..:Ntl.meďk74,'Ia. kož- 661...i. z.07ličitcorta . jeha.„-.0robler44t:i10, se - Votiž*.:ohle . "
štval':al .dri.lilOřadouzéležifOsti
.Sk6ro eleUvtřifelhcii.vyjimko'd dě.ftelsk.,LA-.Wi.127.ttT.A,DLLO. :. .
,SPC7ií. Derifls.sVZtaV4ha fordtti,,fittěn ha -rIcV4m papi.ře,. losalt0':;.c.-L
- óbrc'vskdho'hgkladu .1Ovini,: nazVen4':vrodr1.4
•,,Iii fl.P..- 26Velible'start-oslaVujI letPs.s.v.4..sté haroZeninY:
Nej"staré-ne,-5v6t-šf , sCbrtcv.ri'l. i4.ena'•knaT3ehc,':fk6nfineritu-:Se rta. •
7 rOdil'tři dr13v,před . -tah4..;7 . '.-:,:. ..
,' tlo:•c.e.;,,• ,

14,,

P.•... •v?..::.
jeniTO.Prv671ch-..nOVadob-6h.. —
ltNril
tlympidský-ah her..v race':
'• t".... 41-.. c
..1E56...TehdY. V..roisehi.i .c) ,,-,
. c. * .
E:
•kolo 2(.40%30..-- letiSkŮ, nit,
.7 C
:lc
'ZO'
j
r
c't,
,n=!6.ně rzy. polotil-ha :Ia.-. .
.03
Warertedt* ;,.
,
....,, , •
''
patky:Sv+,ital:ské konku-'
.1.461atiadella
•
<.• 4...„..,, ,,0 0 : .
".'renty.
3;71 totiž .1.
.?cinij7'
---•
PA ,•
ED .•
i - a kvalitni'a ob'
ě
. .
tyto přelnostl.mu vastalylaž-do-součesnciti': Reakce.zaletila
slavh4 etapy c:;-kiistick6hč. z6vodu Giro'd .Italia;.pop.rv4,se jere v. race 19.0.9 2 od t4 dc
...uO zlezae; tr.icot: 77
cosi ved5..
. pch6rU - .'Gkolo.:.
5l4 pak. dVa klaSipk4 závcdy Sv6tOv4hc,
. ržt(v.
. - .- ..--..
.'
.Lon.ťtaraie: !19a5/
il9J7/... ,•
..a 7ilan-sari-,Remo
.
,
.
Denikzeni!...str.6v4 13) specializoTanch redaktori!Ca dal?-2.iph.'40.a.'
praco1hk5',, 7.6:.Sve experty v řal6 zem'i 7:7,vropy, specialižoVabý '
Stéb lid
New' Yorku.. Prcstedniofvím satelitu se aenik.tis,
. kne součaEně'neilehom..v n4kclike italskch něttech, ale 'take v-'.
..14necku a-USA..-2ak si:každý Ital kallpit aktuélni výtisk,„Mžo'= .v4.-bibe icort-d" stejn6 tak v Mil4ně jakp. v Hamburka ne bo New
.-. •
. . •
,..
•
''Yorkli. .
K mnch-..ht tratuIánt6n se Přidala-tak6 italsk6 ,
i.loštOvh'i.
_
- ..spré4a:
_ .
•

vyddYySm j-elne -zneltky v nomindlni hodnot6 750 ITL,-ngkladet 3
milionů kusů . . Současně vy51a -3. dubne FEC- s razakem 1. dne.
vydAní - z
cocococc-cococccooacccoo-oqccoo0000000ooc0060000000000000006

', •

Ve ě tvrfin6le čekal na Ang1ii t ěžký soupeř , obhájce titulu z
3razIlie.a jak se vě tšincu c č ek6valo,Angličan4 na miptry světa nestačili a .odeilli poraženi -3:1 '1:1/, když_vyrovn4vající%
branku dal Hitchens. Tímtc'ut.7.7•17,ňi'si
kAnim skďněilo
1....
CMPEONATi Mg50111
děinkovni Aa-

glie ns S• i92,
e flE
ale i působeni
-4's, D
treněra W. WinCO - MAYO - 1962 E.2;....62..
terbottona, kte.,...4,!/ •
4 1 ._
-i-.---i
rý u• rZrodníhr.,
C''
-,
,i ,f,-.*i.i:ki ir 3
mužstva
sobil
v letech 134. a
1462. ' Jeho 'nFi5' . (2. I.-I i L E
-tupcem se sT.,1. • . P;Ma:1?
cd ro-ku.19fil zatim T.E.Slo- zr.s:.:,...-,
LL-.7. r2-.LI:m3en
b4valý reprezen:te.nt,n ''.1runolet1 hráč T''O Sot._

../
t.zixxi,

i,04 5-/- 17

ii,.-..
-

,

hemptonu a
tonhamu -. Alf Rama-ey. V'Chil héjili an,71ickě barvy tito hré-Či. :. l_rmfie.2.d,
glas, Smith,'FlowerB,- Greaveg,. Haynes; Hitchens,
u
_ . Cl-.arltcn, Sc:ringett, Norman, Peacock,. Pointer.
.
_
.
.Dky Siru Stanley Rousovi /ansl.ický.internaciondl, rozhodčí a

..fotbelcv :lblomat/, kter byl v ČeIe FHA v letech 1961-74, . •
.získala Anf:lie právo coat 8.•7,S
_ 1966. Rczhodnuto o tom by-_lo 22.8.1960 na _
.-tv ě tovzim fotbalo6m kongresu v !iin;ě , konaniim při
"iležitosti OH.
HiavnImi kandidé.ty,bylo'šnaněisko,
Anglie a- SRN.. Razhodujícim ariumen-.
tem bylo Výro čí

:

-

•

.

.•
•

GOVER.NMENT Or QATAR
41 ftdate1',Anglie

Prvn4
-

100-. let anclick6
kcpand. C 14 míst
bojovalo v
fikaci 12 zemi,_
což 03:1 r'ekordni

3rzflie .
_ Angličs.

né ve Wembley před 75.000 diváky v • . skupině s UruguayP. An
své pověs',‚ti favorita hodně dlužna a remiio la. jenoti
,NORLD CUP SUNUERLAND
0:0. V dalitilri utkánf porazila *.:exikc 2:0 /1:0/,
f.fIMPE1'1110ii JULY 13 - 23
šťastni."-mi orankami 3obbý Charltena a.‘tunta.
Třetím scupeřem Anelie
byla • Franc i e , 95.000' di _ von° CUP WIttit
bylo nadšeqc •vitězstvim 2:0/1:0/, když
••
16 burford
••
,'.:1V?•••1.14,
dvěrna •brankami
prvni 7.1istc Ve Skupině
Ve ě tvrfindle . tie
Anglii 'potrápila ArgOn*tins /1:07; domáci mužstvo zvít ězilo" jen dlky . trtr.- r:4:nu NOkoně.Meck,4ho rozhodčlho Kreitleina, který Argentinee č itelně
oeškod.il. Jediný
gol vstřelil'
:rat.
scupeřem - Anglie 'bylo. PortuGIBRALTAR
-calske v čele .s
Utk6rii
přineslo pro: 90
tislc diyákť, ne.7
zecomenutelný
.•

GIERAtTAR. •Z6t i te:K.

;,ngličaná
vyhr..li• 2:1 /1 :0/. No0244
144 u.s
V:řia
IR
Cha-:
-1tons) za
tugalsko Skcf, ro4-lied z v.,-)enaity
stal s 9 brankarli nejlepšim:.
který.
st,řeleem cel4ho Šampionátu. ..Finál.e.:`,IS 1966 se litálo 30, čer;vna ve Wembley.. před 100.000 diváky; z toho 15. 000 jich ,0;y10
zebylo skvělou exhibici moderni :kor2n4 od pry;
ni až do pesledni minutv tohoto nezepomenutelridho finále.
Ve finale vedli ..Němci pěknou brenk.ou Hollers- z 12 minuty, o
pět - rniriut pozdě ji vro'rnal -st Pž v 73. minut ě. se Angli.,
,č'ané dóčkali ,•ve•
douci. branloa
• ofAmPIONŇAT
.1 • • t, •c,
Peters a cede
ifONĎIAL
ŤilUlstvo začaloDE FOOTBALL
sledek brán it
Nětci,.. známí byoji
hotžeVnatosti. v
pcsleuiitninutě:••
•drariatu obráncera •
Web•ere7i výrovriali
na ; 2. -F-p...116 reguli FIFA se " mu- •
selo firale nestavovat dvakrát .15
linut•.Ve" 1 0 1
7,

•

<Tr It
..

.

4

Ke vstf-elen1 branky

nut- prodloužer
tb -'ef9-.sre

?7•313LIC11-- DEL PA. 1/11GTJAYK,
...r CM/LAO/IS

tY.Ď.SIGN tt! Z
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'6748 '
...?.??
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,•01/_
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JUB1LE0 'DE PLATA' D:5,1 LA. CORONACI044'DE1;# ř.',‘:»::
',_-44.4....ařaii.oia:5,.......-..,....«......-...........,...
'•...,.., ‚4„;.,::','".:.:-. - ,..• REINAISAaant
C.'
.':,- ' ř:. V
o - .' . "• 41';‘?‘.1i:;•'",' : ...,. '•'-':.
..•••
A
j
,,A. ilukkr..,4, A ENOS-SA t.K.td14,,,
.
: :,E4,caupta•coo_uumoiAL,÷€,1011.11:4,-..: VMS A P0151r, MOPtte, CAMTANK.,•47‘
-;i

•

-

‘v

t
•

-

•

které ne
- a ni č ,se
na brankovou táru • oJ
břevne. Teleizni•kam6 ry -ze 2.1renkpu ani

ky

chytili.cka:tžik, zda mL.-1,6 .
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