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Padesát let je slušně  dlouhá doba a jenom ti nejstarší z nás pamatují, že právě  před tak dlouhou 
dobou se cyklisté několika zemí postavili se svými bycikly na startovní čáru závodu mezi Prahou a 
Varšavou, který se pro nás ve spojení s jarními měsíci roku stal čímsi zcela tradičním. I když mnohdy příliš 
zpolitizován a zprofanován, stal se pro  rids  tento závod, oficielně  nazývaný Závod míru, cyklisty většinou 
nazývaný Varšava, jakýmsi symbolem. Veselý, Doležel, Smolík, Moravec, ale i řada dalších, byli a jsou 
nezapomenutelně  spojeni s historií naší cyklistiky a věřím, že mi  date  za pravdu, že připomenutí historie 
tohoto závodu stojí za to, i když mírně  řečeno, naše současna cyklistická  garniture  nás svými výsledky příliš 
neoslňuje. 

Český svaz cyklistiky zajistil prostřednictvím OS pro účastníky tohoto závodu přitisk na CDV se 
znakem letošního ročníku a pošta Praha 6 používala propagační vložku, která v den zahajenl závodu 8.5.97 
byla namontována ve výplatním strojku a po celou dobu trvání závodu, tedy od 9.5. do 18.5.97 ve 
znehodnocovacím strojku Postalia, používaném u přepážky pražské  potty.  CDV s otiskem výplatního stroje 
jsou „přefrankovány o 10 hal, neboť  poštovní předpisy neumožňuji používat tzv. nulový otisk. Kromě  CDV 
existuje v menším množství stejný přítisk i na kartičkách. V rámci novinkove služby OS dodáváme CDV, 
připadni zájemci o kartičky s otiskem OVS mohou dopsat B.Polákovi. 

Oba otisky obdrželi všichni účastnici letošního závodu při slavnostním zakončení v Brně, kde byl OS 
zastoupen I.Vápenkou. Tyto suvenýry byly účastníky zakončení velmi příznivě  hodnocené a my můžeme jen 
spokojeně  konstatovat, že jsme alespoň  trochu pomohli i ke společenskému úspěchu celé akce. Sběratele 
této tematiky můžeme potěšit zprávou, že právě  z pera !vane Vápenky se k nim v nejbližší době  dostane 
nova knihovnička věnovaná právě  filatelistické historii Závodu míru v čsl. poštovnich materiálech. 
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III. světové setkání olympijských sběratelů,  Lausanne  
Konference F.I.P.O. - 28.-30.3.97 

Na pozváni MOV a FIPO jsme se zúčastnili uvedené akce, která se konala v Olympijském muzeu v  
Lausanne.  Oficielní delegace Olympsportu ve složení Petrásek -  Polak  byla dopiněna dalšími členy OS, 
kteří využili příležitosti k návštěvě  sídla světového olympijského hnutí. Mikrobusem ČK  Lido  jsme vyrazili ve 
čtvrtek 27.3.97 v 8.00 hodin ráno směrem na Plzeň  a Rozvadov. Po poslední zastávce ve Stříbře jsme 
překročili hranice v 11.00 a pokračovali na  Schaffhausen  k prohlídce rýnských vodopádů  a do Curychu k 

3 prohlídce města. V pozdních večerních hodinách nás uvítal pohostinný Jeunhotel nedaleko  sidle  MOV v  
Lausanne.  14 pátek ráno jsme již byli přítomni na setkání sběratelů, které se konalo ve velikánském stanu, 
postaveném na střeše muzea a v dalších přilehlých prostorách. Slavnostní zahájení se uskutečnilo v 
hlavním přednáškovém  sale  muzea za přítomnosti předsedy MOV, pane J.A.Samaranche, který ve svém 
úvodním projevu zhodnotil přínos sběratelství k propagaci olympijského hnutí, zejména potom věnoval 
pozornost přínosu filatelie pro dokumentací jeho historie. Jako další pohovořili ředitel olympijského muzea a 
dr. Manfred  Bergmann,  šéf filatelistického odboru MOV. 

V muzeu byly instalovány kromě  běžných expozic i výstavy „Stoleti olympismu' a filatelistické sbírky 
J.A.Samaranche. V podvečer se uskutečnilo přátelské  sake  účastníků  ve vstupním aredlu muzea, 
předcházené přednáškou M.Tecardiho s tematikou sběratelství olympijských pohlednic a dalšich reálu. 
Večer jsme se sešli v hotelu  Au Lac  na pozváni slovenské delegace k přátelskému posezeni a projednini 
dalších vzájemných vztahů  a spolu.race. 

, 

Sobotní dopoledne zahájila autogramiáda legendy světového desetiboje,  Daley  Thompsona. Pro 
nás nejdůležitější část celé akce, konference FIPO, se uskutečnila v sobotu po obědě  pod vedením pánů  
Bergmanna a Tecardiho za přitomnosti 26 zúčastněných, kteří zastupovali jednotlivé Národní asociace pro 
olympijskou filatelii. Zastoupeny byly tyto národní asociace: Švýcarsko, Itálie, Francie, Anglie, Německo, 

Slovinsko, Slovensko, kecko, Rusko, Estonsko, Finsko, Polsko a samozřejmě  i Česká republika. 

průběhu jednaní byly poskytnuty základní informace k následujícím tematům: 
OLYMPHILEX 2000 v  Sydney  se uskuteční v době  konání her, předpokládaný náklad je miiion 

dolarů. Hry v  Sydney  budou na rozdíl od Atlanty doprovázeny podstatně  bohatším filatelistickým 
programem, jednotlivé emise poštovních známek i celin začnou vycházet již v letošním roce, připravuje se 

řada dalšich neznámkových materiálů, zřízeny budou příležitostné poštovní přepážky na sportovištích, 

používána bude řada různých typů  propagačních razítek. 
MOV zahájil ve spolupráci s RP a UPIJ boj proti nežádoucirn olympijským vydáním již v souvislosti 

s nadcházejícími hrami v Naganu a obrátil se na NOV a na poštovní správy všech zemí světa s žádostí o 

střídmou emisní politiku. Zadný stat by neměl vydat více než jednu emisi s ,max.4 známkami k jedné 
olympiádě. Zakázány jsou známky s vysokým nominále  (max.  0,50 USD), známky s připlatky.a na foliich, 
veškeré aršiky, tiskové listy a soutisky, vydávat olympijské známky mohou pouze ty země, jejichž sportovci 

se her zúčastni. Omezeno je i používání olympijské symboliky, návrhy připravovaných známek před vydáním 
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podléhají souhlasu MOV. Odsouhlasená byla česká představa naší olympijské etnise pro rok 1998 - jedna 
známka v hodnotě  8.- Kč s tematikou ledniho hokeje pro ZOH Nagano. 

MOV a  FPO  budou podporovat pořádání tematických sportovních a olympijských filatelistických 
výstav, Olympijské muzeum V  Lausanne  bude pořádat vlastni výstavy k důležitějším sportovním soutěžím a • 
výročím. V nedávné době  se zde uskutečnily výstavy ke 100.výroči založení NOV Maďarska a k MS v 
moderním pětiboji a MS v krasobruslení. Obdobná výstava je nyní připravována k MS ve veslování. 
Monotematické výstavy při  ME  v košíkové ohlásilo Španělsko, pro MS v kopané připravuje obdobnou 
výstavu Francie. Na rok 1999 připravuje Olympijské muzeum výstavu 100 let založeni Českého 
olympijského výboru. V předběžném jednáni na toto terna, pro nás mimořádně  důležité, jsme potvrdili 
spoluúčast na této výstavě  za ČOV, Muzeum tělovýchovy á Sportu, Poštovní muzeum, SČF a 
OLYMPSPORT. 

Velmi dobře byla hodnocena mezinárodní konference .Olympismus a filatelie', kterou jsme 
uspořádali v listopadu .minulého roku v Praze a za vzorovou a vynikající byla poukázána 1.dást naší 
olympijsko - filatelistické monografie, kterou se zájmem převzal i president MOV. 

Závažné rozhodnutí bylo přijato ve vztahu k volbě  nového vedeni  FPO  pro následující období. Volby 
se uskutečni písemně, zřejmě  dvoukolově, každá národni asociace má pravo navrhnout jednoho kandidáta, 
podrobnosti rozešle MOV všem národním asociacím. Poměrně  dlouhou dobu zabrala diskuze o vhodnosti 
termínu pro příští setkáni olympijských sběratelů. Závěry jsou následující: setkáni budou v každém lichém 
roce a budou se konat vidy v  Lausanne.  Původní návrh na střídavé pořádání v jiných městech byl zamítnut 
vedením MOV. Za zcela nevhodný byl považován velikonoční termín. Poštovní přepážka muzea používala 
ruční příležitostné razítko na naší ukázce. 

Sobotní večer jsme věnovali návštěvě  Ženevy, neděli většinou prohlídce muzea, poslední výměně  
filatelistických materiálů  a adres s nově  nabytými přáteli, získáni příležitostného razítka, návštěvě  aukce 
olympijských memorabilií a závěrečného setkání. V podvečer nabral náš mikrobus směr na  Interlaken,  ještě  
za světla jsme stihli pohledy na  Eiger, Munch  a Jungfrau, ale prohlídka Luzernu již byla vyloženě  noční 
záležitost. I tak byl nádherný. Noční přejezd do Německa a závěrečná prohlídka Norimberka a v pondělí po 
16.00 hodině  už nás vítala Praha. JP • EVROPSKÝ POHAR 

Prtatia. 7.: 2.6.97 

ZPRÁVY Z VEDENI OLYMPSPORTU 
NOV ČLENOVÉ 
378. JETLEB Karel, Dvořákova 661, 360 17, Karlovy Vary - sbírá -16-24-30-31-  EUROPEAN.  
379. KRTIčKA Petr, Petřikovice 12, 541 03, Trutnov 3 - sbírá -1- ATHLETIC  

380. CINK Jan, Lubnik 67, 563 01, Lanškroun - sbírá 16-30-31- ASSOCIATION  

381. GREGOR Josef, Ing., Štefánikova 390, 500 11, Hradec Králové - sbírá -1-9-10-16- 
382. PETikičEK Pavel, Brodská 6011, 591 01, Žďár n Sázavou - sbírá -1- 
383. SKOLEK Robert, Sukova 1616, 432 01,  Kedah  úspěšný mládežník, vystavovatel, sbírá -22-23- 
384. ROTPORT Miloslav, Renoirova 621, 152 00, Praha 5 - sbírá 30-31-
Všem novým členům přejeme užitek z jejich členství a jistě  se těšíme na osobní seznámení! 
ZMÉNA ADRESY 
101. SVOBODA Jiří, Krymská 27, 360 01, Karlovy Vary 
NOVINKY Z NOVINKOVÉ SLUŽBY 

B.Poldk byl v poslední době  bombardován dopisy, proč  že členové nedostali poslední novinky 
filatelistických materiálů. Usoudili jsme, že zvýšené poštovné by zbytečně  podražilo dodání těchto 
materiálů, pokud bychom je zasilali jednotlivě  a proto jsme čekali, až materiálů  k zaslání bude větši 
množství. Právě  v těchto dnech byste všechny materiály měli již mit k dispozici. Pokud mate zájem o 
doobjednáni některých materiálů  a pojedete do Benešova na setkáni, budete zde mít možnost vše získat. 

Článek v květnové Filatelii způsobil trochu poprask, neboť  zde byl zveřejněn přítisk se znakem OH v 
Atlantě  a nebylo dostatečně  patrné,  le  tento přítisk nebyl zajišťován OLYMPSPORTEM. Někteří členové 
již také vznášeli dotaz, proč  tento přítisk nedostali. Nelze samozřejmě  bránit komukoliv, aby nechal zhotovit 
libovolný přítisk, ale - a tady jsme u jádra pu41a, nemůžeme připustit, aby někdo používal bez povolení 
olympijskou symboliku. Američtí pořadatelé OH v Atlantě  i MOV nyní velmi přísně  sledují neoprávněné 
použiti všeho, co je chráněno copyrightem a právě  znak OH mezi tyto materiály patří. Proto také mezi námi 
produkovanými materiály k OH 96 nikde tyto symboly použité nenajdete. Vyjímku tvořil znak 
OLYMPHILEXU na OVS, k jehož použití jako přímí účastníci jsme povoleni s obtížemi dostali. Šiřitele 
zmíněného přítisku se nám nepodařilo zjistit, ale víme, že jejich prodejce se objevuje na brněnské burze. Z '-
jeho dílny pochází zřejmě  i řada dalších přitisků  nejen sportovního zaměřeni (m.j.loňský přítisk k Závodu 
míru). Protože OS je výhradním zástupcem čOV i čeSTV ve věci zajišťováni poštovní propagace, 
zvažujeme nyní možnost podání trestního oznámeni na neznámého pachatele v celé záležitosti. 

Aby podmínky a naše činnost byly jednoznačné, přijali jsme v této věci následující opatřeni: 
1. Všechny poštovní materiály, které OS zajišťuje jsou pňpraveny buďto na objednávku nebo se souhlasem 
MOV, čeSTV, sportovních svazů  nebo TJ, 
2. Ke každé připomínané události je vydán maximálně  jeden přítisk na celině. Vydání přitisku je oznámeno 
České poště. 

Pokračováni na straně  7 



Bude také otevřen propagační stánek Poštovní spo-
řitelny. 

1. ČTYŘKA 
S KORMIDELNIKEM 

KLUB FILATELISTŮ  BENEŠOV  

Vas  zve na 
'179  OW  1741(v  pt.  

e&'44(91741  0,9 vkL,I1  ke 4.A./Pr4v/1 
NÁRODNÍ FILATELISTICKOU VÝSTAVU BENESOV 1997 

0
"e/s //71c4 I cb 

která se koná ve dnech 20. — 22. června 1997 v Benešoyě  v prostorách Hotelu Pošta 

Výstava se koná z pověření SČF, pod patronací Města Benešova a pod záštitou Ministerstva dopravy a spojů  a  GA  České pošty s.p. 

Pátek 20. 6. 1997 Sobota 21. 6. 1997 Neděle 22. 6, 1997 

o2100  
0007  a  

8,30 hod. 
10.00 hod. 

8.30-15.00 

10.30-13.30 

)3.30 

15.00 

18.0d hod.  

8.30 hod. otevření výstavy,  sal  Hotelu Pošta. 

Součásti výstavy je ukázka exponátu ČSR našeho 
nejúspěšnějšího vystavovatele p. Ludvíka Pytlička. 

V předsálí bude výstavka vzácné sbírky starých 
pohledů  Benešova a Konopiště  p. Bohumila Zimy. 

Rovněž zde bode v provozu poštovní přepážka 
České pošty Benešov, která bude používat příleži-
tostné razítko a v prodeji bude zvláštní dopisnice 
vydaná k výstavě  Českou poštou, serie nových zná-
mek CR a pod. 

KF Benešov bude u svého stánku prodávat výstavní 
katalog, filatelistické suvenýry, dopisnice se speciel-
nim přítiskem a pod. 

otevření výstavy 
Slavnostní zahájení výstavy v předsálí. 
Uvítání hostů, projev předsedy SČF 
a zástupce statní správy. 
Filatelistická burza ve velkém sále Po- 
likliniky,  Maid  nám. 
Setkáni sběratelů  společnosti Olym- 
sport, Hotel Pošta. 
Seminář  jurymanů  s vystavovateli před 
exponáty ve výstavním  sale.  
Beseda jurymanů  s vystavovateli a sbč- 
rateli. 
PALMÁRE, ohodnoceni soutěžních 
exponátů, vyhlášení získané kvalifika- 
ce exponátů, předání diplomů  a věc- 
ných cen. 
Hotel Pošta - klubovna 

Po ukončeni slavnostního zahájení 
bude v Hotelu Pošta uspořádána auto-
gramiáda význačných tvůrců  našich 
známek, 
rytce a grafika Josefa Herčíka 
a prof. Josefa Lieslera, akadem. 
malíře a grafika. 
uzavření výstavního sálu. 

9.00 hod. otevření výstavy včetně  poštovní přepáž-
ky a prodejního stánku KF Benešov 

K výstavě  je vydán výstavní katalog s přílohou, 
dopisnice 's barevným přítiskem erbu Města 
Benešova. Zvláštní výstavní R nálepky, barevná 
dopisnice se zámkem Konopiště, celinová obálka 
s přítiskem a pod. 

15.00 hod.ukončent výstavy . 
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FILATELISTICKÁ VÝSTAVA BENESOV'97 
deplepSPOR7.P.O.BOX 13, 282 23, ČESKÝ EtROD 

Autor návrhů  na příležitostné poštovní razítko, loga 
výstavy, emblému a pod. je benešovský výtvarnik  
Vladimir  Cidlinský 



ČESKÝ OLYMPIJSKÝ PRAPOR  
Následující text, jež byl převzat ze zpravodaje “VEXILOLOGIE" 
Č. 38/1980 a jehož autorem je Dr. Ludvík Mucha,  si jistě  se 
zájmem přečtou všichni, kteří se zajímají o olympijskou fila-
telii. 

Češi měli od počátku novodobé olympijské historie, tj. od ro-
ku 1894, svého zástupce v Mezinárodním olympijském výboru - 
MOV a protože od roku 1899 existoval český olympijský výbor 
/ČOV/, měli právo nosit při slavnostních olympijských nástu-
pech český prapor. To však bylo záhy spojeno s různými pře-
kážkami, které kladl do cesty nejprve Rakouský olympijský vý-
bor, později i rakouské dřady. Češi se dostali do obdobné si-
tuace jako MaaaPi a Finové, kteří sice také neměli samostat-
ný stát, ale podle doktríny usportovní geografie" byli rovno-
cennými olympijskými národy se stejnými právy jako ostatní d= 
častnici olympijskÝch her. 
O obtížném řešeni tohoto problému jsme celkem dobře informo-
véni ze vzpomínek a pamětí otce našeho olympismu, zakládají-
cího člena MOV a předsedy ČOV 1899-1926, dr. J.S. Gutha-Jar-
kovského /1861-1943/ a zakladatele našich sportů  J. Rdssle-
ra-Ořovského /1869-1933/, generálního sekretáře ČOV, který 
od roku 1906 piných dvacet let vodil výpravy našich sportov-
ců  na olympijských hrách. Zvláště  Rdssler-Ořovský, jehož ve-
xilologické /odborné pojednání o vlajkách - pozn. red./ cí-
tění .je zřejmé i z početných kreseb vlajek v jeho sportovních 
denících, o tom zachoval mnoho cenných zpráv. Podle jeho slov 
flvia facti objevil se při každé olympiádě  sbor český s 
nápisem hlásajícím jméno našeho národa /na desce před národ-
ním praporem nesené!". Někde však důkazy o tom scházejí. 
Na I. novodobých olympijských hrách v Athénách 1696 byly če-
chy zastoupeny jen v osobě  dr. Gutha a našeho praporu tedy 
asi nebylo při nástupu užito. Na II. OH v Paříži 1900 závo-
dili čtyři češti sportovci. O našem praporu se však v lite-
ratuře nepíše, jen Rdssler-Ořovský konstatuje, že tehdy ušlo 
vše dosti hladce". Následující III. OH v St. Louis 1904 v 
USA byly z ekonomicklch důvodů  opět bez české dčasti, Čechy 
zastupoval zase jen dr.  Guth.  

V roce 1906 se však konaly tzv. mezihry v Athénách, jichž se 
Češi zdčastnili a při přípravách na tato vystoupení došlo k 
prvnímu střetnutí. Rdssler-Ořovský píše ve svých vzpomínkách, 
že Češi nechtěli upustit od svého Červenobílého praporu, a 
proto, aby se zamezilo konfliktu s Rakouskem pro české stano-
visko /a sporu s Ruskem v otázce Finska/, gel průvod bez pra-
porů  vůbec. „My pak šli" u/ádi dále Rdssler-Ořovský „jako 
všechny národy v samostatné skupině, ale nesli jsme aspoň  
českou vlajku červenobílou bez žerdě  napjatou na ramenech 
dvou borců  pravd strany, kde ve stadiu seděli řecký a anglic-
ký král s ministry a delegáty z celého světa". Anglický král 
Eduard VII. si  naší výpravy všiml a dal si ji představit. Ra-
kouský vyslanec v Athénách měl prý pak s touto záležitosti . 
mnoho nepříjemností a dopisováni. 
Na IV. OH v Londýně  měla česká dčast výrazně  politický charak-
ter. Anglický tisk psal o dčasti starobylého „Českého královs-
tví", užívalo se jen slova „Bohemia" a v průvodu na stadión 



vcházeli naši sportovci samostatně  za tabuli s nápisem BOHE-
MIA a za červenobillm praporem. Rakousk6 velvyslanectvl v 
Londýně  mělo opět Vidni co vysvětlovat. 
Na V. OH ve Stockholmu se proto rakouské dřady lépe připra-
vily. Již 9.8.1911 napsal nový zástupce Rakouska v MOV O. 
Windischgrttz předsedovi MOV Coubartinovi a dr. Guthovi, Ie 
si ministr přeje, aby Češi nevystupovali na olympijských 
hrách jako skupina nezávislých. Ve sporu šlo též o to, aby 
naše vlprava nefigurovala pod jménem ČECHY, nýbrž jen jako 
ČEŠI /konkrétně  RAKOUSKO-čEŠI/. Pokud jde o vlajku, schvá-
lil nakonec O. Windischgrttz dopisem z 15.10.1911, aby se v 
přIpadě  vitězstvl Čechů  v některé disciplIně  vztyčovala kro-
mě  říšské vlajky takd menšf česká zemská vlejka. S tím uZ 
dřIve souhlasili ministerský předseda Gautsch a ministr za-
hraničl Aehrenthal. V následujicim roce, 9.6.1912, došlo v 
kanceláři ministerského předsedy rakousko-uherské vloidy ve 
Vidni ke kompromisni dohodě, v niž byla opakováno právě  ci-
tovan4 dmluva o vlajce, ale déle se uvádělo, že v seznamu 
závodnIků•bude u Čechů  připojeno označeni Autriche-Tchéque 
/Rakousko-čech/, tedy národnost a ne země. Dr.  Guth  se pro-. 
ti tomu sice stavěl, ala Windischgrttz rozhodně  prohlásil : 
n8uato pojedete jako Češi, nebo tam vůbec nepojedete". Ne-
zkvisle na tom však povolil 5.6.1912 clsař  František Josef 
Českému olympijskémU výboru ullvat český zemský znak. To mě-
lo, jak uvidíme, i pro užití praporu veiký význem. 

Mezitim vynaložil dr.  Guth  nemálo energie na zjistění dřed-
niho vzhledu české zemské vlajky, kterou, jak sám piše, n da-
rmo sháněl jek u zemskdho výboru, tak v archívu 'města Pra-
hy", poněvadž “jakti česket vlajka je nevěděl ani zemský vý-
bor český", kterého se dotazoval. Zasvěcený člen naší olym-
pijské delegace, pišíci pod značkou xy, dal nahlédnout do 
rozpaků  ČOV ikdyž s argumentací ne zcela správnou - ještě  
po skončeni olympijských her, když v Národnich listech 27. 
července 1912 /str. 3/ napsal :- n Ale jaká je vlajka české-
ho království, přesná, zákonem nebo předpisem vymezend ? 
Ani sám Havliček ji neznal pořddně, jinak nikdy by byl ne-
psal o "své barvě  červen4 a 1)11.6. Prapor bilo-červený není 
českou Vlajkou, to jsou jen české barvy, nic víc". PAtráni 
bylo jistě  v souvislosti s dopisem organizačniho vlboru OH 
1912, kterl požadal o zasláni vzoru české vlajky a sdělil,  
le  dá zhotovit šest exemplářů  o délce 4,8 m. Tento připis 
projednával ČOV na své schůzi dne 26.2.1912. Jak uvAdějl ar-
chivni materiály, poslal dr.  Guth  ihned vzor a předložil na 
schůzi velkou vlajku v ceně  4 K a malou vlajku za 90 haléřů. 
V zápise se dále uvádi, že “Stockholm bude požádán, aby uči-
nil nabldku na vlajky ty velkých rozměrů". 0 vzhledu vlaj-
ky se zde nemluvi. 
Teprve ve svIch Pamětech uvedl dr. Guth-Jarkovský konkrét-
ně  : uSpokojili jsme se tedy s praporkem, který vydala kdy-
si jistd firma textilni : prapor  bill  s českým zemským zna-
kem, kolkolem obruba z trojdhelničků  střidavě  bilých a čer-
vených". Těmito praporky mávali naši také 3.7.1912 při od-
jezdu do Stockholmu na pražském nádraž1 kam se s nimi při-
šli rozloučit jejich přátelé, jak to dokumentuje fotografie 
otištěná obrézkovém časopisu Český svět /č. 46/1912, str. 
1/. Dva praporky jsou zachovány v Muzeu tělesné vlchovy a 
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sportu v Praze. Jsou z viněného, smetanově  bílého kašmíru o 
velikosti 45 x 45 cm, jednostranně  tištěné barvami červenou, 
tmavě  červenou, žlutou a černou /kresba kontur/. Užití pra-

'porků  ve Švédsku dokládá snímek skupiny našich těžkých atle-
tů, který pořídil stockholmský fotograf Th. Modin /originál 
je uložen v knihovně  Muzea tělesné výchovy a sportu v Praze/; 
reprodukci přinesl opět Český svět /8, 1912, Č. 47, str. 5/. 

Českém vydání Olympijských pamětí P. de Coubertina je ten-
to snímek otištěn s chybným vročením /1908/. Snad podle tě-
chto menších praporků  byl zhotoven velký prapor s českým zna-
kem 0 rozměrech cca 1 x 1,5 m. 0 to se zasloužil dámský ko-
mitét v čele s manželkou pokladníka ČOV J. Zelenky. Prapor 
měl skládací žera a takové zařízení, že umohl být neviditel-
ně  v průvodu neten a teprve v posledním okamžiku složen a 
připevněn". Navíc prý byl každý český sportovec vybaven ma-
lým praporkem pro případ, že by velký prapor byl zabaven. 

 

VELII čssaf otaysx..isrt 
PRAPOR Z R. 1912 

Dokončeni ze strany 3 

NALf ČESKI OLTMPLISid 
PRAPOR Z R.1912 

  

  

3. Počínaje rokem 1997 jsou přitisky OS označeny značkou např. .0S 5/97 v dolní části dopisnice, která 
označuje, že se jedná o přítisk OS čs.5 z roku 1997. V letošním roce byly připraveny tyto přitisky. 

1. Eva Němcová, nejlepší basketbalistka Evropy 
2. Helena šikolová, Saporro Nagano 
3.26vod miru -50 let Proi č

islovaná CDV 
čísto 5.1)0 

4. 100 let 1.utkáni v basketbalu v Čechách 
podtobnosti hlekte ve Zpravedaji. SU, 

5. Evropsky poháry atletice obdť/1 v" laub.  

6. 45 let OH  Helsinki  - zlato pro čtyřku 

Co OLYMPSPORT připravuje v nejbližši budoucnosti? 
V programu razítek a přítisků  na celinách můžete v nejbližší době  očekávat:  

ME  v plaváni vyjde známka + přítisk na dopisnici (CDV) + strojové propagační razítko (SR) 
Mezinárodní konference SOKOL přítisk CDV + SR  
ME  v odbíjené žen - vyjde nová celina České pošty + přítisk CDV + SR 
25 let konání OH 1972- přítisk CDV + otisk výplatniho stroje (OVS) 
Olympijský let Praha Nagano přítisk na celinové obálce  (COB)  + OVS 
Příprava české reprezentace pro Nagano - OVS 
OH Nagano - přítisk CDV + SR 
MS v jizdě  na skibobech - vyjde známka +.přitisk CDV + SR 

Svortovni střelb a olvmpiiské hry  

Soul (Jižní Korea) byl pořadatelem XXIV. OH v r. 1988. Střelecké soutěže se 

konaly na střelnici Tenung. Z hlediska našich sportovních střelců  se jedni o dosud 

nejúspěšnější OH. Zlatou medaili vybojoval Miroslav VARGA v disciplině  LM  60 

v novém olymp. rekordu (v základní  Usti  závodu dosáhl maximálního nástřelu 600 

bodů  !). V disciplině  baterie obsadil 2. místo Miloslav BEDNAŘiK (po rozstřelu). 
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Dvě  4. pořadí získali Pavel Soukeník  (LM  60) a Ján Kermiet  (BT  50 m - tato 
disciplina se střílela naposled, od dalších  OR  nahrazena střelbou ze vzduchovky na  
BT).  Miroslav Růžička obsadil 6. místo ve VzPi 60. 

V roce 1992 se LOH uskutečnily v Barceloně   (Španělsko). Zde startovala společná 
Česko-Slovenská sportovní výprava naposled. Střelci opět získali dvě  medaile. 
Nejcennější zlatou vystřílel po úspěšném rozstřelu Petr HRDLIČKA (trap), bronz 
získal Ltiboš RAČANSKÝ v disciplině  BT  (vzduchovou puškou). Dagmar Bílková ve 
VzPu 40 vybojovala 4. pořadí, když od bronzu ji po finále dělilo jen 0,3 bodu ! Na 5. 
místě  skončil Pavel Kubec (trap), 9. pořadí získali Miroslav Januš (BTVzPu) a 
Lenka Koloušková (StM 3x20) a 10. byl Stanislav Jirkal (VzPi 60). 

OH se v r. 1996 uskutečnily v  Atlantě   (USA) a sportovní střelci se sešli v nově  
vybudovaném areálu Wolf  Creek  Shoting  Complex  vzdáleném 32 km od olympijské 
vesnice. Zařazeno bylo 15 disciplin (10 muži, 5 ženy) - nově  double trap (samostatně  
pro muže a ženy). Naše účast co do počtu závodníků  byla dosud největší (17 střelců). 
Bronzovou medaili vybojoval Miroslav Januš (BTVzPu). Dalším chybělo trochu 
štěstí. Milan Mach  (LM  60 vleže) se umístit na 5. místě, Marta Nedvědová (VzPu 40) 
získala 6. místo, Václav Bečvář  (LM  3x40) a Martin Tenk obsadili 7. místo, Milan 
Bakeš (VzPu 60) vystřiel 8. místo a Jiří Gach (trap) se umístil na 9. místě. 

Undstěnt na 1. až 6 místě  dle  disdain:  

discilina 1. 2. 5. 6. 

TRAP 1 1 - 2 1 1 
LM 60 2 - - 2 2 - 
RP 2x30 - 1 1 - - - 
SKEET 1 - - 1 - - 
LM 3x40 - Ii - 2 - 
BT - - 2 1 - - 
VT 3x40 - - - - 1 1 
VzPu - - - 1 - 1 
VzPi - - - - - 1 
LP 60 - - - - - 1  

celkem 4 3 3 9 3 4  

       

Vvsvčtlivkv:  
LM  = libovolná malorážka 3x40 (3 polohy- 50 in) 

nebo 60 vleže (50 m)  
VT  = velkorážná terčovnice 3x40 (3 polohy - 300 m) 
VzPu = vzduchová puška 40 (ženy- 10 in), 60 (muži- 10 m) 
BTVzPu = běžící terč  vzduchovou puškou 30+30 (10 m)  
BT  = bčžiei kanec (malorážka .50 m)  
OR  =olympijská rychlopalba 2x30 (25 ni) 
LP = libovolná pistole 60(50 m) 
VzPi = vzduchová pistole 60 (muži - 10 in)  
SKEET,  TRAP (baterie) = broková discipliny 

GALERIE IVEIOSPÉŠNĚJŠÍCII.  
Iportovni střelci, kteří se umístili na I. -6. místě  na OH.  

Otakar HORNER' (nar. 12.5.1929) Ladislav FALTA (nar. 30.1.1936) 
Z.  LM  3x40, 4.1.5660 - OH 1956 2. OR 2x30 -  CH  1972 

Lubondr NÁCOVSKÝ  (nar.  26.5.1935 -+10.3. 1982) PANÁČEA-  (nar.  8.9.1937) 
3. OR 2x30 - OH 1964 1. skeet - OH 1976 

Jan NORKA (nar. 29.5.1943) Miroslav VARGA (nar. 21.9.1960) 
1.  LM  60 - OH 1968 1.  LM  60 - OH 1988 
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Karel BULAN  (nar.  14.1.1940) 
5. VT 3x40 —OR 1972  

Hynek HROMADA, MI/Dr. (nar. 16.41935) 
6. LP 60 -  OR  1972 

Josef MIJNÝ (nar. 2.12.1958) 
4. trap - 011 1980 

Pavel PULDA  (nar.  14.4.1949) 
4. skeet - OH 1980 

Pavel SOUKENÍK (nar. 
4.  LM  60 - OH 1988 

+ province 1988) 

Jtin KERMIET  (nar.  16.3.1963) 
4. BT (50 in) - OH 1988  

Miroslav REVIČKA (nar. 23.12.1959) 
6. VzPi 60 - OH 1988 

Dagmar BÍLKOVÁ (nar. 6.1.1967) 
4. VzPu 40 - OH 1992 

Pavel KUBEC (nar. 11.1111966) 
5. trap - OH 1992 

Marta NEDVEDOVÁ (nar. 812. 1976) 
6. VzPu 40 - OH 1996 

Milan MACH  (nar.  17.2. 1972) 
S. LM 60  vleže  - OH 1996  

František ČAPEK (nar. 12.11.1914) 
4. trap - OH 1952. 6. trap - OH 1956 

Dušan HOUDEK (nar. 2.4.1931) 
4.  LM  3x40 - 011 1960 

Jiří  VOGLER (2.2.1946) • Peed disdain a  naše  liens,  na  OH: 
5. LM 60 - OH 1972 

OH rok počet  disc.  
muži 

počet  disc,  
ženy 

účast našich 
mužů  

účast našich 
žen 

I. 1 896 5 - - - 
II. 1900 11 - - - 
III. 1904 nezařazeno - . - 
IV. 1908 15 - - - 
V. 1912 18 - - _ 

VII.  1920 21 9*  
VIII.  1924 10 17 - - , 

—IX. 1928 nezzř2zcno - - - 

X. 1932 2 - - - 
XI. 1936 3 8 - - 
XIV. 1948 4 - - • - 
XV. 1952 7 6 - - 
XVI. 1956 7 4 - - 
XVII. 1960 6 9 - 
XVIII. 1964 6 4 - - 
XIX. 1968 7 8 - 
XX. 1972 8 8 - - 
-XXI. 1976 7 10 - - 
XXII. 1980 7 '  ii  - - 

XXIII. 1984 8 - - - 
XXIV. 1988 9 11 4 3 
XXV. 1992 9 12 4 4 
XXVI. 1996 10 5 14 _ 3 
* veiisleilkotých listinách uvedeno 9 jmen (nejsou kamp/ani výsledkové listin)) 

Miloslav BEDNAŘIK (nar. 301. 1965 + 16.6. 1989) 
2. trap - 011 1988 

Per HRDLIČKA (nar. 23.12.1967) 
1. trap - OH 1992  

Vladimir  STIBONK (nar. 28.7.1927) Luboš RAČ,'4.NSKÝ (nar. 13.3.1964 )- 
6.  VT  3x40 - OH 1960 3. BTVzPu -  Off  1992 

Petr KOVAŘIK (nar. 21.5.1945) Miroslav JANUŠ (nar. 9.&1972) 
4. LIVI 3x40 - 0/3 1972 3. BTVzPu - OH 1996 

Použitá literatura:  
Kolektiv autorů  -  Maki  encyklopedie olympijských her  (Olympia  19112) 
Archiv ČSS 
Archiv autora 

Ladislav Janoušek 000000000000000000000000000p00000000 0000000 

OLYMPIJSKÉ NOVINKY  

SAPPORO  1972 - NAGANO  1998  
Možná, Ze by článek mohl začit přislovfm o jablku, které nepa- 
dá daleko od stromu, ale v tomto přIpadě  bych musel použít 
množného Čísla, což by asi nebylo ono. 
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vala, a to v podobě  tři dcer, 
pochopitelně  také lyžařek. 
KATKA /1977/ - juniorské re- 

prezentantka ČR, třetí 
na MJ v_těhu na 15 km 
HELENA /1979/ - juniorské re-

prezentantka ČR, čtvr-
tá na MS ve štafetě  4 x 5 km 
PETRA /1982/ , dvojnásobné 

žákovská vítězka Mis- 

ONSEN 

Je tomu skutečně  jig  25 let,.co naše lyžařka Helena ŠIKOLOVA 
získala bronzovou medaili v běhu na 5 km. 

A jak to vypadá po letech ? To jsem se dozvěděl přímo v její 
lyžařské rodině. Helena, nyní BALATKOVA, nar. 25.3.1949, byd-
li v Nové Vsi nad Nisou 306, 468 27. Je zaměstnána jako pošt-
mistrové místní pošty. Mimo úspěchu na ZOH 1972 ještě  zabodo- 
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trovstvi čR v běhu na lyžích. 
A aby to nevypadalo, že za všechno mate maminka, mají dcery 
také něco po otci, kterým je Jaroslav Balatka, příslušník Po-
licie CR Okresního ředitelství v Jablonci n. Nisou. Sportov-
ních dspěcha je hodně, takže jen některé : 

- vítěz Jizerské padesátky 1983 
- vítěz Jizerské pětadvacítky 1992 
- účast na MS a  ME  policie v lyžování . 

Proč  tedy tento název článku ? Katka Balatkovi patři mezi 
špičku našeho ženského lyžováni. Jejím přáním je, co jiného, 
než účast na ZOH v NAGANU 1998.  

Antonin  Zajíček  

JAN ZACHARA  

V olympijskom ringu na OH v Helsinkách 1952 zažiaril zlatým 
leskom nečakane boxer perovej váhy /do 57 kg/ Ján ZACHARA, 

který ako voják obliekal 
dres ATK Praha. 
Velké meno si získal už 

391M prvenstvom-  na Všesokols- 
: kých majstrovstvách v re-

POŠTA ku 1946 v Prahe. Na OH do 
vz ssk Londýna sa mladý technický 
veL4 0„ borec /nar. 27.8.1928/  eš- .  e 

te nedostal, ale v období Hal-.,  
ft.() sink  bol vo vrcholnej  forme.  Na 
N‹ caste  do finále Zachara vyradil 

ý- A štyroch sdperov. Ve finálovom 
stretnuti nastdpil proti nemu 

ZA0‘  

18 • \ Talian  Sergio  Caprari. PodTa od- 
bornfkov zvitazila technika nad 
silou. 
V tomto období na nemálo disku-
tovelo o tom, čo je v ringu dči-
nejšie : sila, alebo technika. 
Spor na nevyriešil, pravda, ani 
do dnešných dni a bude “navždy" 
otvorenou otázkou, no priklad J4-
na Zacharu a mých borcov z hel-
sinského ringu, ukázal, že len 

umenia vyhnut na úderem sdpera na 
krása boxu. 

Mgr. František Sopko, Slovensko  

pri uplatnenf 
male rozvindt 

techniky a 
naozajstná 

Americká SPI připo- 
menula v úvodu  le-  SPI  HONORS US OLYMPIC  

šnfho roku na svých SWIMMER/WATER POLO  PLAYER  

OVS dva olympioniky 
- muže a ženu. 
Reprezentant USA v 
plaváni a vodním 
pólu,  Duke  Paoa Ka-
hanamoku, získal 3  

Duke Paoa 
Kaha amok:, 'g 

3 GOLD b. 2 SILVER MEDALS 
1912.1920. 1924. 1928 OLYMPICS 

#
 0

0
0

00
0

0
64

7 
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POSTAUA266609 SILVER 1456 CORTINA D'AMPEO 
GOLD 1960 SQUAW VALLEY 

SPI  HONORS US OLYMPIC 
FIGURE SKATER 

Carol Reiss 
t Jenkins 1 ...h. • .4= 

It-TracktStať  
wins Ciold ‚get./ 

at te 1936 Olunics 
in the 860 Meter Sient 

First PITT Oiyrnpic Gold Medal Winner c).• 
co,  ;. 

' 
er; WILKINSBURG STAMP CLUB 
P-4  

fag :OM Woodruff 
PirStaNs olcf at t93601ympics 

EXHIBITION STATION PITTSBURG 

JOSSPH M LACK° 
1031 W Chastnut St 

linkm NJ 07053-6768 USA  

zlaté a,2 stříbrné medaile na OH 1912, 1920, 1924 a 1928. Ame-
ričané jej objevili na Havaji v místním kmeni Kanaků. Křestní 
jméno  Duke,  na Havaji zcela běžné, spolu s exotickým původem 
jeho nositele vedlo ke vznikli legendy, že Kahanamoku pochází 
z královského rodu. 

Krasobruslařka  Ca-
rol  Heiss-Jenkins 
se stala olympijs-
kou vítězkou na 
ZOH 1960, o Čtyři 
roky dříve vybojo-
vala stříbrnou me-
daili. 

V loaském roce, 13. dubna, si v Pittsburghu připomenuli pří-
ležitostným razítkem olympijského vítěze z roku 1936, atleta  

tmavé pleti, Johna Woodruffa, místního rodáka, který zvítězil 
v běhu na 800 m časem 1:52,9 min. Obálka je v levé části o-
patřena přftiskem.  

Joseph  M. Lacko, USA 
00000000000000000000000000000000000 - 000000 

DULA ALEXANDER Ing., 512 36 Horní Branné 69 prodá filatelis-

tický materiál ze své sbírky Bohemoslo- 
venika na témata : 

závod míru P-B-W, lední hokej, zimní 
a letni OH,- Sokol v cizině, fotbal a 

- ostatní sportovní náměty . 
Zájemci se mohou ohlásit na výše uvedenou adresu ! 
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Louis SPIRIDON (Těž Louys SPYRYDON) (Řecko) - Vítěz soutěže v maratonském běhu na trasE  
Marathon  - Athény časem 2:55:20,0.  

PR MARATHON  / 29.3.1996/ 1896 /  ATHENA  /1996 
Z BOLIVIE 1992 Yv.  BF Mi 81.200 

CENTRAAFRICAINE 1972 Yv. A 110 Mi 304 
CENTRAAFRICAINE 1993 Yv, 874 Mi 1490  
GREECE 1971 Yv. 1050 Mi 1072  
HAITI , f969 Yv. 634 Mi 1028  
HAITI 1969 Yv.  BF  26/27a Mi BI.35/38 
PARAGUAY 1977 Yv. 1559 Mi. 2609  

. 
YEMEN 1968 Yv. 201 Mi. 832/39 

0VS tv1UNCHEN 40 / 8 / 1977 Der' Gesundheits /park / 8 Muchen,40 1 Spiridon - Louis - Ring. 
Olympiastrasse 
MUNCHEN 40 /8000 / 1992/ Der / Gesundheits / park / der Munchner / Volkshochschule / 
Spiridon  Lois  - Ring / 8000  Munchen  40 

- 
• • 

SCHIFF&STADT / 57105 / 1996 / 100 JAHRE OLYMPISCHE SP1ELE / 1896 - 1996 / 
SPIRIDON / LOUIS /  MARATHON  / OLYMPIASIEGER ‚ATHEN 1896/ INTERNATIONALE 
MOTIVGRUPPEN / OLYMPIADEN UND SPORT  

FM: 

37 
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Aloiz SZOKOL (Ungarn -  Slovakia)  - slovenský olympionik, startující v barvách Uher získal 3.misto v běhu 
na 100 m časem 12,6  sec  a na 4. místě  výkonem 12,30 m se umísti' v trojskoku. Navíc ještě  startoval na 
100 m překážek.  
FM: Z SLOVAKIA  . 

GIBRALTAR  
ITALY 

PR BRATISLAVA 1 / 15.2.1996 / HRYI.OLYMPIADY ATÉNY 1896 - v modré barvě  
BRATISLAVA 1 / 13.4.1996 OLYMPFILIV96 v modré barvě  

CDVp  SLOVAKIA 2 Ks 1996 Vydáni ke 100.roči 1.0H 1896v Athénách 
COBp  SLOVAKIA 8 Ks 1996 Vydáni ke 100.výročil.01-i 1896v Athénách  
BP SLOVAKIA 1996 Číslovaný černotisk známky Mi 245 

Hermann WEINGARTNER (Nčmecke) - úspěšný německý  gymnasts,  který ziskal hned několik medaili : v 
soutěžích jednotlivců  zlato na hrazdě, stříbro na koni na šíř  a bronz na bradlech a kruzích, v soutěži družstev 
zlato na hrazdě  a bradlech. 

LICHTERFELDE / 13.-6. 19961 HERMANN WEINGARTNER / TURNEN /16230 / 
gI,YMPIAS1EGER 1896 /  TAG  DER JUNGEN / BREFMARKENFREUNDS  

1996 Yv. — Mi 245  
1996 Yv. Mi 764 (763 - 65) 
1996 Yv. Mi  -- 

FM: PR 
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Účastnické země  OH 1896 - podle známých podkladů  se prvních olympijských her zúčastnili aktivně  
reprezentanti 13 zemi. Na medailovém zisku se jich podilelo jedenáct a deset z nich připominaji  PR  řecké 
pošty, používaná v průběhu filatelistické výstavy  Athens  1896 - 1996. Z medailistů  nebyla připomenuta 
pouze reprezentace Irska. To bylo zastoupeno pouze jediným tenistou, Bolardem, který vyhrál soutěž 
jednotlivců  a s reprezentantem Německa se podílel na střibru ve dvouhře. Irsko v té době  ovšem bylo ještě  
součást Anglie a Solard byl považován za Američana, či Angličana. Připomeňme počty ziskaných medaili: 
USA 11-7-1, ŘECKO 10-19-17, NĚMECKO 7-5-2, FRANCIE 5-4-2, ANGLIE 3-3-1, RAKOUSKO 2-0-3, 
MAĎARSKO 2-1-2, AUSTRALIE 2-0-0, DÁNSKO 1-2-4, ŠVÝCARSKO 1-2-0.  
FM PR ATHENS  28.3.1996 / 1896- 1996 NMERA AMERIKANON OLYMPIONIKH  

ATHENS/  29.3.1996 / 1896 - 1996 / NMERA HELLANION OLYMPIONIKH  
ATHENS  / 30.3.1996 / 1896 - 1996! NMERA GERMANON OLYMPIONIKH  
ATHENS  / 31.3.1996/ 1896 - 1996/ NMERA  GALLON  OLYMPIONIKH  
ATHENS  / 1.4.1996 / 1896 - 1996 / NMERA AGGLON OLYMPIONIKH  
ATHENS  / 2.4.1996 / 1896 - 1996/ NMERA AUSTRIAKON OLYMPIONIKH  
ATHENS  1 3.4.1996 / 1896 - 1996! NMERA OUGGROY OLYMPIONIKH  
ATHENS  14.4.1996 / 1896 - 1996 / NMERA AUSTRALOY OLYMPIONIKH  
ATHENS  / 5.4.1996 / 1896 - 1996 I NMERA DANOY OLYMPIONIKH 39  
ATHENS  / 6.4.1996 / 1896 - 1996 / NMERA ELVETOY OLYMPIONIKH 

Zpracováno s použitím přílohy zpravodaje U.1.F.O.S. podle  Alvaro  Trucchiho 



me- bronzové  

MS/ připome- 

SPORT NA ZNÁMKÁCH 

Vrcholem letošní zimní sportovní sez8ny bylo MS v klasických 
lyžařských disciplínách, 20. dnora-- 2. března, jehož hosti-
telem se stal norský  Trondheim,  který sleví tisíc let od své-
ho založení. 

Nejsevernějšfmu norskému orel-
koměstu" bylo pořadatelství 
MS 1997 přiděleno na kongresu 
FIS v roce 1992. 
Srdcem šampionátu byl areál 
Grantsen, ležící 12 km od cen-
tra Trondheimu s běžeckým sta-
dionem a přilehlými můstky 
K-90 a K-120. 
Samotný šampionát se těšil mi-
mořádnému diváckému zájmu /ve 

• zdejších krajích nic neobvyk-
lého/. Z našeho pohledu byl též vydařený, díky 
daili běžkyně  Kateřiny Neumannové. 
Norská poštovní správa /byla jedním ze sponzorů  
nula tuto sportov-
ni událost 20. dno-
re emisí dvou zná- 
mek. Hodnota 3,70 
NOK /poštovné pro '->q*Y\ 
vnitrozemsk6 lis- 
tovní zásilky ve 

\o,  

třídě  A/ vyšla v 
nákladu 8 mil. ku-
sů, hodnota 5,00 
NOK /zásilky do 
Evropy ve třídě  A/ v 5 mil. nákladu. Známky 
1, dne a FDC. 

30. ROČNfK JIZERSK PADESÁTKY  
V neděli, 16. dnora, byly Bedřichově  v Jizerských horách od-
startován jubilejní 30. ročník tradičního délkového běhu na 
lyžích Jizerská padesátka - Memoriál expedice Peru 70. 
Na start závodu se postavilo 2668 běžců  a běžkyň  v 6 katego-
riích a dokončilo jich 2362. Nejstarším dčastníkem byl  81-tý  
G.  Griner  z Německa, z.českých dčastníků  J. Brunclík /ročník 
1918/. 
Jizerská padesátka je tradičním a největším zévo- ‘..g3ERFC,, 

dem v délkovém běhu na lyžích na dzemi ČR a svou 
premiéru měla roku 1968. Jako Memoriál expedice 
Peru 70 se běžela poprvé 31. ledna 1971 na po- c!. 16 . 2. •  

MV  čest 16 horolezců  a lyžařů  z Jizerských hor a Ji-t I? čfnska, kteří zahynuli pod kamennou lavinou v  Hu-•"*,;,  
ascartinu při zemětřesení v Peru v létě  1970. Ro- 
ku 1995 byl tento závod poprvé zařazen do Eurolop- 
petu a v letech 1993 a 94 byl součásti seriálu mezinárodních 
závodů  FIS v délkovém běhu na lyžích klasickým způsobem. Zá- 
vod se jede na dvou tratích o délce 50 a 25 km, přičemž každé 

• 

OSLO 20.02.H97  

doplňuje razítko 



je přístupné pro muže a ženy všech věkových kategorií. Doro-
stenci a dorostenky závodí na kratší z obou trati. Třikrát v 
dosavadní historii se pro nedostatek sněhu závod nekonal. Po-
prvé v roce 1987, potom o dva roky později, roku 1993 se jel 
v náhradním termínu v březnu. 
Nejúspěšnějším dčastnikem je dosud Jiří Beran, který mé na 
svém kontě  pět vítězství. 
Výsledky letošního 30. ročníku : 
• - muži : 50 km 1. Benc 2. hzáč  3. Petrések 

- ženy : 1. Samková 
- muži : 25 km 1. Fousek 2. Matějka. 3. Kovařík 
- ženy : 1. Letenské 

Liberecký poštovní dřad 1 používal v den závodu ruční příle- 
žitostné razítko - viz reprodukce na předchozí straně. 

Australské poštovní správa vydala v loňském roce, 23. dubna, 
aršik, ob-
sahuj  ící  
16 známek, 
na kterých 
vyobrazila 
hráče aus- '14' A:  frri1:0.. -Y,AALL, 

tralského . 
,, --.'''-'5t.22-v=1*-.=. :iz-tfa.:.,..:-  
.459, ' 45c• Adelaide  

fotbalu v . , 
„- ,, • n. •  The Crows  .. 

jejich Brisbane  
klubových i.'„ • The Bears  
dresech. ,k7* 
Stalo se ." :#4 
tak při 

.-. w. • ... 
•.. 

příleži- 
tosti 100. , 
výročí za- .. 

loženi au-
stralské 
fotbalové 
ligy  /AFL/.  

Australský fotbal vypadá trochu'jinak, než ten hraný u nás, 
nebo v Americe. Hraje se totiž na oválném hřišti s šišatým 
míčem a hráči mohou kopat i hrát rukama. Tuto podobu mu da-
la hra, která se koncem minulého století hrála v tehdejší 

Carito-ň.  " 
• The Blues . 
Collingwood 
• The Magpies 
Essendon 
• The Bombers 
Fitzroy 
• The Lions 
Footscray 
• The Bulldogs 
Fremantle 
• The Dockers 
Geelong 
• The Cats 
Hawthorn 
• The Hawks 
Melbourne 
• The Demons 
North Melbourne 
• The Kangaroos 
Richmond 
• The Tigers 
St Kilda 
• The Saints 
Sydney 
• The Swans 
West Coast 

. • The Eagles  
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V letošním roce si Norská poštovní spi.4iva připomíná 350. výro-
di svého založení. 16. dubna bylo vydáno 8 známek v soutisku 
Po čtyřech ve dvou řadách. Na tom by nebylo zas tak nic zají-
mavého, kdyby ... Kdyby dvě  z nich neměly olympijsko-sportov-
ni námět. 
První z nich zaznamenává úspěch norská atletky Grety Waitzové, 
která zvitězila na MS 1983 v Helsinkách v ženském merat6nu. 

Druhá připomíná událost nedávno minulou - ZOH 1994 v Lilleham-
meru - princ Haakon při zapálení olympijského ohně. 
Obě  známky mají nominální hodnotu 3,70 NOK, stejně  jako všech-
ny'ostatni, které byly vydány nákladem 1,2 mil. sešitků. Ra-
zitko 1. dnena FDC má neutrální námět. 

kolonii  Victoria.  
Kromě  razítka 1. dne vydáni existují déle 4 FDC, 16 Maxim ka- 
ret a 16 sešitků. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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generál Klecand a.  

BOHEMIANS  
AT/IL. A  FOOTBALL.  KLUB' 

PRAHA-VRŠOVICE 
oAtvive.eity sr,coloir 

TELFFON 568-00 

Praha IV. 

Lore tácská. 9.  

se stal symbolem tohoto sympatického pražs- 

FOTBAL 

VÝROČÍ 70. LET  BOHEMIANS  V AUSTRÁLII  

Letos uplyne již 70. let od památného zájezdu AFK Vršovice do 
Austrálie. V roce 1926 přišlo od Australského fotbalového sva-
zu pozváni pro čs. reprezentační mužstvo. ČSF však pověřila 
reprezentaci AFK Vršovice, kteří hráli pod propůjčeným názvem 
Bohemians. 
Exotické turné odstartoval klub 7. dubna 1927 
vlakem do Neapole. Odtud se plavili lodí se BOHEMIANS  
zastávkou na Ceylóně, kde sehráli v Colombu ČKD 
první utkáni zájezdu s jedenáctkou britské ar- PRAHA 
mgdy. Zápas skončil vítězstvím Bohemians 2:4  

1887 
1457 

930 
/2:1/. Třetího května přistáli fotbalisté z (LEV 

sehráli 19 zápasů  - ve 14-ti zvítězili, 2x remizovali a 
prohráli. Celkové skóre bylo 90:48. Mimo jiné Bohemi 

4.6.  Newcastle  
- 6:4, 15.6.  
Ipswich  - 5:5, 
22.6.  Sydney  - 
4:4. 
Při rozloučení 
byli hráči Bo-
hemians obdaro-
váni párkem 
vzácných klo-
kanů  Wallabis. 
Jméno Bohemians 
bylo později 
přijato za defi-
nitivní a klokan 
kého klubu. 
Historického zájezdu se zličastnili tito hráči : Kulda, Kaš-
par, šejbl /vypůjčený z  SK  Bubeneč/, Krejči, Kučera, Průšek, 
Pinc, Hoffmann, Wimmer, Knížek, Mašat, Havlín, špic, Rubeš, 
Hybš, Eisner. Nejlepšími střelci byli : Knížek 21 gólů, 
Havlín 15 a Hybš 14 branek: 

St. Kamenický  

FOTBALOVĚ  OSOBNOSTI NA RAZÍTKÁCH  
V záplavě  fotbalových razítek v posledních letech se jen má-
lokdy objevilo razítko propagující známou fotbalovou osob-
nost. V průběhu roku 1996 se jich několik objeviln a tak 
bych chtěl na některé upozornit. 

Prahy u australských břehů. Během zájezdu zde 

se 
3x 

ans 
utkali s národ-
nim mužstven 
Austrálie s tě-
mito výsledky : 
11.5.  Adelaide  
- 2:1, 18.5.  
Melbourne  - 4:1, 



.0umnib  pc  
V Manchesteru bylo 14.5.1996 používáno ruční 

idataiMA. příležitostné razítko, připomínající známého i sWETIEN° 4' hráče Manchester  United  a anglické reprezen- .0 11N .., mcwww z tace, Duncana Edwardse, který zahynul při  le- if  maMn'G 4 
tecké katastrofě  21.2.1958 u Mnichova. E. Dun- 4M§CANTM".  
can  vyšel také na anglické sérii pěti známek -4tipoRatus,  
vydaných k  ME  1996. 45+51.934  _ 

WOLVEs 
m -4N) 

4
,0 RMER 4 

ENcuuncorer 
/ 105 CAPS 

0 

9 .  

Další Dalši příležitostné razítko bylo používáno 
rovněž 14.5.1996 ve Wolverhamptonu. Oslavu-
je Billa Wrighta, dlouholetého hráče míst-
ního klubu  Wolves  /490 zépasů/ a bývalého 
kapitána, 105-ti násobného reprezentanta 
Anglie. B. Wright je též na anglické sé-
rii k M3 1996. 

0 n 
Everton nastřílet v sezóně  1927-28 60 li- tg.A.vm i921 • 23 R 
gových branek. D.  Dean  je také vyobrazen  
na  ail  zmíněné anglické sérii k  ME  1996. "441'96 , Livi5e6' 

1,s,st hANI Usir
ta 

 
.5.:  WORLD CL?  44, Poslední anglické razítko připomínalo dne 

osY  WINNING  COTAN 0 14.5.1996 v Londýně  dlouholetého hráče , , ios cAps -.7.  West Ham United  a kapitána mistrů  světa z 
roku 1966, 108 násobného reprezentanta , 

vw e  Bobby  Moora. B.  Moore  je dalším z fotba-
ď  

1,,A, -'4.-, -t' listů  na pamětní sérii vydané k  ME  1996. 
.4).5'3 • 1,(X4.64  

Pozadu nezůstalo ani Maaarsko, které 23. zá-
ři 1996 připomenulo příležitostným razítkem 
světu svého nejslavně jšího fotbalistu a in-
ternacionála Ference Puskése. Král Gól, jak 
je ve své vlasti nazýván, oslavil 2.4.1997 
již 70. narozeniny. .=6",s- , .,; 

` k,  i s f 0-'`: .'1'.  

St. Kamenický  

20. VÝROČÍ  FINALE ME  V KOPANĚ  - BtLEHRAD 1976 
Bylo vzpomenutó na Slovensku zvláštním příležitostným razít- 

kem Bratislava 1, 16. června 1996, s textem 
I‘e Flivi, .20. výročí finále-ME  1976 Bělehrad - ČSSR - 

le'16.0.1976 1, - NSR 2:2 - na pokutové kopy 5:3" a 
0 -" 

vyobraze-
BaEHRAD 1 (^- ním fotbalového míče. 0-0 ;0- <vo '4* Z přitisku, který vyhotovila ERVO na kores- 

*, .'1* 
Isil. cc.  pondenčnfm lístku  „Davin"  a na celinové obál- 
lio (.51P46  ce „Státní znak", je možno evidovat příjmení 1.'. celého čs. mužstva, obou trenérů, lékaře i ma-

sdra mistrovského celku. Ty, kdož se o titul 
mistra Evropy zasloužili uvádíme v pořadí tak, 

jak jsou uvedeni na zmíněném přitiskú, který nese ve středu 

„cos FC • Str4-• 
V Liverpoolu byl 14.5.1996 připomenut další 

4'41'660 
0/z6, 

slavný fotbalista ze starší doby, kanonýr e 0 
IJEG  Dixie Dean.  Tomu se podařilo v dresu FC LEAG OALSN 

 



znak  UEFA.  Barvy přitisku jsou modrá, Červená a tmavožluté. 
Na orazítkováni těchto celin se používalo 16.6.1996 příleži-
tostné razítko v modré barvě. 
Trenér Václav Ježek /1.10.1923/ byl jed,,t 
nim z nejdspěšnějšich a nejznámějších čs. 
trenérů, který vedl reprezentační mužstvo 
Československa v letech 1972-78. Trenér 
doc. PhDr. Jozef Ven4loš, CSc.. /18.2.1936/ 
hrál mj, jako záložnlk půl roku ve vojens-
ké základní službě  v pardubické Dukle. V 
letech 1966-69 byl hrajícím trenérem FC  
Prague Sydney  v Austrálii. Trénoval repre-
zentační mužstvo Austrálie a Nového Jižní-
ho Walesu. V letech 1973-78 byl asistentem 
Václava Ježka u reprezentačního mužstva 
Československa a v letech 1978-82 hlavním trenérem čs. muž-
stva. 
Brankář  Ivo Viktor /21.5.1942/ byl v roce 1976 třetím nej-
lepším fotbalistou Evropy, v letech 1972-73 členem vybrané-
ho mužstva Evropy. Na  ME  v Bělehradě  byl označen za nejlep-
šího brankáře. Brankář  Alexander Vencel /8.2.1944/ byl vi-
ce než 10 let předním čs. brankářem a v reprezentaci se stří-
dal s Ivo Viktorem. Byl dčastnikem MS 1970 /jeden zápas!. 
Obránce ing. Jozef Čapkovič  /11.1.1948/ hrál mj. v letech 
1977-78 za Duklu Praha, v letech 1979-81 za Slovan Videh aj. 
Aktivní Činnost ovlivnilo těžké zranění hlavy v utkáni Skot-
sko - ČSSR v Glasgolvé v roce 1977. Obránce Ján Pivarnik /13. 
listopad 1947/ byl v roce 1974 vyhlášen nejlepším fotbalis-
tou Československa. Byl jedním z nejlepších čs. poválečných 
pravých obránců  s ofenzivním pojetím hry. Obránce Anton On-
druš /27.3.1950/ byl v roce 1976 druhým nejlepším fotbalis-
1-57.17Československa a ne  ME  1976 v Bělehradě  byl kapitánem 
mužstva. V letech 1974-78 patřil k nejlepším obráncům Evro-
py. Obránce Karol Dobiáš /18.12.1947/ mj. v letech 1977-80 
hrál za Bohemians Praha, 1980-83 za KSC Lokeren//Belgie/. 
Nejlepší fotbalista ČSSR v letech 1970, 1971. Několik let 
patřil k evropské špičce. Obránce Koloman Gogh /7.1.1948/ 
hrál mj. v letech 1970-80 za Sloven Bratislava, 1980-82 za 
Vest Linz /Rakousko/, DAC Dunajská Streda /1982-83/ aj. Re-
prezentoval 6x v čs. olympijském mužstvu. 
Záložník JUDr. Jaroslav Pollák  /11.7.1947/ hrál mj. v letech 
1979-80 za Spartu Praha, 1981-83 Austrii Salzburg /Rakousko/. 
Ve finále na  ME  1976 nehrál. 15 let měl vrcholnou formu, ide-
ální režisér hry a nahrávač. Záložník  Antonin  Panenka /2.12. 
1948/ hrál v letech 1970-80 za Bohemians Praha, 1981-83 za 
Rapid Vídeň. Nejlepší fotbalista ČSSR 1980, druhý v roce 1979. 
ilčastnik MS 1982 a  ME  1976. Mistr přímých  volných kopů  - ev-
ropský specialista. 
Ctočnik Manám MasnÝ /13.8.1950/ hrál v letech 1971-82 za 
Slovan Bratislava,  ŠC  Neusidl  am See  /Rakousko/ v roce 1983. 
V roce 1978 třetí nejlepší fotbalista ČSSR. Ilčastnik  ME  1976,  
ME  1980, MS 1982. 
Záložník Jozef  Mader  /19.9.1947/ hrál mj. v letech 1971-73 za 
Duklu Praha, 1980-82 za  Grazer AK  /Rakousko/. Původně  byl d-
točnikem, později dtočný záložník. Patřil k nejvě tším oporám 

Evropy 1976. 
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CtočnIk Zdeněk Nehoda /9.5.1952/ hrály letech 1967-71 za TJ 
Zlín, 1971-82 Duklu Praha, 1983 SV Darmstadt 98 /SRN/. Nej-
lepší fotbalista ČSSR v letech 1978 a 1979. Reprezentoval 69 
krát, což je čs. rekord. Ctočnfk evropské třídy, nejlepší 
střelec a jeden z nejlepších čs. hráčů  70. let. 
Obránce Ladislav Jurkemik /20.7.1953/ hrál mj. v letech 1972 
až 1980 a 1981-83 za Inter Bratislava, 1980-81 za Duklu Báns-
ká Bystrica. Očastnfk MS 1982 a  ME  1976 a 1980. Dobrý hlavič-
kář. 
Ctočník JUDr. Ján Švehlík  mar.  1950/ hrál v letech 1976-77 
za Duklu Praha, 1982-83  SC  Hasselt /Belgie/ aj. Ve Slovanu 
Bratislava i v čs. reprezentaci vytvořil výbornou dvojici s 
Mariénem Masným. ItočnIk  Dugan Gallia  /24.11.1949/ hrál mj. 
v letech 1977-78, 1979-81 za Slovan Bratislava, 1981-82 za 
Real Cédiz /Španělsko/. V roce 1976 nejlepší ligový střelec. 
ltočnik František Veselý /7.12.1943/ hrál v letech 1954-62, 
1965-80 za Slavii Praha, 1962-64 za Duklu Praha, 1980-81 za 
Rapid Vídeň. Cčastnik MS 1970,  ME  1976. Patřil k nejlepším 
Čs. poválečným hráčům. 
Brankář  Pavol.Michalík /29.11.1951/ hrál mj. v letech 1974 
až 1983 za Baník Ostrava. Nejčastéji z čs. brankářů  nebyl v 
lize překonán vice než 500 minut, nejdéle 577 minut ! 
Cčastniky  ME  1976 v Bělehradě  byli i hráči Pavol Biroš a Du-
šan Herda. 
Záložník František Štambacher /13,2.1953/ hrál za KPS Brno 
/1968-72/, Duklu Praha /1972-8177-Cčastnik  ME  1976, 1980, 
OH 1980 /zlaté medaile !"!/, MS 1982, turnaje  UEFA  1971 aj. 
Univerzální fotbalista. 
Obránce a tělovýchovný lékař-chirurg MUDr. Miroslav Kundrát  
/22.9.1924/. Hrál za  SK  Domažlice, Spartu Praha /1948-49/, 
Slavii Karlovy Vary /1952-53/. Od roku 1954 pracoval jako 
lékař  u reprezentačních družstev. Účastníkem  ME  1976 v Bě-
lehradě  byl i masér Růžička. 

Tento příspěvek, jehož autorem je  Ant.  černý, byl převzat 
ze zpravodaje sekce BOHEMIKA. 

Prvni. výkop 16. MS v kopané, které se 
ce ve Francii, se ještě  neuskutečnil, 
/na hřišti 
filatelistic-
kém/ pořada-
tel, vlastně  
jeden ze 
lupořadatelů  - 
17. MS v ro-
ce 2002 - 
Jižní Korea.  
FIFA  na svém 
zasedání, 31. 
května 1996, 
ve švýcars-
kém Curychu, 
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vi,  poprvé v historii fotbalových šampionát, Asii a hned dvě-
ma zemím - Japonsku a Ji/ni Korej. 
Japonští spolupořadatelé si zase pospíšili v jiném směru - oz-
némili jména deseti měst, v nichž se MS uskutečni. Vybranými 
městy jsou :  Sapporo, Osaka, Oita,  Kobé, Mijagi, Sizuoka, lba-
raki,  Niigata  a Saitama. Finálové utkáni se pravděpodobně  bude 
hrát v přistavu Jokohama . 

Na přidělení MS reago-
vala 1.8.1996 Poštovní 
správa Jižní Korea vy-
dáním dvou známek /v 

nominální hodnotě  
400 wonU, které 
doprovázejí dva 
aršíky /jeden reprodukujeme 
na předchozí straně/ s uspořádá-

nim 2 x 2 , dvě  razítka 1. dne vy- 
známek - 6 mil. kus. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Pan  Joseph  M. Lecke z USA nám opět poslal k reprodukci ame-
rická sportovní razítka 

- 1996. 8. 1. 
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Bedřich Polák P.O.Box 47, 150 00, Praha 5 

0 

Předseda 
Místopředseda 
Redaktor 
Jednatel 
Pokladník 

AWWW1077748i7 1.92 
1.4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

