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Všelijaká piškumpré a hujajá mi vůbec nejsou vlastní a psát oslavné ódy a vzpomínková plácáni
považuji za stejnou ztrátu času, jako sestavovat politické úvodníky za dob sice ne dávno, ale přece jenom
již minulých. Nicméně, jsou v životě lidském takové okamžiky, kdy se popravdě řečeno, neubráníš. A at'
dělám, co dělám, skutečnost, že tohle Číslo našeho zpravodaje je v pořadí již sté, take neukecám. Prostě
není jiného zbyti, než uvedenou skutečnost připomenout davu a mně nezbývá, než se tohoto úkolu ujmout.
Nebudu se zabývat faktografil našeho zpravodaje, nicméně, když položím oko na Část me knihovny, kde
jsou vyrovnány svázané zpravodaje Olympsportu, honí se mi v hlavě myšlénky všelijaké. Většina jich je
děkovných, takže mi dovolte složit poklonu všem těm, kteří se jakkoliv Oto, že jsme .vycházeli", zasloužili.
Mohou za to zejména systémý cyklostylové (tiskařskou čerň mám ještě za nehty) a ormigove (vůně
špiritusu mi nakonec nikdy nebyla cizí), do toho se mísí rotaprint a nejnověji vykukuji trochu kopírky
xeroxového ražení a v poslední době system Risograph, který v současnu používáme. Co do mist vzniku
absolvujme anabázi ze Strakonic přes vojenské zařízení v městě N (rozumněj Ceske Budějovice) v jižních
Čechách až do matičky Prahy. Pokud se redaktorování týká, tedy znovu ze Strakonic, přes Milevsko, český
Brod a Červené Pečky do Košíř. Z hlediska distribuce jednoznačně z Pardubic na Jižní Město a kdybych
měl jmenovat (velmi nerad, neboť bych nechtěl někoho zapomenout), tedy v řetězci Bušek, Justýn,
Slováček, Křiž, Petrásek, Jásek, až k těm služebně nejmladším, jimiž jsou Vápenka a Kamenický. Už
vůbec však nemohu vyjmenovat všechny ty, kteří se podíleli na našem zpravodaji autorsky. Jim patří náš
společný dík zejména, protože bez nich by všeliké ostatní snažení bylo k ničemu, nebylo by totiž co
tisknout. Takže tedy ještě jednou, díky všem těm, kteří se otu stovkď jakkoliv zasloužili.
Na závěr již jen přeji našemu zpravodaji do té další stovky dostatek dobrých autorů a článků, v
mezích našich možnosti dobrou polygrafickou úroveň a vám všem dobré počtení. Uf!
Váš Jarda Petrásek

10 pohledů zpět
Připomeňme si, jak náš zpravodaj vycházel a co stěžejního Čtenářům přinášel:
ad 1 - První číslo vyšlo v červnu 1968 (v rozsahu 6 stran) a čtenářům připomnělo historii olympijských
kruhů a v závěru následoval přehled FM k OH v Mexiku '68.
ad 2 - Desáté číslo vyšlo v srpnu 1970 (12 stran) a přineslo mj.zprávu o 10.zaseddrif MOA a vše završila
informace o právě ukončené výstavě OLYMPSPORT 70 v Českých Budějovicích
ad 3 - Dvacáté číslo vyšlo v záři 1973 (28 stran) s informaci, s jakým fištronem se mají zakládat
námětové exponáty. Vše doplňovala řada ukázek sportovních razítek.
ad 4 Třicáté číslo vyšlo v červnu 1976 (jako 3 Č. v roce) o 36 stranách. Obsahovalo zprávu o Krajské
výstavě Znojmo '76 a seznámení se Směrnicí pro práci námětových sekcí SčF a problematiku
hodnoceni námětových exponátů.
ad 5 - čtyřicáté Číslo vyšlo v prosinci 1979 (3.č.roku),dokonce o 40 stranách, 12 let od vydání prvního
Čísla as přáním do druhé čtyřicítky. Především informovalo o uplynutí 60 let od vydáni prvního PR
v ČSR Sokolský slet Znojmo - 24.VIIi.1919.
ad 6 - Podesáté Číslo - prosinec 2/1983o 36 stranách. Náplň jubilejního čísla tvořily příspěvky o
Olympijském hnutí a sportu v ČSSR a o ZOH Sapporo '84.
ad 7 - Šedesáté číslo - listopad 2/1988. Na 24 str. přineslo příspěvky o odletu čs. reprezentantů na LOH
do Seoulu '88, poště tvIOV a další.
ad 8 - Sedmdesáté Číslo duben 2/1991(24 str.) . Informace o výstavě OLYMPSPORT '91 v Českém •
Brodě, Sokol ve filatelii a Volá Allbertville
ad 9 - Osmdesáté Číslo - prosinec 4/1993 (24, str.),Instruktážni příspěvky o Úvodním listu v tematickém
exponátu a jak uspět na výstavách FIP a-rovněž seznámeni se Statutem FIPO.
ad 10- Devadesáté číslo- červen 2/1996 (24 str.). Celé v duchu OH: OH ve filatelii a jejich okrajové
oblasti a hry )0(VI.olympiády ATLANTA '96,
Jubilejní - Ste Číslo držíte právě v rukách a můžete si ho zhodnotit už semi II
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Revizní zpráva za 1.pololeti
Koncem srpna tr. byla provedena kontrola účetních zápisů v pokladní knize OS za období laden - srpen
1998. Prově rkou nebyly zjištěny žádné závady. Zůstatky finančních účtů i pokladní hotovost, uvedené v
pokladní knize, souhlasí s výpisy na účtě P1B 6.4211817/5100, rovněž tak i na účtě Pragobanky.
Dale byla provedena kontrola novinkové služby, kde byly zjištěny starší pohledávky u dvou členů Mauera
Ledeckého

v Částce

1930 ;Kt
238,-Kč

Dle sdělení pokladníka OS oba nezaplatili ani přes upomínky (3x á 20,-Kč) a neodpovídají na výzvy.
Doporučuji proto celou záležitost projednat na výboru OS. Kontrolu provedl 1.člen revizní komise
Jaroslav Smetana
K tornu několik slov našeho pokladníka:
Spolu s novým Členským průvodcem OS všichni členové obdrželi i vloženou přihlášku k členské novinkové
službě. Důkladně si pročtěte podmínky teto služby a po pečlivém zváženi vyplňte a zašlete přihlášku. Pro
aktualizaci současného zájmu ji vypiní i ti abonenti, kteří už zaslali dřívější pňhiašku (v posledních dvou
letech). Jistě jste si všimli, že jsme upustili od dvojích cen pro členy a nečleny. členům OS poskytujeme
automaticky 10% slevu. často se stává, že abonent vypiní nesprávně své požadavky a pak se na mou
hlavu snáší neoprávněná kritika. Věnujte proto vypinění přihlášky značnou pozornost a pro svoji kontrolu si
údaje z přihlášky opište a uložte na dobře viditelném místě! Samozřejmě, i já nejsem absolutně neomylný.
Mohu poslat stejnou zásilku dvakrát, cot se mi může přihodit v době, kdy pracuji pro OS příliš dlouho nebo
nejsem zdravotně fit, ale to se dá přeci rozumně vysvětlit a urovnat. Najdou se mezi námi ale tad, kteří
zaslaný material přijmou, nezaplatí a na urgence nereagují. Někdy se stane, že banka platbu
nezaznamenala a tak je nutno mi zaslat kopii útržku poukázky o provedené platbě pro jednání v bance.
Jsou však skutečné případy, kdy příjemce Částku nezaplati (viz uvedenidva členové). Jmenovitě Karel
Mauer z Brna ujistil členy výboru OS, že úhradu provede na nejbližším setkáni a dosud tak neučinil. Tato
situace trvá už od února tr.,kdy mu byla zaslána první část zásilky, v květnu a červnu další Usti, a tak na
správních poplatcích zcela zbytečně navíc ještě dluží 60,- Kč. Správní poplatky za urgence jsou ve výši
20,- Kč a nikoli pouhých 10,- Kč, jak je mylně uvedeno v členském průvodci na str.4. Oč milejší je mi takový
člen, který materiály vrátí s tím, že se dostal do momentálních finančních potíží a požádá o odklad platby s
uvedením termínu možnosti úhrady. To je potom jednaní na úrovni gentlemanů a takovýchto kontaktů bych
si ve své nezištné funkci pokladníka OS 061 co nejvíce I Všem našim Členům s férovým jednáním v duchu
Béd'a P.
děkuji!!
P.S.

Pan Petr Ledecký z Plzně svůj dluh vůči OS v říjnu tr. vyrovnal a k 31.12.1998 ukončil, na vlastní
žádost, členství v Olympsportu.

NOVINKY DO NAŠICH KNIHOVEN
Ladislav Janoušek: SPORTOVNI STŘELBA A OLYMPIJSKÉ HRY VE FILATELII (1997), 60 stran
Ladislav Janoušek: BIATLON VE FILATELII (1998), 24 stran
Dvě útlé brožůrky, vydané členem nati asociace, ve vlastní režii, jsou zpracovány v daných tematech
naprosto fundovaně, na základě poznatků o vydaných poštovních artefaktech, především z katalogu Michl.
Obě střelecké discipliny jsou rozděleny k vydáním pro OH, MS, ME a pro ostatní soutěže a také se zřetelem
na vývoj v našich zemích a na organizace, zabývající se uvedenou sportovní disciplinou. Jen pro
zajímavost, k sportovní střelbě doposud vyšlo na 280 ks známek a 25 aršíků, k biatlonu 158 známek a
bloků. Sběratelům, zabývajícím se touto sportovní tematikou, by neměly obě příručky v jejich knihovnách
chybět I
-enJean-Louis Villeseche : Guide Mondial des TIMBRES du FOOTBALL (1998), 280 stran, cena 250,- Fr
Po německém katalogu MS ve fotbale (nakl.Sieger,1976) a francouzském ,Filatelistický průvodce MS v
kopané (J.-L Villeseche,1990), se objevila, těsně před MS '98, další zajímavá novinka pro fotbalové
naměttře. Známé filatelistické naklYVERT-TELLIER vydalo světový průvodce fotbalovými známkami, opět
Od téhož francouzského autora. Na kvalitním křídovém papíře je chronologicky popsáno a barevně
Částečně vyobrazeno 6500 známek s námětem fotbalu, Mere vyšly na celém světě do roku 1997. Předností
průvodce je zpracovaná historie fotbalu a perfektní přehled finálových výsledků všech významných
světových fotbalových soutěží. Nevýhodou, oproti předchozím katalogům, zřejmě bude absence cenových
záznamů. Číslováni známek a aršiků je totožné s katalogem YVERT.
-S.K.-
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Nejslavnější cyklistický závod světa - Tour de France,
se letos konal již po pětaosmdesáté! (Pro zajímavost, kdysi
slavný Závod míru se jel letos po jednapadesáté.) Scénář
85.ročniku Tour de France obnášel 21 etap, v celkové deice
3850 km, na silnicích třech Evropských států (Irska, Francie
a Švýcarska).
Závod, který má populární přezdívku „Stara dame", byl
letos poznamenán mnoha událostmi, a to nejen sportovními.
Od samého startu se provalila dopingová aféra, na kterou
nejprve doplatila profesionální stáj Festina a vyvrcholila
stávkou celého pelotonu, který pohrozil ukončením závodu,
pokud policie nepřestane závodníky obtěžovat, Mluvčím
účastníků se stal Dán Bjárne Riis, vítěz Tour de France 1996
a take účastník letošního Závodu míru (skončil na pěkném
5.rnístě), nakonec bylo dosaženo dohody s ředitelem závodu
a ‚Tour de Farce' (Tour Fraška - jak byl letošní ročník
posměšně pojmenován) se mohl řádně dokončit. Celkovým
vítězem se stal Ito! Marco Pantani, ze stáje Mercatone-Uno Bianchi. „Pirát" take vybojoval v jednom roce i
cenné double (naposledy v roce 1993 Španěl M.Indurain), když předtím vyhrál i letošní Giro d' Italia. Až po
dlouhých třiatřiceti letech získal v populámí Tour de France opětné vítězství pro Itálii (v roce 1965 to byl
Felice Gimondi).
Jediným naším zástupcem v letošní Tour de France byl Ján Svorada, ze stáje Mapei-Bricobi, který se
Staré dámy" účastnil už popáté (1993-vzdal, 1994-104., 1995-nedojel v limitu a 1996-vzdal). Letos začal
velmi dobře a zvítězil ve 2.etapě z Enniscorthy do Corku (v Irsku) a byl ještě 2x třetí (ve 4. a v 6.etapě). V
patnácté etapě, kousek za olympijským městem Grenoble, se však opakovala situace z let 1993 a 1996 a
Svorada pro zdravotní potíže ze závodu odstoupil. Dva dny byl rovněž na špici soutěže o zelený trikot a v
době odstoupení figuroval stále na druhém místě celkového pořadí bodovací soutěže.
Jako filatelisty nás samozřejmě zajímaly poštovní artefakty, vydané k letošnímu 85.ročniku Tour de
France. Nebylo jich málo! Francouzská pošta ve svém zpravodaji Philinfo, který vychází každý měsíc,
avizovala celkem 14 strojových propagačních razítek a 4 příležitostná ruční razítka v těchto francouzských
etapových městech:

poř.číslo
doba používání
typ razítka
město
oil
- start
----------------------------------------------------------------15.4. -15.7.
1
SR
Roscoff
3 et.
PR
15.7. - 16.7.
2
Cholet
4 et.
5 et.
3
PR
Correze
7 at.
18.7.
19.7. -20.7.
4
PR
Montauban
8 at.
9 at.
5
SR
20.4. - 20.7.
Pau CTC
9 et.
6
SR
Le Cap d' Agde
18.5. - 17.8.
12 et.
7
SR
Frontignan
5.5. - 4.8.
13 at.
8
SR
La Peyrade
5.5. 4.8.
13 et,
26.4. - 26.7.
9
SR
Valreas
14 et.
10
3.6. -31.7.
SR
Grenoble
14 et.
15 et.
11
27.4. -27.7.
SR
Les 2 Aloes
15 et.
28.4. -28.7.
12
SR
Vizille
16 et.
13
SR
6.7. 29.7.
Albertville
16 et. - 17 at.
28.7. - 29.7.
14
PR
Albertville
16 et.
17 et.
2.5. -31.7.
15
SR
Auton
19 et.
16
18.5. - 1.8.
SR
Montceau-Les-Mines
20 et.
17
SR
1.4.- 1.8.
Le Creusot
20 et.
18
SR
Melun
1.7.- 2.8.
21 et.
Pěkné poštovní známky k letošnímu ročniku TdF vydala poštovní správa IRSKA. Jedná se o soutisk
čtyř známek, v hodnotě 30 (bez označení měny), na kterých jsou zobrazeni závodníci na trase závodu. O.
možných poštovních artefaktech ze ŠWCARSKA se mi nepodařilo získat žádné informace.

(78)

Vyobrazeni propagačních štočků, uvedených ve francouzském zpravodaji:
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Ukázka dvou skutečných strojových propagačnich razítek:
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Příležitostná rani razítka:
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Poznámka autora závěrem: Do Francie, na jednotlivé LA POSTE, jsem odeslal ofrankované obálky s moji
adresou a všechny se mi vrátily orazítkované zpět!!

Ivan Vápenka
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L'EVENEMENT PHILATELIOUE OFFIC1EL
OE LA COUPE DU MONDE DE FOOT8ALL

Pří příležitosti MS '98 v kopané se konala v Paříži nesoutěžní
výstava fotbalových exponátů PH/LFOOT FRANCE '98. Měl jsem
jedinečnou možnost tuto přehlídku, toho nejlepšího co lze v
současnosti na dané téma spatřit, navštívit. Výstava se konala v
pěkném prostředí Poštovního muzea v ulici Vaugirard. V
prostorném sále bylo možno spatřit 32 exponátů z 25 zemí celého
světa. V předsálí výstavy byla po celou dobu konání MS používána
veškerá příležitostní razítka ke všem zápasům MS a také k této
výstavě a kongresu FIPO, který se tu současně konal. Tyto služby
MUSEE
jsme po celý náš pobyt
DE
hojně využívali. V menším
sále jsem si prohlédl
LA POSTE
zajímavé ukázky trofejí
Francouzského fotbalového
25 MAI -18 JUILLET 1998
svazu z různých údobí, dále
fotbalové medaile, různé poháry, starší i novější kresby a obrazy s
námětem kopané a konečně na videu bylo možno shlédnout historii
francouzského i světového fotbalu. V suterénu byla umístěna menší
výstavka deseti exponátů mladých fotbalových filatelistů z celé
Francie. K prostudování bylo vidět dost hodnotných materiálů, ale
rozpačitě se v exponátech výjimaly telefonní karty, pohlednice,
výstřižky, smíchané čisté a ražené známky na jednom listu. Tedy
dost hrubé chyby, které by se neměly v exponátech objevovat. Ke
kladům mladých vystavovatelů patřilo, že skoro všichni měli popisy
zpracované na počítači, což naopak chybělo u většiny dospělých PARIS BIEN VENUE
vystavovatelů.
Ted zkusím popsat své dojmy a pocity z hlavního sálu::Z
vystavovatelů, mně známých, se výstavy svými exponáty zúčastnili
J.Santanelli z Argentiny, John Murray ze Skotska, B.C.Tassoni,
P.Brivio a G.Sinni z Itálie, S.Delavis z Francie. L.Jonker z
Holandska, M.Babut z Polska, S.Szekeres z Maďarska a 1,Librič z
Chorvatska. 0 jejich exponátech bych se zmínil trochu podrobněji.
Julio Santanelli měl ve svém exp,onátu. SVĚT MICE pino
zajímavých materiálů z oblasti Sevemi a Jižní Ameriky, např.
uruguayské dopisy z OH 1924, 1928, z MS 1930 a 1950, některá
málo známá razítka z Brazílie, Kostariky, Guatemaly aj. Z novějších
materiálů to byly i čs. -R-dopisy z MS 1958 a 1970, ruská celinová
obálka z r.1995, připomínající 50 let startu Dynama Moskva v Anglii
a mnoho jiných.
Ve špičkovém exponátu B.C.Tassoniho RIMETŮV POHÁR PARIS 19-6-38
FESTIVAL FOTBALU, bylo možno spatřit vše, po dam srdce
fotbalového námětáře touží. Kompletní uruguayská fotbalová razítka k OH 1924 a 1928, hlavně pak k MS
1930, obdivuhodný byl italsky -R-dopis se známkami z MS 1934, adresovaný do USA. Starší italská razítka
z 30 let (Stadio Mussolini) rovněž zaujala.
Další italský světoznámý sběratel G.Sinni předvedl ve své kolekci FOTBAL A CALCIO také pino
vzácných lahůdek: Dvacetipětiblok k Balkánským hrám (1931), ministerské žluté 20t1 bloky k OH 1924
(Mi.285-87), 20ti blok italské známky 20 c k MS 1934 (Mi.479), -R-dopisy z MS 1934 se známkami pro
italské kolonie, čtyttoky brazilských známek .k MS 1950 (Mi.752-74), aj.
Neméně známý italsky vystavovatel P.Brivio předvedl ve svém exponátu CALCIO-FOTBALL-SOCCER
zajímavou sestavu vzácných materiálů: 3x dvacetibloky uruguayských známek k OH 1924 a OH 1928
(M1.366-68), šest různých razítek na dopisech z MS 1930 (Uruguay), velké množství italských -R-dopisů z
MS 1934, desetiblok francouzské známky k MS 1938 (Mi.427), zkusmě tisky brazilských známek k MS 1950
(Mi.752-54), střihané čtyibloky Monaco z roku 1963 (Mi.744-55), aj.
Francouzský zástupce S.Delavis představil na výstavě zkusmé tisky francouzských kolonií (Afars de
Issas), dále nádherně tři uruguayské -R-dopisy se čtytloky z OH 1924, padesátiblok známek Francie k MS
1938, letecké dopisy z MS 1938, adresované do celého světa.
Další známý sběratel Holanďan L.Jonker ukázal ve svém exponátu OD FOTBALU NA OH K MS V
KOPANĚ vzácné holandské fotbalové dopisnice k OH 1928 (Mi.205) 'a v prvotřídní kvalitě předvedl
uruguayské fotbalové materiály ve všech známých variantách.
Velkým dojmem na mne zapůsobily tři exponáty, jednoho z největších světových sběratelů, J.Murraye
ze Skotska. První exponát POHÁR JULIA R1META 1930-1970 {Anal málo vídané filatelistické materiály,
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týkající se tohoto období, ale na Škodu této práce je nadměrné množství fotografií a pohlednic když
vzácných až unikátních). Zajímavé byly -R-dopisy posílané z Itálie do Tripolisu, vzácnosti byly použité
italské známky, vydané pro kolonie 50 L (Mi.87), francouzské dopisy z MS 1938 s hledanými razítky Coupe
du Monde de Football, 12 Juin 1938, Lille, finálové razítko Coupe du Monde ITALIE-HONGRIE, Paris,
19.6.1938, stříhané známky k MS 1938 (Francie-Mi.427), aj. Druhý exponát, s jednoduchým názvem,
URUGUAY, tits provádí celou bohatou historii dvojnásobného mistra světa Uruguaye. Velice zajímavé byly
uruguayské dopisy frankované uruguayskými známkami k MS 1950 (Mi.754-55), a to i stříhané, švýcarský
dvacetičtyřblok k MS 1954 (Mi.596), nečekaným překvapením pro mne byly zkusmé tisky československé
známky, vydané k MS 1958 (Mi.1062), v barvě černé, šedé a modré. Špatným dojmem působily, jinak
zajímavé, tři -R-dopisy z MS 1966, hustě podepsané anglickými reprezentanty po finále MS 1966. V
posledním exponátu představil J.Murray HISTORII FOTBALU NA OH 1900-1948. Ke škodě věci bylo opět k
vidění příliš mnoho fotografií a pohlednic. K zajímavostem patřila kompletní serie kecka k OH 1896 (Mi.96107), prošlé dopisnice s razítky z OH 1900, zajímavý byl i nefilatelistický pamětní list k otevření Great
Stadion při Franco-British Exibition, za účasti krále Edwarda VII., v roce 1908.
Z méně známých sběratelů mně zaujal Brazilec J.Novaes da Silva, který ukázal větší množství
brazilských -R-dopisů z MS 1950, 1958, 1962 a 1966, zajímavý byl i pamětní ministerský list na počest
vítězství Uruguaye na OH 1924 a střihaná maďarská fotbalová známka z roku 1925 (Mi.407). Překvapivě
dobrým dojmem působil exponát čínského vystavovatele Hu Jinyuna MS VE FOTBALE. Mohl se pochlubit
větším množstvím italských dopisů a prošlých pohlednic z MS 1934, jediný měl oba švédské sešitky vydané
k MS 1958, korejský sešitek k MS 2002 s 10 známkami J.Rimeta, osobně bych ve své sbírce uvítal jeho
čs.-R-dopisy z MS 1958 a 1970 a skotský aerogram s historii skotského fotbalu. Kvalitním exponátem
zaujal take řecký vystavovatel I.Chalvatzidopoulos. K viděni me! uruguayské -R-dopisy z OH 1924 a 1928,
tři 20ti bloky uruguayských známek k MS 1950, poštou prošlý dopis a dopisnici z Balkánských her v r.1935.
Nakonec, abych jen nechválil, přidám trochu kritických postřehů. Dost mně zklamal známý olympijský
vystavovatel Maďar Sándor Szekeres, se svým exponátem FOOTBALL, který byl sestaven, až na pár
výjimek, pouze z novějších materiálů. Vice jsem take očekával od R.Babuta z Polska, kde v exponátu
POLSKA ČERVENOBÍLÁ JEDENÁCTKA chybělo více vzácnějších materiálů. Chorvatsky exponát
FOTBAL V CHORVATSKU byl složen pouze z materiálů starých 10-15 let, col asi nemá do budoucna
velkou šanci na úspěch. Ovšem největším šokem na mne zapůsobil exponát ruského vystavovatele
V.Prituly ENCYKLOPEDIE OBYČEJNÉHO FOTBALU. Materiály byly uspořádány bez ladu a skladu,
smichané čisté a ražené známky na jednom listu nebyly výjimkou, známky rozhozené po ploše bez jakékoli
symetrie a ze všeho nejhorší bylo, že popisky byly psané v azbuce rukou a ještě k tomu dřevěnou tužkou
To se už opravdu nevidí ani na mládežnických výstavách pro začátečníky. V podobném stylu působil i
exponát DLOUHÁ CESTA K VíTÉZSTVI Bulhara N.Peneva. I když materiály neměl zas tak nejhorší dopisy z OH 1912 a 1928, z MS 1934, ale popis v azbuce a celková úprava působila špatným dojmem.
Příliš se take
nevyznamenal německý vystavovatel
A.Dachwald se svým exponátem SVĚTOVÝ POHÁR 1974.
Ten použil dost běžný materiál a hlavně, ke své škodě,
výstřižky a fotografie z novin. Dost kriticky by se dalo dívat na
práci A.Rabbata EGYPTSKÝ FOTBAL, který byl složen pouze
z egyptských materiálů, běžných i u nás. Vadou na kráse asi
byly nesrozumitelné popisky, psané arabským písmem a proto
působil exponát dost nezáživně.
Jako kuriozity, než opravdová filatelie, působily sbírky
Cartes maximum (E.Loubarol), viněty s fotbalovou tematikou
(S.Laget), sestava humoristických fotbalových pohlednic
(E.Delavis) a sbírka starých i nových pohlednic s námětem
stadionů (S.Renauld).
Takto by se dalo o výstavě PH/LFOOT FRANCE "98
popsat ještě mnoho stránek, atak bude asi nejrozumnější v
nejlepším skončit. Vřele bych doporučoval každému
fotbalovému filatelistovi návštěvu podobné výstavy. Je ale jen
otázkou, zda se někdy bude opět konat v takovém rozsahu,
jako byla ta letošní v Paříži.
Stanislav Kamenický

COUPE DU MONDE DE
FOOTBALL A LILIE
12 JUIN 1938
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PAŘÍŽ 1924
Paul ANSPACH (Belgie) - Stříbrná medaile v šermu kordem družstev, popis filatelistických materiálů viz
V.OH 1912
Jean BOROTRA (Francie) - Jeden ze slavných francouzských tenisových mušketýrů vybojoval společně s
Lacostou bronzovou medaili v deblu.
Yv.856
Mi.1043 (1029/46)
1991
FM:
Z
COTE d'iVOIRE
Mi. 975 (965/84)
Yv.921
GAMBIA
1990
Henri COCHET (Francie) - Společně s Brugnonem vybojovali stříbrnou medaili v tenisové čtyřhře mužů,
stejnou medaili získal I v soutěži jednotlivců.
,
Mi.1042 (1029/46) .
Yv.854
FM:
Z
COTE diVOIRE
1991.
- I

JAlfred Le CONEY (USA) - Světový rekord ve Štafetě v běhu na 4x100 m časem 41,0 sec vybojovala
Štafeta USA ve složení F.Hussey, L.Clarke, L.Murchison a Alfred Le Coney.
Mi.348 (348/9)
Yv.314
FM:
Z
USA
1932
SPRINGFIELD, VA 8.3.1996 / SPRINGPEX / '96 / 100th /
USA
PR
ANNIVERSARY / of the / MODERN GAMES / 1896 - 1996
Henri DEGLANE (Francie) - Vítěz v těžké váze (nad 82,5 kg) v zápase řecko-římském.
Mi.124 (123/29)
FM: . Z
MAHRA
1968
Yv.16
Roger DUCRET (Francie) - Jeden z nejvšestranějšich světových šermířů v Paříži exceloval. Zlaté medaile
vybojoval ve fleretu jednotlivců I družstev a v kordu družstev. Stříbra přidal v kordu a v šavli jednotlivců.
Mi.1499 (1498/501)
FM:
Z
YEMEN A.R.
1971
Yv.259
Mi.1504 (1503/06)
Yv. A 151
Morris FISCHER (USA) - Zlaté medaile v libovolné pušce v soutěži jednotlivců i družstev. Střílelo se ve
třech polohách na 400- 800 m.
FM:
Z
GUYANA
1991
Mi.3498 (3495/503)
Yv.2540
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Ugo FRIGERIO (Italie) - Zlatou medaili v chůzi na 10 km vybojoval časem 47:49,0. Popis _filatelistických
materiálů viz VII.OH 1920.
Oscari FRIMAN (Finsko) - Vítěz v zápase řecko-římském ve váze lehké (do 67 kg). Filatelistické materiály
viz VII.OH 1920.
Pierino GABETTI (Italie) - Pérová váha do 60 kg, vzpěračská soutěž a zlatá medaile pro Rai.
FM:
Z
1971
YEMEN A.R.
Yv.258
Mi.1481 (1480/84)
Yv.A 150
M11487 (1486/90)
Lucien GAUDIN (Francie) - Další vynikající francouzský šermíř vybojoval zlaté medaile ve fleretu
družstev a v kon:14 družstev.
FM:
Z
GUYANA
1991
Yv.2538
Mi.3496 (3495/503)
Alfred HAMS (Maďarsko) - Připomeňte si nejprve plavecké úspěchy tohoto maďarského sportovce z her
Lolympikly v Athénách. To, že se jednalo o mimořádnou osobnost dokazuje fakt, le v Paříži byl oceněn v
umělecké architektonické soutěži společně s Deszti Lauberem za návrh 'lb stadionu'.
HOLANDSKO - Výkonem 5294,5 bodů zvítězilo v soutěži všestranné způsobilosti jezdecké družstvo
Holandska ve složení Adolph Dirk Coenraad van der Voort van Zijp, Charles Ferdinand Pahud de
Mortanges a Gerard Pieter de Kruyff. Právě prostřední z jmenovaných byl ještě dvakrát zlatý na OH 1928 a
další zlato a stříbro získal o další čtyři roky později v Los Angeles. Filatelistický materiál bude uveřejněn u
těchto her.
Adam KROLIKIEWICZ (Polsko) - Velká cena národů v jezdectví v soutěži jednotlivců zaznamenala v
konečném poredl na bronzové pozici tohoto polského reprezentanta. Vyobrazen je na známce CDV,
vyobrazené u polského kvarteta stíhačky na 4000 m z roku 1974.
Rene LACOSTE (Francie) - Partner J.Borotry při zisku bronzové medaile v tenisové Čtyřhře
Mi.1044 (1029/46)
FM:
Z
COTE diVOIRE
1991
Yv.855
Xavier LASAGE (Francie) - Držitel bronzové medaile v drezuře. Na 5.mistě v téže discipline se umístil náš
jezdec Emanuel Thiel. Filatelistický popis viz X.OH 1932.
Andre LEDUCQ (Francie) - Zlato v cyklistice na silnici ve speciálním hodnocení národů. Tento výsledek
uvádí ve svém přehledu A.Trucchi. Podle mých podkladů však Francie zvítězila v této disciplině ve složeni Armand
Blachonnet, René Hamel, Georges Wambst. MA někdo vysvětleni?

FM:
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Eric UDDEL (Velká Britanie) - Zlatá medaile v běhu na 400 m časem 47,6, který znamenal olympijský
rekord byla podepřena ještě bronzem v běhu na 200 m časem 21,9.
FM:
Z
GHANA
1995
Mi.2187 (2174/89)
Yv.1713
SR
VELKÁ BRITANIE
STIRLING, 14.4.1984 / SCOTTISH PHILATELIC CONGRESS /
HONOURS ERIC UDDEL
Ole Andreas LILLOE-OLSEN (Norsko) - Střelecký zázrak ze Skandinavie! Zlaté medaile ve dvojstřelu na
běžícího jelena na 100 m jednotlivců a ve střelbě na běžíciho jelena na 100 m družstev. Stříbro v soutěži
družstev v dvoustřelu na běžícího jelena na 100 m.
FM:
Z
1991
GUYANA
Yv.2539
Mi.3497 (3495/503)

( 83 )

Helen MOODY WILLS (USA) - Zlato v ženské dvouhře a společně s H.VVightmanovou stejná medaile ve
čtyřhře žen při tenisové soutěži her Vill.olymplády.
FM:
Z
Mi.1034 (1029/46)
COTE diVOIRE
1991
Yv.864
GAMBIA
Mi. 972 (965/84)
1990
Yv.957
Paavo NURMI (Finsko) - Jeden z nejúspěšnějších atletů světa vybojoval v Paříži postupně zlaté medaile v
běhu na 1500 m v olympijském rekordu časem 3:53,6, na 5000 m v dalším olympijském rekordu 14:31,2, v
přespolním běhu na 10,650 km časem 32:54,8. K těmto zlatým dlužno ještě připočítat další zlaté medaile v
soutěžích družstev na 3 km na dráze a na 10,650 km v přespolním běhu. Filatelistický materiál viz VII.OH
1920.
Harold OSBORNE (USA) - Olympijský rekord ve skoku do výšky výkonem 198 cm a samozřejmě zlatou
medaili podepřel tento americký atlet zlatem nejcennějším, totiž v desetiboji a to výkonem 7710,775 bodů.
FM:
Z
NICARAGUA
YvA 875
Mi.1898 (1883/88)
1975
Mi.2141 (2139/48)
PARAGUAY
1971
Yv.1112
POLSKO Ve složeni Józef Lange, Francyszek Szymczyk, Jan Lazarski a Tomasz Stankiewicz startovali
polští cyklisté ve stíhacím závodě na 4000 ma při prvním startu polské reprezentace na olympijských hrách
vybojovali stříbrnou medaili jako vůbec první pro svoji zemi. Posledně jmenovaný ukončil svoji životní pout
v koncentračním táboře za II.sv.války.
FM: Z POLSKO
Yv.1033
Mi.1168 (1166/73)
1960
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CDV

POLSKO

Dopisnice, vydaná na počest prvního startu polské
reprezentace na OH.
POLSKO
Dopisnice, připomínající všechny polské
1978
olympioniky, kteří zahynuli v koncentračních
táborech.
POLSKO
Dopisnice k 75.výroči založeni Polského
1994
olympijského výboru.
PORTUGALSKO - Velká cena národů v jezdecké soutěži družstev zaznamenala na třetím místě družstvo
Portugalska ve složeni Antonio Borges l'Almeida, Helder de Souza Martins, José Monzinho d'Albuquenque.
FM:
Z
PORTUGALSKO
1991
Yv.1858
Mi.1884 ( 1884/7)
1974

RUMUNSKO Rumunští rugbisté již v roce 1924 potvrdili, že rugby je sport, který má v Rumunsku vysokou
výkonnost. V Paříži Rumunsko vybojovalo bronz v sestavě Armasei, Sfetescu E., Mihailescu, Nedelcovici,
Madan, Vardala, Sterian, Names, Tanasescu, Volvoreanu, Vidrascu, Marascu, Sfetes6u M., Bentia a
Florian. Byla to první rumunská olympijská medaile.
FM:
COB RUMUNSKO
Celinová obálka z roku 1974 připomíná tento úspěch.
PR
RUMUNSKO
TIMISbARA / 5 mai / 1984/60 ani / OLYMPIADE / PARIS / 1924 /
PRIMA MEDAL OLYMPICA
RUMUNSKO
70750 BUCURESTI 45 / EXPOZMA NATIONALA DE FILATELIE
TEMATICA GENERALA /65 DE ANI DE LA / PRIMA' MEDALIE
OLYMPICA
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Albin STANROOS (Finsko) - Jeden ze sportovců s dlouhodobě vysokou výkonností. Po bronzu na 10 km
již v roce 1912 ve Stockholmu zvítězil tento seveřan o dvanáct let později v běhu maratonském časem
2:41:22,6.
FM: Z HAM
1969
Yv.640
Mi.1034 (1028/43)
BF 26/27A
BF 35/38
Leon STUKELJ (Jugoslavie) - Vítěz soutěže ve víceboji jednotlivců, další zlato na hrazdě a čtvrtě mists
ve víceboji družstev, na kruzích a v přeskoku. Další úspěchy na hitch IX.olympiddy. Doposud žijící a
zřejmě jeden z nejstarších olympioniků vystoupil i na OH v Atlantě.
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FM:

SLOVINSKO

Z

1992
•

.Yv.27
Mi.27 (27/28)
Známky vydána v tiskověrn listě o šesti kusech s kupony.

Bedřich ŠUPčiK (ČSR) - Prvni československou zlatou olympijskou medaili vůbec vybojoval časem 7,2
sec ve šplhu, který byl součásti gymnastických soutěži. K tomu Vidal bronz ve víceboji jednotlivců a
stejnou medaili ve cvičení na kruzích. O čtyři roky později v Amsterodamu si připsal stříbrnou medaili ve
víceboji družstev a Vidal 6. misto na kruzích a 4.misto na bradlech.
ČESKÁ REPUBLIKA 160 00 PRAHA 6 / HRY VIILOLYMPIADY / PARIS 1924170 LET /
SR
FM:
B.ŠUPČIK PRVNÍ ZLATO PRO ČSR
Giuseppe TONANI (Itálie) - V teiké váze vzpěračů nad 82,5 kg byl nejlepší tento Ital, který dosáhl
celkového výsledku 517,5 kg. To se ovšem ještě soutěžilo v pěti disciplinach.
Mi.107 (107/13)
Yv.14
MAHRA
Z
1968
FM:
Existuje též s přetiskem ,Nones', viz ML 139
URUGUAY- Fotbalová reprezentace Uruguaye v sestavě: Mazzali, José Nasazzi, Arispe, José Leone
Andrade, Vidal, Ghierra, A.Urciinaran, Hector Scarone, Pedro Petrone, Pedro Céa, Romano, Tomasina,
Naya, Zibechl a S.Urdinaran vybojovala zlaté medaile před Švýcarskem a Švédskem.
Yv.281/83 Mi.285/87
1924
FM: Z URUGUAY
Serie byla v malé Usti nákladu tištěna na žlutém papiře. Tyto známky byly většinou
rozdány na pamětních listech členům MOV a významným hostům.
Mi.BF 6
Yv.BF 12
*URUGUAY
1964
Mi.1239 (1239/40)
*URUGUAY
Yv.A .384
1972
Mi.1433 (1432f35)
*URUGUAY
Yv.959
1976
Yv.BF?
Mi.BF 32
URUGUAY
1976
Mi.1454 (1453/56)
Yv.972
1977
*URUGUAY
Předchozi vydání ve střihané artikové Opravě existuje těž s přetisky ‚URUGUAY 77' a ‚Urexpo 77'.
Tato vydání katalogy neuvádějí.

URUGUAW

YZ,

"
(Vv. 959)

(Yv. 972)

*URUGUAY

Yv.?
Mi.1499
Yv.BF?
Mi.BF 39
1993
. URUGUAY
nYv.BF?
Mi.BF 60 • 1994
*URUGUAY
Yv.?
Mi.2040 (2037/40)
Yv.BF?
Mi.i3F 63
*URUGUAY
1996
Yv.BF?
Mi.BF?
Hvězdičkou označená vydáni propaguji i zlato Uruguaye v kopané na OH 1928v Amsterodamu.
PARAGUAY
1969
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Ladislav VACHA (ČSR) Bronzové medaile ve cvičení na kruzích a ve šplhu (za vítězným B.Šupčikem), k
tornu šestá místa ve víceboji jednotlivců a na bradlech. Filatelistický materiál viz 1X.OH 1928.
Johnny WE1SSMULLER (USA) - Plavecká legenda a pozdější filmový představitel filmového Tarzana
vybojoval zlaté medaile v plaváni na 100 m v.zp. časem 59 sec (OR), 400 m v.zp. Časem 5:04,2 (OR),
štafeta 4x200 m v.zp. Časem 9:53,4 (SR) v sestavě s Wallace O'Connorem,Harry Glancym a Ralph
Breyerem. K tornu všemu přidal bronz jako člen družstva USA ve vodním polu.
Mi.118 (116/25)
FM:
Z
GUINEA EQUATORIALE 1972
Yv.?
Mi.3502 (3495/503)
Yv.2544
GUYANA
1991
Yv.?
Mi.?
LESOTHO
1991
Yv.919
Mi.?
PALAU
1998
1/yang v aršfku o dvaceti známkách.

Alban WHITE (USA) - Ve skocích z prkna i ve sdružených skocích z věže byl jedniný vítěz a tím i
dvojnásobný olympijský medailista.
CENTRAAFRICA1NE 1993
FM:
Z
Yv.881
Mi.1498 (1490/1516)
Hazel WIGHTMAN (USA) - Hned dvě zlaté tenisové medaile a obě ve Čtyřhrách zdobí tuto sportovkyni.
Získala je s H.Moody Wilisovou a v mixu s Američanem VVilltamsem.
FM:
Z
USA
1990
Yv.1906
Mi.2095 (2093/97)
S vrattlm airecu Alvaro Tmcchiho v itaiskirm zprevodaj PH1LA-SPORT dOge E plpravil

tUbsié Bbiithij báltOřlifi Bplařni *'ech tiaN4 3IřÚI1Í, pone abratf, vo4obn bombs
a *ilia thripts babri fiSan ořtje bebeai bak4a Ciyaqs6porta
Organizační výbor Národní oborové tematické výstavy se zahraniční účastí a Mezinárodní
výstavy filatelistické literatury

OLYMPSPORT '99
MA všechny členy asociace o zasliní návrhů firem, které by byly ochotny uvést placenou
inzerci v připravovaném KATALOGU (bulletinu) VÝSTAVY, či by měly zájem si instalovat
reklamní poutač přímo na výstavě, po dobu jejího trváni.
Adresy možných firem zašlete Dined přímo redaktorovi tohoto zpravodaje, díky, výbor OS
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DVĚ NOVĚ DOPISNICE SE SPORTOVNÍM NÁMĚTEM

Letos v březnu se v Plzni konal
Světový
turnaj
středoškolských
družstev v házené, pro který pořadatelé
ve spolupráci s POSTFILOU, vydali
celinovou dopisnici s příležitostným
přítiskem (údajně v nákladu 2500-3000 ks).
Obrazový námět přítisku tvoří stylizovaný
souboj házenkářů - vlevo útočník,
rozfázovaný v nápřahu a vpravo bránící
ruce obránce. Dale je tu oficiální logo
turnaje s názvem a místem konání. Většina
z nás však doposud neví o jakou akci se
jednalo a tak si přibližme některé informace
z historie:
I. světovy turnaj v házené se uskutečnil
v roce 1973 v Bordeaux (Francie), jak pro
dívky, tak I chlapce. Následující rok proběhl druhý turnaj v Německu (Wiesbadenu) a od tohoto roku (1974)
se střídají pořadatelé Evropských zemí pravidelně, vždy po dvou letech. V Plzni byl uspořádán již čtrnáctý
turnaj v pořadí.
Na sedmset mladých sportovců se představilo na letošním Světovém turnaji středoškolských družstev
v házené, který v Plzni od 14. do 21.března 1998 uspořádala Asociace školských sportovních klubů české
republiky, ve spolupráci s Mezinárodní federací školského sportu (189. Cesko reprezentovali hoši z
plzeňského Středního odborného učiliště 4 a děvčata přijela z olomouckého gymnázia. Věkové omezeni
bylo dáno rokem narozeni, turnaje se tedy účastnily ročníky 1980-1983. K bojům o medaile se postavilo 16
družstev chlapců a stejný počet dívčích družstev.
Družstva byla rozdělena do čtyř základních skupin a postupovala vždy dvě do dvou semifinálových
skupin. Po odehrání zápasů každý s každým dva nejlepší celky z obou skupin bojovaly vyřazovacím
způsobem o medaile. Obě česká družstva (chlapci i dívky) se nakonec probojovala do finále turnaje a
získala stříbrné medaile. Boje se odehrávaly ve čtyřech halách (plzeňské Lokomotivy, Slavie VŠ, ZčU a
rokycanské) a nezapomnělo se i na kulturní akce, které byly nedílnou součásti celého turnaje.
Nás filatelisty může jen mrzet, že pořadatelé k vydané CDV s přitiskem nazajistili i příležitostné ruční
nebo propagační strojové poštovní razítko. Zástupci AŠSK v příštím roce mají uspořádat světové
mistrovství v lyžováni a map zájem, ve spolupráci s našim Olympsportem, připravit zajímavé filatelistické
artefakty. Můžeme se tedy už dnes těšit!
Bed'a P.

Za to ta druhá dopisnice, vydaná k
Mezinárodnímu sympoziu Mezinárodní rady
vojenského sportu (CISM), už byla
připravena pořadateli ve vzájemné spolupráci
s naším Olympsportem. Na našem setkání při
Mezinárodní výstavě PRAGA '98 jsme
uspořádali autogramiádu našich olympijských
medailistů a jedním z nich byl i Ivan Satrapa,
stříbrný házenkář z OH 72 v Mnichově. Ten,
jako jeden z nejvyšších představitelů
uvedené Mezinárodní rady vojenského sportu
u nás, dojednal s naším zástupcem vydáni
přítisku na CDV a použití strojového
propagačního štočku ve výplatním strojku
POSTALIA na poště v Praze 6, pro již
zmíněné sympozium, ve dnech 13.-15.října
1998.
Mezinárodní rada vojenského sportu (CONSEIL INTERNATIONAL DU SPORT MILITA1RE) je
mezinárodní vojenská sportovní organizace, která slučuje 117 armád světa a je tak třeti největši
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multisportovni organizací světa po MOV a FISO. Mezinárodním olympijským Výborem byla oficiálně uznána
v roce 1994, i když založena byla již 18.ůnora 1948 ve Francii. Zakládajícími státy tehdy byly Belgie,
Dánsko, Francie, Lucembursko a Nizozemí. Od počátku si CISM za své cíle a úkoly vytkla rozvíjení
přátelských vztahů mezi ozbrojenými silami členských států, podporu rozvoje tělesné výchovy vojsk,
rozvíjení solidarity mezi členskými státy, podporu progresivního a harmonického rozvoje mládeže a světové
úsilí za zachování všeobecného míru. Vše potvrzuje svým mottem „SPORTEM K PŘATELSTVi".
CISM rozděluje sporty do těchto skupin:
Vojenské sporty
- vojenský pětiboj, moderní pětiboj, orientační běh, letecký pětiboj, parašutismus,
námořní pětiboj, lyžařský týden, střelba
- box, 'term, judo, taekwondo, zápas
Bojové sporty
Sporty individuální - přespolní běhy, cyklistika, jízda na koni, plavání, atletika
Kolektivní sporty - basketbal, fotbal, pozemní hokej, házená ,volejbal
Ve všech těchto sportech organizuje CISM světová, kontinentální i regionální mistrovství, kterých je 15-20
za rok. Dále organizuje trenérské stáže, různá zasedání (viz to letošní v Praze) a úzkou spolupráci s
ostatními sportovními orgány. Dosud největší akci CISM byly 1.Světové armádní hry v Římě v roce 1995,
kde se účastnilo asi 8000 vojenských sportovců z 85 zemi, které přijal i papež Jan Pavel II.
Československá následně Česká armáda je členem Mezinárodní rady vojenského sportu
(CISM) od 10.května 1991. Centrem českého vojenského sportu je DUKLA PRAHA. Pro kolektivní sporty to
jsou: HC Dukla Jihlava (lední hokej), HC Dukla Praha (házená), VK Dukla Liberec (volejbal) a FC Dukla
Příbram (fotbal).

Vilém Goppold z Lobsdorfu
(25. 5. 1869 - 15. 6. 1943)
Průkopník moderního českého šermu, náš nejlepší šermíř všech dob. Na jaře roku 1893 se v šermímě
nadporučíka Riegla objevil mladý, neobyčejně vysoký a útlý muž. Jeho láska k šermu, spojená s
houževnatou vůlí, překonávala všechny počáteční obtíže. A tak již roku 1895 zúčastnil se Vilém Goppold z
Lobsdorfu velkého mezinárodního turnaje v Praze, kterého se zúčastnilo i třicet italských borců. Za své
výkony získal mladý šermíř dvě stříbrné medaile za fleret a šavli. 0 rok později, na turnaji v Pešti, zvítězil.
Stejný úspěch zopakoval v Berlíně a ve Vidni. V roce 1902 vstoupil do nově vzniklého Českého klubu
šermířského - Riegel, kterému zůstal věren jako organizátor i po skončeni své závodní činnosti.

LOPICIN
* 1908

Vilém Goppold z
Lobsdorfu
kraloval
1
do první světové války.
šermu šavli až
Potvrdila
to
také
kvalifikace na olympij4 rieiv*
které získal
ské hry .v Londýně, ve
čtrnáct
vítězství a neutrpěl ani
jednu porážku. Na
samotných olympijských
hrách 1908 se mu
absolutní
podařilo prolomit jinak
hegemonii
1
%
4'
;
•
šermu šavlí a získal
maďarských šermířů v
bronzovou
medaili.
Vilem Goppold byl take
'7
0
bb I
kapitánem
družstva,
které v šermu šavlí
získalo rovněž bronzovou medaili. Svoji světovou třídu potvrdil vítězstvím na mezinárodním turnaji v
Ostende v červenci 1911. V roce 1912 se suverénně, bez porážky, kvalifikoval na olympijské hry ve
Stockholmu. Na hrách, kterých se zúčastnili i jeho dva synové Vilém a Karel, take výborní šermíři, však na
medailové umístění nedosáhl. Pomohl však družstvu šavlistů k výbornému čtvrtému místu.

V.

ymtm eoppolD
Z LOBSPORFU
conalsnro mažů

Pro úpinost uveďme, že podle většiny pramenů neznamenalo označení „z Lobsdorfu šlechtický stay,
ale užíval je jen tak sám o sobě.
Pavel Hladík
P.S. Podobné medailonky o našich olympionicích si budete moci přečíst v publikaci Naši olympionici,
kterou připravil kolektiv našich předních sportovních historiků a která vyjde v příštím roce, při příležitosti
100.výrodí založení Českého olympijského výboru, ve známém encyklopedickém nakladatelství LIBRI.
Náš letošní ediční závazek - vydat 2 svazky klubové edice KNIHOVNIČKY, jsme spinili jarním vydáním
31.svazku FOTBALOVÉ KLUBY SVĚTA IL, autora S.Kamenického a V.Šlechty a po té podzimním
N.4
vydáním PRŮVODCE a ČLENSKĚHO ADRESAŘE Olympsportu.
Další, již 32.svazek naší edice, vyjde opět v jamím období roku 1999.
-red-
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Polská vězeňská pošta k OH v zajateckých táborech

V hitlerovském Německu bylo bezpočet zajateckých táborů, s velkým množstvím spojeneckých
vojáků. Nejdéle v nich pobývali vojáci polské armády, a to od září roku 1939. Jedním z největších
zajateckých táborů byl důstojnický tábor OFLAG II C Woldenberg, který spadel pod vojenský okruh Štětin.
Nyní leží město v Polsku a najdeme ho jako Dobigniew.
V tomto táboře vznikla v roce 1942 vnitrotáborová pošta, jejiž provoz byl i z dnešního pohledu
velice zajímavý. Povstala v období, kdy se táborový život jakžtakž stabilizoval. Jejím vedoucím byl R.
Neuman. Je třeba si uvědomit, 2e OFLAG II C se rozkládal na 25 hektarech a bylo na něm drženo kolem
7000 polských vojáků, z toho 6000 důstojníků. Bylo tam 50 obývacích baráků a velký počet spráVnich a
hospodářských budov. V každé ubikaci měl jeden důstojník na starosti poštu, její rozdělováni apod.
Táborový život však vyvolal i potřebu vnitrotáborového spojení. Ačkoliv se nám zdá toto spojeni na první
pohled nepotřebně, stačí si uvědomit, jak bychom se na vlastních pracovištích mohli dnes obejít bez
vnitropodnikové telefonní ústředny.
O velikonocích 1942 požádal Výbor fondu vdov a sirotků staršího tábora, aby zorganizoval
podmínky poštovního provozu v táboře. Šlo o lístky se známkami a jejich doručováni. Tehdy bylo napsáno
a dodáno adresátům přes 8000 zásilek. Později vznikla poštovní komise, která vydala předpisy a poštovní
známky. Provoz začal 7.května 1942. Vedle privátní korespondence využívala služeb vnitrotiborově pošty
knihovna, lékaři, lékárna, ošetřovna a další oficiální táborové složky. Tvůrci známek a tiskaři měli velké
potíže s papírem. Kvůli realizaci tisku známek se musela po táboře uspořádat sbírka vhodného papíru mezi
zajatými vojáky. Tvorbou a tiskem známek se zabývala řada odborníků i umělců. Dokonce v roce 1944
vyšel i katalog táborových známek.
V důsledku II.světové vilky se OH v roce 1940 a 1944 nekonaly. Původně se měly X11.0H 1940
konat v Tokiu, ale válečný konflikt s Čínou byl důvodem k přeložení OH do Helsink. Za ostnatými dráty v
zajateckých táborech se nacházely skupiny lidí, které chtěly oslavit následující XIII.OH sportovními boji v
táborech. Vždyť rok 1944 byl též 50.výročim založení MOV v Paříži (viz slavnostní zasedáni zástupců 33
zemí dne 17.6.1944 v Lausanne) a navzdory válečným útrapám chtěli vyzvednout mírovou myšlenku OH.
Polské vězeňské potty ve Woldenbergu (06.0F. II C) a v Gross-Bomu (013.0F. II D) vydaly na
počest X111.0H a k probíhajícím táborovým sportovním slavnostem, ve dnech 30.7. - 15.8. 1944,
upomínkové známky, aršiky a „pocztowky4. Byla použita i příležitostná poštovní razítka (gumová).
V zajateckém táboře v GROSS-BORNU byla 30.7.1944 vydaná příležitostná serie tří známek s
olympijskými motivy v hodnotách:
10 Pfg - dervenotmědá (s olympijskými kruhy nad ornamentem)
20 Pfg - olivověhnědá (s olympijskými kruhy nad ornamentem)
50 Pfg - zelenošedá (s olympijskými kruhy nad antickým vozatajem)
Z nedostatku technických prostředků byly známkyrvjstejnoměmě
opatřeny lepem (jsou i bez lepu), mají primitivní zoubkováni a
velké barevné odstíny. K ukončeni olympijských sportovních
slavnosti byly uvedené známky 14.8.1944 vydány v aršíku, v
pozměněných barvách:10 Pfg-červenofialové, 20 Pfg-šedočemé
a 50 Pfg hnědé.
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Rovněž aršík je primitivně zoubkován (rádlem) a bez lepu. V důsledku nedostatku papíru bylo vydání
známek, ,,pocztowek" a aršíků velmi omezené. 10 Pfg = 5137 ks, 20 Pfg = 5245 ks, 50 Pfg 4702 ks a
aršík = 1155 kusů , Je také známa „pocztowkaa s vytištěnou známkou 10 Pfg, barvy zelenošedé s plující
plachetnici.

Olympijské slavnosti v zajateckém táboře byly připomenuty i příležitostným razítkem,
obdélníkového tvaru, s olympijskou symbolikou a datem zahájeni a ukončení her. V posledních dnech
olympijských slavností byla uskutečněna filatelistická výstava všech vydaných táborových známek , kde se
používalo i výstavní razítko (otisk na aršíku).

V zajatěckém táboře ve Woldenbergu byla 13.8.1944, na
počest Xl(LOH, vydaná střihaná známka vhodn6tě 10 Pfg - červená
(bez lepu), která zobrazuje běžce v cílové pásce. Počet vydaných
známek byl 17.580 kusů. Dále byla vydaná, v malém množství,
„pocztowka° s vyobrazením závodníka, který zvedá pochodeň k
olympijským kruhům - v zelené barvě. Příležitostné razítko, na
uvedené známce, znázorňuje bombardovací letadla, zříceniny
domů a zničující fragmenty válečných hrůz, nad tím vším vlaje
olympijská vlajka. Podobně byl také vydán příležitostný aršík s
plastickým reliéfem olympijských kruhů a plastickými emblémy
jednotlivých sportovních klubů. Vylepená známka 10 Pfg je
opatřena uvedeným PR.
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K 35.výročf táborové olympiky (1979), vydala polská pošta celinu, na které je na vytištěné
známce (v hodnotě I ZI) vyobrazena papírová olympijská medaile, udělovaná závodníkům v táboře GrossBomu. Dále je na celině zobrazena část „pocztowkr tábora ve Woldenbergu, se závodníkem s pochodni.
Závěrem e nutné si uvědomit, že v těžkých táborových podmínkách každá taková akce
prohlubovala pocit užitečnosti a vyžití jedince a působila především po psychické stránce.
zpracoval ing.Antonin Dvořák

použitá literatura:
Vostatek Miroslav Dr - Filatelie č.16/1984, str 494
Bohatkiewicz J6zef - žycie kulturalne I nauka w OFALGU 11 C Woldenberg, sborník Muzea válečných
zajatců, Lambinowice-Polsko,č.6/1983, str.36
Sure Fabian
- Die Olympischen Spiele auf den Briefmarken der Welt, str. 55-57/1960

Ukázky z produkce amerických sportovních razítek 1998 a 1997 (na následující straně) zaslal
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Ceny fair play za rok 1997
Dne 10. září tohoto roku, se konalo ve velké aule pražského Karolina zasedáni Mezinárodního
výboru pro fair play, kde po úvodních projevech prorektora Univerzity Karlovy, předsedy Českého
olympijského výboru a zástupce UNESCO, byly předány ceny za rok 1997. Ph tomto významném aktu
nechyběli ani zástupci České republiky, kteří se tak mezi příslušníky jiných národů opět neztratili.
Čestný diplom za din fair play ziskal JIŘÍ ZERZAN, trenér trazerii,
který při finálovém utkání (když se zranila hráčka soupeře a rozhodčí hru nepřerušil, otřesená
hráčka odcházela ze hřiště a přitom byla vyloučena) nevyužil číselné převahy svých hráček a jednu z utkání
stáhl. Jeho družstvo v té době o branku prohrávalo. Jmenovaný tímto gestem prokázal smysl pro fair play.
Čestný diplom za celoživotní zásluhy získal JAN VESELY, cyklista
mnohonásobný vítěz silničních závodů, účastník Závodu míru. Byl vitězem Ilsočniku ZM a 6x
členem vítězného družstva, soutěžil vždy v duchu fair play. V době komunistického režimu byl
pronásledován a nespravedlivě odsouzen.
Hlavni cenu Pierra de Coubertina 1996 (pro zaneprázdnění ji převzal až v tomto roce)
získal LUDVIK DANĚK, atlet-hod diskem,
držitel tří olympijských medailí, několikanásobný světový rekordman. Pb skončeni závodní kariery
působil jako trenér, je místopředsedou CAS, členem Čov a současným předsedou Klubu olympioniků. Celý
život ctil zásady fair play.
Hlavni cenu fair play 1997 získal Japonec YASOKICH1 kONISHIK1, zápasník sumo,
mimo jiné účastník zahajovacího ceremoniálu na ZOH v Naganu.
Celý průběh zasedáni byl dynamický, promyšlený a měl spad, prosté ohromný zážitek! Po jeho
skončení zástupci Klubu fair play litovali, že nevyužili našich služeb pro využití příležitostného razítka (SR
nebo PR) a přislibili spolupráci ph' propagaci naší přišti výstavy ke 100.výročí založeni čov.
Bed'a P.
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JAK SE JEZDÍ DAKAR
V roce 1975 se při motoristickém závodě Abidjan - Nice ztratil v poušti Tenere jistý Thierry
Sabine. Pořadatelům trvalo celé tři dny, než našli zcela vyčerpaného Francouze. Na 251e1ého absolventa
školy pro tiskové přidělence tento zážitek zapůsobil dost podivně: Inspiroval jej k uskutečnění podniku, který
svou obtížnosti překonal dosud známě podobné akce a který terénním závodům navrátil jejich původní
smysl.
Další tři roky trvalo Sabinovi, net svou myšlenku dokázal realizovat. Během té doby sjezdil na koni
i v autě skrz naskrz celou severozápadní Afriku, vybíral vhodné terény a sháněl pro svůj velmi riskantní
podnik sponzory. Nakonec se rozhodl pro trasu z Pattie do senegalského Dakaru a v roce 1978, na druhý
svátek vánoční, se na ni poprvé vydaly stovky mužů a žen, zažít na vlastni kůži závod závodů a ,poslední
motoristické dobrodružství", jak všem sliboval Sabine. Takto se zrodila Rallye PARii - DAKAR. Už její
premiéra potvrdila, že Sabine nelhal. Bylo to vice jak 10 000 kilometrů dlouhé peklo, protkané pouštěmi,
močály, kamenitými stezkami i brody. S přibývajícími ročníky se stávalo toto peklo stale těžší. Sabine byl
jen těžko k zastižení ve své pařížské kanceláři. Se svými přáteli stale hledal nové, drsnější a divočejši
pouštní úseky pro svoji perlu. Vedle Dakaru přivedl na svět ještě nesmimě populární závod Enduro du
Touquet , dale závod motorových člunů Drvisire Vet, lodní dvacetičtyřiTodinovku v Rouenu a africkou lodní
rallye Niamey Bamako.
Sabine se datem konání závodu Paříž- Dakar perfektně trefil demotoristického kalendáře. Závod,
který se jezdi každoročně na přelomu nového roku, se stal velmi populární a ve Francii mu může
konkurovat snad jen slavná Tour de France cyklistů, případně mezinárodní mistrovství Francie v tenisu na
Roland Garros. Do soutěže, otevřené pro ornately i profesionály a pro všechno co ma kola a motor, záhy
našli cestu mnozí, prominenti i z jiných net motoristických oborů. A hlavně ji.vzali za svou výrobci aut a
motocyklů.
Závodu se každoročně pravidelně zúčastňuje vice jak 500 posádek. Samostatně je hodnocena
kategorie motocyklů, automobilů a kamionů. Pořadí se stanoví die dosaženého času. Startovné dint v
současné době vice než 50 tisíc francouzských franků. V torn je započítané pojištění ve všech zemích po
trase, mimo Alžírska, odvoz zraněných do nemocnice v Evropě, kterou si jezdec merle sám vybrat a také
Škody, způsobené na majetku obyvatel, žijících na trase. Ale pro tento účel se must ještě před závodem
složit zvláštní kauce. Jezdci se na trati orientují především, podle podrobného itineráře. Jsou to vlastně 3
knihy, asi 25 cm silné. Základní orientační pomůckou je tzv. tripmaster, který na displeji odečítá projetou
trasu. Pro případ, že by se posádka ztratila, ma k dispozici zvláštní kufřík s vysílačkou, vysílající nouzový
signal, na který jsou naladěni organizátoři a lékařská služba v letadle či helikoptéře. Dale kufřík obsahuje 3
světelné rakety, červenou dýmovnici, speciální baterku, blikající ostrým světlem do vzdálenosti 5 km a
kulaté „prasátkové" zrcátko, s červeným terčíkem uprostřed, se kterým lze zaměřit letadlo. Pro případ
nejvyšší nouze ještě obsahuje folii zblýskavého celofánu, do které se mohou jezdci zabalit. Pohonné hmoty
si platí každá osádka sama, je zajištěn systém čerpadel na trati. V místech, kde čerpadla nejsou, zajišťuje
PHM organizační výbor soutěže. V cíli etap jsou pak povoleny večerní opravy. Náhradní díly si vozí
posádky sami, některé týmy mají svá doprovodná vozidla.
Thierry Sabine zahynul, spolu s dvacetiletou pařížskou novinářkou, švýcarským pilotem, technikem
rozhlasové společnosti RTL a populárním zpěvákem Danielem Belavoinem, na palubě vrtulníku L'Ecureuil,
společnosti Heliofrance, 14.1edna 1986, večer, par vteřin poté, kdy při nízkém letu minul motocykl Charlese
Velveze asi 5 km od cílové osady Gourma Rharous v severním Mali. Narazil do pisečně duny a vybuchl.
Sabine vrtulník sám pilotoval a podle záznamu v palubním deníku, Švýcarský pilot, pro tmu, pilotováni
odmítl. Takže poušť Tenere, nad niž byl o několik dni později rozprášen Sabinův popel, se stela po
jedenácti letech sympatickému thcetišestiletému Francouzovi přece jen osudnou. Počet oběti tohoto
těžkého závodu byl 18 lidí, dnes je už podstatně větti. Sabine byl bezesporu dobrodruh, nadšenec a
každopádně král pouště, člověk , který dokázal všechny nadchnout. Získal si sympatie nejen závodníků a
organizátorů, ale i místních autorit.
Nati reprezentanti s vozy značek TATRA a LlAZ se několikrát soutěže zúčastnili a několikrát i
zvítězili. Připomeňme si např. Karla Lopraise, který v letošním ročniku zvítězil již počtvrté! Ale jmenujme i
Moskala, Voitiška, Kalinu a Fencla.
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Z filatelistického hlediska lze tento závod dobře dokumentovat. U nás byty v roce 1989 vydány 4
známky (POFIS 2875-2878), dvě FDC a RPD. Lze dokumentovat i frankotypy výrobců kamionů. Pole
neorané však bude v příležitostných FM, jak z Francie, tak i z afrických zení. To vše je jen otázka hledání.
Karel Mauer

Rytier v rukaviciach
0,AGA T/4
42,5

Kecl' poviete JULIUS TORMA, znie to rovnako dóstojne,
ako byste vyslovili meno Zátopka, časlavskej či Pláničku. Torma je
skrátka pojem, úcta i obdiv. Nejedny noviny napísaly, le je najlepším
amatérskym boxerom sveta a hlavne Jytierom v rukaviciach“. Je to priam
LOW*
‚7
neuveriterné - tento inuž boxoval 25 rokovl Vybojoval 996 oficiálnych
JÚUUS
HELSINKI'
TOW
zápasov. U nás neprehral nikdy s nikým. štartoval na troch olympiádach.
A hnecf na tel prvej, v Londýne 1948, vybojoval zlatú medailu:
Tormovi rodičia pochAdzati zo Štúrova. Otec bpi 'robotník, ale
dobrý futbalista. Nenamietal však, keď jeho traja synovia vkročili do ringu.
Ked sa vojna skončila, slovenské rodiny repatriovaly domov a Tormovi
našli prácu v Bafovanoch.
4114 / • 24'
Oslavovali sme ho aj na ME 1949 v Oslo. Ešte dvakrát nastúpit v
olympijskych tumajoch. Roku 1952v Helsinkách nebol opaf d'aleko od finále. V Melbourne 1956 už nastúpil
v strednej váhe, ate nepriniesla mu šfastie. Často na tento zápas spomínal : Biješ, biješ a potom pride aj
náhodný Cider, ako v tomto Melbourne od Tapiu. Dye kola som viedol na body a v trefom kole, po tomto
údere, koniec. Otvorilo sa ravé obočie, krv zaliala oko. Nemilosrdná sekunda.* Nemá však čo' smútlf. Vel'a
dokázal, stal sa idoiom. Od ringu neodišiel, usadil sa v Prahe, trénoval vojakov, nest& borr,ov Uhol'ných
skladov. V žilách mával živě striebro, nepoznal prekážku, ktorú by nedokázal prekonaf. Aj svojim chlapcem
hovorieval: Jo byste nedokázali? V ringu mažete aj zomrieť, ale prehráf by sto nemaliř Podra tohoto sa
radil vidy aj sám.
František Sopko,SR
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K mistrovství světa 1998 ve Francii bylo v pořadatelské zemi
používáno během, ale i před MS velké množství příležitostných
razítek. V tomto Čísle přinášíme řadu zajímavých ukázek a nejen z
pořadatelské země,
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Předně to byla dvě razítka, používaná ph otevřeni stadionů Saint Denis a Saint Etienne.

Celá řada propagačních strojových razítek byla používána v různých městech Francie.
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Francouzsk6 pošta k MS vydala příležitostné známky, FDC, celinově dopisnice(všech deseti měst, kde se
jednotlivá utkání hrála), známkový sešitek a příležitostná ruční razítka se používala ve všech deseti
městech.

OfIrez les produits philatOliQues FRANCE 98

En tnule pour in XVI' Cnupe du Monde
do Fo9bu11!
/two. Merghnner OM' 9 MST‚ «irku

,998.

francoises polo eťeutillir

(hi

81

finolr

i

11

t

;a

*WOO

%%Fork

it

Z
g
Nt.A.4a
.

CZ,
11811

4 ,Q

ea.

•

28*

*MAIO

PARG

( 98 )

Q*

Nejen Francie, ale I její zámořská država, Nová Kaledonie vydala další kuiátou známku. Je neméně zdařilá, •
jako její francouzská kolegyně. Známka v hodnotě 100 Fr vyšla těsně před MS - 5.června a s ní byla
vydána i vkusná FDC s RPD.

NOUVELLE-CALEDONIE-

COUPEDU MONDE
DE FOOTBALL
Premier Jaa ďimission

Ze Střední Ameriky Kuby, San Salvadoru a Kostariky pocházejí nové známky k MS a pěkný aršík ze San
Salvadoru.

hiu..0•41 DI ',aim
FRANCIA - 98
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Zajímavé novinky k MS vydal Azerbajdžan. Na tiskovém listu vidíme test bývalých mistrů světa z let 1938
(Itálie
), 1986 (Argentina), 1950 (Uruguay), 1994 (Brazilie), 1966 (Anglie) a 1990 (Německo). Kuriozitou je
třetí známka nahoře, na které je chybně uveden letopočet 1980! Správně má být 1950, kdy mužstvo
Uruguaye, vyobrazené na známce, se stalo mistrem světa.

Neméně zajímavou novinkou je azerbajdžtinský aršík, v
hodnotě 1500 M, na kterém je známý rozhodčí Tofik
Bachramov. Narodil se v roce 1926 v Rize; Nejvíce se
proslavil, když řídil nezapomenutelné finale MS 1966 ve
Wembley Anglie-Německo 4 : 2. V tomto utkáni uznal třetí
branku G.Hursta, o které se ještě dnes vedou spory. zda byla
regulemi. V rope 1972 T. Bachramov řídil první finale Poháru UEFA (předtím Veletržní pohár) mezi Wofverhamptonem
a Tottenhamem Hotspur (1:2).

Ze země, Která je v současné době zmítána válečným dobrodružstvím - Albánie, se rovněž objevily pěkné
známky, spolu s artfkem.
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Ihned po finálovém vítězství FranCie nad Brazilil reagovala francouzská pošta vyanim příležitostné
celínové dopisnice s vítězným mužstvem, příležitostné známky s oznámením světu, kdo je šampiónem
světa a příležitostným ručním razítkem. (Vzpomeňme,jak reagovala české pošta na vítězstvi v olympijském
hokejovém turnaji v Naganu, skoro až po dvou měsících).
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JISTĚ I VAŠÍM JMÉNEM

SRDEČNĚ GRATULUJEME!
Stejně jako francouzská pošta reagovala rchorvatska'pošta na velký úspěch svých fotbalista, kteří na
MS vybojovali 3.misto. Je to pivni.velký úspěch, v krátké historii tohoto svobodného a nezávislého státu.
Chorvatsko nechalo za sebou mj. i tak vyspěle státy, jako jsou Rumunsko (1:0), Německo (3:0) a
Holandsko (2:1). Jediné dvě porážky na MS utrpělo ve skupině s Argentinou (0:1) a v semifinále s Francií
(1:2). Úspěch chorvatského fotbalu dovršil ještě David Šuker, který se stal se 6 Orly, nejlepším střelcem MS
'98. Chorvatska pošta připomněla tento historický úspěch zvláštním aršikem v hodnotě 4x4 Kn, který vyšel
už 24.7. v nákladu 150 000 ks. Zároveň byla vydána i FOC a příležitostné razítko.
Stanislav Kamenický
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SPORT VE FILATELII

SÁLO Vk CYKLISTIKA
Sálovou cyklistiku dělíme na krasojízdu a kolovou.

Krasojizd a

- je jízda na kole, spojena s prováděním akrobatických prvků. V Čechách vznikla v roce 1884, v
Klubu českých velocipedistů, který byl založen v roce 1881 na Smíchově (Praha 5). V roce 1903 se konalo
první mistrovství zemí Koruny české v krasojízdě na nízkém kole. Vítězem se stal S. Marian'. Další
mistrovství se konala až v letech 1912- 1914 a obnovena byla až v roce 1940. První ME se konalo v r.
1890v Berlíně. První oficiální MS se konalo až v r. 1957v Ltittichu. Ženy soutěžíc titul MS oficiálně at od
roku 1970. Šampionát se konal v Ostravě. MS se pořádá každoročně, současně jako ME a společně s
turnajem v kolové.
Rozeznáváme krasojízdu jednotlivců (mužů nebo žen) a krasojízdu dvojic (mužů nebo žen).
Sestava jednotlivců trvá 6 minut a závodník během ní musí předvést 28 cviků (vybraných z celkem 107
cviků). Složení sestavy musí být oznámeno předem. Rozhodčí posuzuji obtížnost každého cviku a způsob
provedeni. Navíc se srážejí body za technické nedostatky (např. dotek zvednutého kola nebo nohy o jízdní
plochu). Při krasojizdě dvojic sestava program ze dvou častí: z 11 cviků na dvou kolech a z 11 cviků, které
oba závodníci absolvují na jediném kole.
Naši reprezentanti bojuji pravidelně na MS a ME o medaile. Z úspěšných reprezentantů jmenujme
alespoň Vaculíka, Pokorného, F.Kratochvila, Blma se Špachmanem a Krištůfka. Z žen pak A.Matouškovou,
Florvathovou a Růžičkovou se Sladovníkovou.

Kolová

-je míčová hra na speciálních kolech. Cílem dvoučlenného družstva, z nichž jeden hráč pini i funkci
brankáře, je vstřelit pomocí kola vice 00 do branky soupeře, než jich dostat.
Kolová se vyvinula z póla na kole, ve kterém hráči odráželi mid dlouhým dřevěným kladivem. V
Cechách se hrálo v letech 1900 - 1924. Kolová, v dnešní podobě, se hrála poprvé v roce 1899 v Německu.
Mezinárodní soutěže řídí Mezinárodní unie Cyklistiky (UV). Kolová se rozšířila hlavně v Německu,
Rakousku, Švýcarsku, Francii, Belgii, ale hraje se i v Asii (Japonsko, Malajsko). Do Československa se
kolová dostala v roce 1924. V současné době se nejvíce hraje v Brně, Prostějově, Svitávce, Plzni a v
Praze. Naši reprezentanti velmi rychle dosáhli světové úrovně. Poprvé jsme se zúčastnili MS v r. 1934 a
získali jsme 4.rnísto.
První MS se hrálo v roce 1929v Lipsku a mimo let 1939- 1945 se koná každoročně. Součásti MS
je i ME. Od roku 1965 ovládli kolovou bratři Jan a Jindřich Pospfšilové z Brna, kteří získali dvacet titulů
mistrů světa, což nemá v historii světového sportu obdoby! Jmenujme ale i Daneše a Sedláčka (MS 1949),
Bergera s Kratochvilem atd. Mistrovství republiky se konají od roku 1930 každoročně.
Kolová se hraje v halách na hřištích o rozměrech 12 x 15 metrů, ohraničených nízkým, 30 cm
vysokým mantinelem, se sklonem 40-60 stupňů, směrem ven ze hřiště. Branky mají rozměr 2 x 2 m. Před
brankou je trestné území (r = 2 m) a brankoviště (r = 4 m). Uprostřed je značka pro trestný úder. Ve středu
hřiště je středová značka. Mid je piný, hadrový, obšitý pevnou látkou s pásky (9t = 16-18 cm, váha = 500600 g). Speciální kolo má předepsané vlastnosti a rozměry. Nemá brzdy, ale přímý převod 1 : 1, kola mají
průměr 65 cm a galusky silu 3,75 cm. apes v kolové se hraje 2 x 7 minut, což je nejkratší čas ze všech
sportovních her.
V Německu se hraje i kolová o šesti hráčích, tzv. Rasenradbaf, na větším hřišti (i na travě), o
rozměrech 40 x 60 metrů. Branky mají rozměr 4 x 2,25 m. Používá se mid na házenou nebo kopanou.
Zápas se hraje na 2 x 20 minut.
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Odes!late':
Mistrovstvf světa
v silové cyklistice
BRNO — ČSFR
24. — 27. 10. 1991

VyAroze. pro 51.120,11 nalepity

adote patv
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K sálové cyklistice (především pak ke kolově) bylo vydáno poměrně málo filatelistického materiálu.
Z několika vydáni známek jmenujme alespoň NDR - Mi.1492 nebo Ceskoslovensko POFIS 1412. Existuje
také několik příležitostných razítek a privátních přitisků na CDV. Letos se konalo MS v listopadu u nás v
Přerově a náš Olympsport nabídl pořadatelům k poštovnímu použití propagační štoček do strojku Postalia.
Byli jsme však odmítnuti z finančních důvodů. Škodal Mohli jsme mít další zajímavé cyklistické razítko ve
svých sbírkách.
Karel Mauer

Kouzelník s hokejovou holí
Mezi vítěze a medailisty olympijských her v kolektivních sportech patří bezesporu i POZEMNI
HOKEJISTÉ INDI E, kteří ze svých účastí na OH dokázali přivézt do vlasti celkem 8 zlatých medaili za
1.misto, lx byli druzi a 2x Yeti.
Ze sestav jejich vítězného družstva Je možno vyčíst mnoho zajímavých údajů, příkladně i to, že
celkem pět hráčů získalo 3x zlatou medaili. Na IX. OH 1928 v Anglii, na X. OH 1932 v Los Angeles a na
Xl. OH 1936v Berlíně to byl jeden hráč a další čtyři ziskali své medaile na hrách XIV., XV. a XVI.olympikly
(Londýn 48, Helsinky 52 a Melbourne 56).
Prvním z nich byl v letech 1928, 1932 a 1936 DHYAN CHAND,
který byl nazýván hokejovým kouzelníkem a označován za nejlepšího hráče
světa, pro svoji brilantní techniku hole, neboť dovedl vodit i přidržet míček i ph"
nejvyšší rychlosti, což je velmi obtížné, uvědomíme-li si, že se spi hrát pouze
jednou (plochou) stranou hole. Na olympiádě v Berlíně mu dokonce vyměnili hůl,
protože se domnívali, že tam má nějaký magnet"!
Chand se narodil 28.srpna 1906. Již v šestnácti letech se dal do služeb
armády a stal se důstojníkem. Z této vojenské činnosti odešel v roce 1956 v
hodnosti majora. Po ukončení aktivní sportovní závodní činnosti, pracoval i
nadále v Indickém hokejovém svazu a vedl i reprezentační mužstvo, při jejich
zájezdech do Evropy v roce 1959. Tento legendámí hráč zemřel 3.prosince
1979, ve věku 73 let (tedy příští rok uplyne 20 let od jeho smrti). K uctění jeho
památky vydala indická pošta při prvním výročí jeho smrti (1980) známku s jeho
portrétem, v hodnotě 35 (bez udání měny), hnědé barvy, (12 1/2 14 3/4 z.) .
Stal se tak prvním pozemním hokejistou v historii tohoto kolektivního sportu, který má ,,svoji" známku (jen s
lítostí poznamenávám, že mi dosud chybí příslušná FDC):
Emil Kavan
Pozn.red.: Příspěvek je malou ukázkou z publikace POZEMNi HOKEJ, připravované našim členem,
bývalým předním hráčem čs. pozemního hokeje, K vydání v Edici KNIHOVNIČKY.
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ZÁVOD VÍT Ě ZSTVÍ

Po ukončení l.c,elostatní spartakiády v roce 1955, přemýšleli tehdejší „mocisoudruzi" o tom, jak
využít tak ohromný stadion (dodnes největší na světě), aby se na něm nekonaly jen spartakiády pouze
jednou za pat let. A tak vymysleli každoroční sportovní odpoledne branných sportů, které by se mělo konat
vždy v den „osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, jak nám to tehdy neustale připomínali, tj. 9.května,
na velkém spartakiádním stadionu v Praze na Strahově. Organizace se ujala as. armada, spolu se
Svazarmem a program odpoledne měl sestávat ze dvou rámcových závodů a hlavního mezinárodního
závodu motocyklistů na umělé terénní draze s překážkami, který nazvali Závod vítězství. (Pozor nezaměňovat se stejným názvem dlouholetého /od roku 1954/ regionálnfho cyklistického závodu
Západočeským krajem, s centrem v Plzni. Pro nás však nezajímavého, neboť k němu nikdy nebyly vydány
•
žádné FM).
Závod vitězstvi na Strahově získal hned v priiním roce velikou popularitu, především pro
nesmlouvavý souboj našich reprezentantů se závodníky z SSSR, kdy ph našich vítězstvích, stadion bouřil
nadšením (tak, jako nakonec i v jiných sportech, hlavně v hokeji). Závod tehdy patřil mezí ojedinělé
sportovní akce mezinárodního významu, které se v hlavním městě konaly a proto se stal skutečným
dostaveníčkem příznivců motorizmu, kdy návštěvy 150-200 tisíc lidí nebyly výjimkou. Samozřejmě
postupem doby nadšení organizátorů počalo ochabovat, a tak V. a VII. ročník se v den vítězství již nekonal
a Závod vítězství ,de fade skončil Villsočnikem v roce 1963. Výsledky jednotlivých ročníků byly takovéto:
9.6.1956 - Terénní plochá draha motocyklistů :1.Höfer (MNO)
- Terénní plochá dráha automobilistů: 1.Gbelec (Brno)
L ZÁVOD VITĚZSTVi do 350 ccm (24 reprezentantů ze států -ČSR,SSSR,NOR,PLR,MLR,RSR):
1.Klaudinger (ČSR) 23,00,7 min, 2.Klimt (ČSR)
3.Sokolov (SSSR)
9.5.1957 - Národní terénní překážkový závod do 250 ccm (15 kol á 1120 m):
jednotlivci
1. K.Pecha
družstva
1. Velitelství 2.vojenskétio okruhu
- Jarní mezinárodní plochá dráha: 1. J.Hofmeister (NSR) JAP
- 11. vivpD ViTtZSTVI do 350 corn (18 kol = 20160 m,družstvačSR,SSSR,PLR,RSR,MLR,NDR):
jednotlivci
1. Jenčik (ČSR), 2. K.Buchnar (ČSR), 3. Klaudinger (ČSR))
družstva
1. Dukla Praha 1.. 2. Dukla Praha li., 3. Dukla Praha
9.5.1958 - Národní překážkový závod do 250 ccm (15 kol) : 1. Souček (ŮAMK 1)
- Mezinárodní plochá dráha (9 jízd -24 jezdců ze 7 států) : 1. Tomíček (ČSR) ESO
- III.ZAVOD VITĚZSTVI do 350 ccm (18 kol á 1100 m,družstva ČSR,SSSR,MLR,PLR,RSR,BLR):
jednotlivci
1. K.Buchnar (Dukla Praha) JAWA 350 26,15,5 min
2. Ivanov (CSK MO Moskva) iž 57 350
3. Klaudinger (Dukla Praha) JAWA 350
družstva
1. Dukla Praha, 2. CSK MO Moskva, 3. Honvéd Budapešť
9.5.1959 - Národní překážkový závod do 250 can (15 kol - 9 tříčlenných družstev č's.armidy,Svazarmu a
jednotlivci
1. Souček ESO
RH):
družstva
1. CIAMK Praha
- Plocha draha (atyřutkáni družstev ČSR-Švédsko-Rakousko-Finsko) :
1. ČSR 65 bodů
- IV.ZAVOD ViTt.ZSTV1 do 350 ccm (18 kol, družstva ČSR,SSSR,PLR,RSR,MLR,BLR,NDR):
jednotlivci
1. Ivanov (SSSR) ik 350, 2.Hřebeček (ČSR) JAWA 350
3. Sokolov (SSSR) iž 350
družstva
1. CSK Moskva, 2. Dukla Praha, 3. CCA Bukurešť
9.5.1960 - Sportovní odpoledne se konalo na stadionu Spartaku na Letné.
- V.ZÁVOD VITÉZSTVI se tento den na Strahově nekonal I
9.5.1961 - Národní překážkový závod do 250 ccm: 1. Souček ESO
- Plochá draha (čtyřutkání družstev ČSSR-SSSR-Švédsko,Rakousko) : 1. Švédsko 37 bodů
- VLZAVOD V1TĚ.Z.STVi do 350 ccm (18 kol, 6 družstev) :
jednotlivci
1. Krajčovič (ČSSR) ESO, 2. Sokolov (SSSR) ESO,
3. Klimt (čSSR) ESO
družstva
1. ČSSR, 2. SSSR, 3. NDR
9.5.1962 - Sportovní odpoledne se konalo na stadionu Spartaku na Letné.
VII.ZAVOD ViTĚZSTVi se tento den na Strahově nekonal I
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Sportovec Vlasta Burian
• Letos jsme oslavili 100 let čs,kinematografie a při té přiležitosti byla v listopadu odhalena na domě, kde
žil, pamětní deska našemu nejpopulárnějšimu• komiku Vlastovi Burianovi, kterého všichni známe z jeho
filmových veseloher. O jeho sportovních výkonech však dnes již víjen pár zasvěcených. A přeci byla doba,
kdy dokonce dával přednost sportu před svým uměním. ;
Předně byl nadšeným, ale i velmi dobrým fotbalistou-brankářem. Jako patnáctiletý začínal $ fotbalem v
malém klubu Saturn Žižkov, odkud po roce přestoupil do Slavoje Žižkov a odtud se -dostal, přes další
žižkovské kluby Union a věhlasnou Viktorii, al do ligového kádru AC Sparty. Jako ligový brankař chytal v
brance Sparty již před I.světovou válkou, během ní a pár let i po jejím skončeni. V letech 1914-1916 sehrál
vice jak 77 zápasů. Kompletní přehled všech jeho utkáni za Spartu dnes už nikdo nezpracuje, neboť při
požáru sparťanské tribuny v roce A1934 shořela veškerá písemná dokumentace. Po svém působení ve
Spartě se vrátil do Viktorky Žižkov a na závěr své fotbalové kariéry (1931) měl svoji jedenáctku ve Slavii.
Presto známe přesný počet jeho účasti v letenských derby SPARTA-SLAVIA: V pořadí 12.derby, konané
dne 28.9.1914, jako přátelské utkání, skončilo výsledkem 3:0 (1:0) pro Spartu. Další 13.derby se konalo*
23.10.1914, rovněž jako přátelské utkáni, tentokrát s výsledkem 1:0 (0:0) pro Slavii. 14.derby se 'hrálo
34.1915, opět jako přátelské s výsledkem přesně opačným - 1:0 (0:0) pro Spartu. Jubilejní 15.derby, opět
přátelské utkání, hrané 2.5.1915, skončilo rekordním výsledkem 4:0 (2:0) pro Spartu a konečné 16.derby se
hrálo 7.11.1915 jako mistrovský zápas tzv.Válečného mistrovství, opět s rekordním výsledkem, tentokrát
5:1 (2:1) pro Slavii.
Jeho druhým nejmilejším sportem byl tenis. Se svým přítelem Josefem Síbou, jedním z tehdejších
nejlepších našich tenistů, sehrál mnoho utkání. Hrát i s jedním ze slavné rodiny Koželuhů - Janem. Vlasta
Burian se však neodříkal i jiným sportům. Jezdil na koni tzv. parkůr, jezdili na bicyklu (v letech 1940-1941
pořádal na jevišti svého divadla cyklistické závody na válcích, na 20-30 km, za účasti tehdejší cyklistické
špičky, např. mistra republiky Oty Rozvody). Zkoušel hrát i lední hokej a dokonce vybojoval skutečný
zápas v boxu, s tehdejším našim šamplonem Josefem Hampacherem. Zápas se konal na pražské Štvanici
30.1edna 1937. No a nakonec i jeho nejpopulárnějším estrádním číslem byla sportovní pantomima řeckořímský zápas se židlí !
V loňském roce, 31.1edna 1997, jsme si připomněli
35.výročf jeho úmrtí, na které si však žádná veřejná media
vůbec nevzpomněla. A tak jsem pro K-K-K (Klub krále
komiků) připravil tři přítisky na celinových dopisnicích, které
našeho nejpopulárnějšího komika připomněly a CDV jsem
rozesílal ve výroční den úmrtí (s denním razítkem Prahy 120)
jeho příznivcům. Na jedné ze tří dopisnic - CDV 14, s
nominálem 3,-Kč (dívka s růži) je přitisk Vlasty Buriana, coby
fotbalový brankař držící mid se znakem Sparty (autorem
kresby byl v roce 1981 Karel Šmíd). Všechny tři přitisky patři
do kategorie C (nebo 3) byly vytištěny oficiální tiskimov jen v
omezeném nákladu, pro potěšení přátel KRÁLE KOMIKU.
Ivan Vápenka
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I'NEZAPOMEŇTE ‚že Národní oborová tematická Alstava
kvalifikací na Světovou filatelistickou výstavu

V letošním roce, kdy se
konalo XVI.MS v kopané, si
celý fotbalový svět připomněl
125, výročí narozeni ( 24. října
1873) jedné z největších
fotbalových osobností, zakladatele mistrovství světa v
kopané a předsedy FIFA
(1921-1954) - Julese Rimeta.
K MS 2002, které bude za
čtyři roky v Jižní Korei a
Japonsku, vydala už korejská
pošta s předstihem známku a
aršik, které nám tuto nezapomenutelnou postavu fotbalových dějin připomínají.
Svého slavného rodáka
přibližuje filatelistům i proparazítko,
strojní
gační
používané ve francouzském
městě Lavoncourt 14.8.1997.
-SK.-

OLYMPSPORT '99

je i současně

OLYMPHILEX 2000 při LOH v australském Sydney!

Zašlete proto ihned přihlášku svého exponátu sekretáři OS na adresu : S.Kamenický,

Leěkova 1522, 149 00 Praha 4

Národní oborově výstavy OLYMYSPORT mají již téměř třicetiletou tradici (první se konala v roce 1970 a ta v
příštím roce bude již šestou v pořadí!)

Uzávěrka příštího čísla je 15.února 1999
0000000000000000000n0000000000000000000ct0000000000000000000000000000000000000

203122
Předseda
Místopředseda
Sekretář
Pokladník
Redaktor

ing.Jaroslav Petrasek, P.O.Box 13, 282 23 český Brod
ing.Zdeněk Slováček, Resslova 2257, 530 02 Pardubice
Stanislav Kamenický, Lečkova 1522, 149 00 Praha 4
P.O.Box 47, 150 21 Praha 5
Bedřich Polak
Ivan Vápenka, Na Zarnyšli 8, 150 00 Praha 5
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Položk
y

Pop S

stát

1 RUM 3 ks FDC k OH 1984 v Los Angeles
BUL 2 ks FDC k of.kortgresu Varna 1973
3 POL 3 ks FDC k OH 1984 v Los Angeles
4 LIE 3 ks CM k OH 1984 v Los Angeles
$ POL 2 ks FCC k OH 1980 v Moskvě
6 POL 2 ks FOC Polská olympljskit vítězství 1983
7 NOR FDC Norská vítěestvi na ZOH (aršik) z6.10.89. lehce přeložený okraj obálky
Pište na list formátu AS, na
8 POL 2 ks FOC k OH 1968 Mexico

9 POL
10 POL
11 DOR
12 DOR
13 DOR
14 OCR

15bOR
16 USA

každé straně pozn dva sloupce
3 ks FDC k OH 1976 Montreal
nabldek, nezapomente svoji
FOG k OH 80 Moskva (aršfk)
adresu vč.PSČ a pěroilt
známky v hodnotě 10.. Ka.
2 ks FDC k OH 1976 Montreal, 555
Používejte drežebnktabldkr
FOC k ZOH 1964 Innsbruck, 555
do 50.- sudé násobky Kč
do 100, násobky 5.- Ka
FOG k OH 1976 Montreal (aršik), 555
do 500.- násobky 10.-KČ
FOC k Z01-I 1976 Innsbruck, 555 (aršik)
Kč.
výše násobky
Pište Čitelně!
FIX k ZOH 1984 Sarajevo (serie + aršlk)
ks Op se zn. a PR k ZOH Lake Placid (hokej, obři slalom a rychlobrusleril), pěknél
3 ks jako p01.16., ale PR i přitisky k skoku, běhu a rychlobrusleni
2 ks FDC k ZOH 1972 Sapporo, 555

17 USA
18,DOR
19 USA 3 ks 0 (zlobo 1 Ics s pritiskem) jako pol.16., ale sjezd a ol.štafeta (2x)
20 KOR 2 ks *** aršiků "olvitězové OH 760 OH 80", box a jezdectvl
21 KOR oba aršiky jako v pol.20, ale ražené
22 KOR
ks
aršiků "olyitězové ZOH 1980 Lake Placid", hokej, běh, krasob., rychlob...
23 KOR ražený aršik k OH 1980 v Moskva z 1.7.1979
24 KOR 2 ks různých aršiků k ZOH 1980 (RodnInoira-Zajcev), ražené
PODROBNOSTI

25 KOR
26 KOR
27 KOR
28 KOR
29 KOR
30 KOR
31 KOR
32 KOR
33 KOR
34 KOR
35 KOR
36 KOR
37 KOR
38 KOR
39 KOR
40 KOR
41 GUI
42 GUI
43 CEN
44 KOR
45 CEN
46 VOL
4i BRA

• aršik o1yrnpjš11 vitězove OH 80 Moskva"
*" milk OH 80 Moskva (6 zrrěmek)
aršík nolympiliti vítězové 0)-1 76 Montreal"
aršik jako pol. 26, ale ražený
re-žený era Historie MS v kopaně, 12 známek, Mi.1489 Si
raženy aršik Historie OH, olympilšti vitězové, Mi.1501 A-C1
"* serie ML 1441 A-F, ZOH 1976 Innsbruck
serte jako p0131, ale ražená
("* serie Historie MS v kopané, M11489 A-1
"* serie k OH 80 v Moskvě, M11528-32
raženi serie Historie MS v kopaně, 141.1489 A-L
*" předolympijská serie OH 80 Moskva, M11446 A-F
*** serie olymplišti vitězovi OH Moskva, M11618-24
"" serie olympijští vítězové OH Montreal, M11392 G-M
"' serie OH Moskva, Mi.1537 A-G
*** serie+blok OH 84 Los Angeles
"` serie běh, basket, box, přetisk Konakry, M1211-13
*" serie 01-1 Tokio, Mi239-4, běh, kanoist, cyklist.
*** serie Mi.59-62 k OH Tokio, basket, běh, plaváni, oštěp
raženi serie Olympijští medailisté historie, MI.1501 A-0
*"' serie Yv.22-25+8F2(175 Frs) k OH 1964 Tokio
"* serie Yv.PA 237-40, MS v kopane (Homi Volta)
''serie Yv.935-7, MS v kopané 1970

o uspořádáni a detailech
aukce si vyhledejte v Průvodci
OLYMPSPORTU, který jste
obdrželi v WI!

VYSVĚTLIVKY:
P
BP
OOV
COB
L

O
p
PR
PRI
SR
DR
OVS

zn.

pohled
barevný pohled
celina dopisnice
celina obělka
lístek

dopisnice
pfitisk
pěležitostné razítko
razítko tdne
strojové razítko
dennl razItko
disk výplatního stroje

známka
svěží

pamětn1 list
PL
CM
analogické dopisnice
O
obálka
R
doporučeně
expres
E
trojčísli (pouze u poštou
prošlých dokladě) znamená..
1.čislo celkový vzhled
•
kvalita razítka
3.čisio kvalita známky
nelebšt 5
nejhorší I

48 URU " serie + aršlic Yv.1074-5+A37 k MS v kopane 1980
RG • 2 ks aršiků k MS v kopane 1978, Yv.BF 18-9
URU *** aršik k MS v kopane 1982 ve Španělsku
URU
era a pětipiska k MS v basketu 1967, Yv. PA 318-22+BF16

IdadnI
45 Kč

6010
30 Kč
40 Kč
20
2r3 Kč
70 Kč
16
20
20 Kč
30 Kč
24 Kč
BO
70 Kč
70
60 Ka
60 Kč
40 Kč
50 Kč

110Kč
60 Kč
40 Kč
160 Kč
50
100K
30
70 Ka
90 Ka
90 Kč
50K
140 Kč

80 Kč
60 Ka
90 K
170 Ka
90 Kč
90 Kč

90 Kč
95
190 Kč
130 Kč
80 Kč
290 Ka
1001C
240 Kč
160 KB
100 Kč
0 Kč
46 Kč

eerie k OH 1976 Montreal, Yv.594-6, 22 Frs
serie k 014 1976 Montreal, Yv.598-9, 100 Frs
serie + blok k MS v kopane 1982, Yv.1522-4+13F41,
serie sport Yv.1072-5, basket, rugby,baseball a horolezci
56 SUR "* serie OH 1960 nim, Yv.336-340, 60 Frs
57 EM ** serie k OH 1968 Mexico, Yv. PA 57-9, fotbal, běh a disk, znárriky s přetiskeml
FRA
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95 Kč
260K
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stát
popis
58 MC
* serie Sport z roku 1948, Yv.PA 267-279, velmi hledanél
''''' serie k OH 1960v ‚lmě, Yv.506-7+ PA 61-2, basket,plavánl,střelba,běh, 25 Frs
59 FIL
60 POLY **1serie k MS ve vodnfm lyžováni, Yv.136-8
61 AL *** známka k OH 64 Tokio, oštěpař, Yv. PA 21,145 Frs
62 •FG *** známka k OH 1960 v kimě, (přetisk), Yv.515, 25 Frs
63 COTE *** serie k OH Tokio 1964, Yv.225-6, antický zápas, 25 Frs.
GUIN *** serie přetisk k OH 60 Aim, Yv.39-40, 135 Frs.
COR "*" serie box a basket, Yv.479-80 k OH 1966 Mexico
P . CZE 4 ks foto A5 : nástup čs.výpravy na 2-01-I Grenoble,Raška, Nepela, Mašková, čemoblle
• CZE oto A5 : hokejisté Kanady na MS v Praze 1959, rzadu podpisy Kanacfanůlli, olámané rohy
BRD 2 ks Op, zn. a PR k MS kopané 74, utkáni Německo-Chile a Chile DOR, kašetyl Stadion Berlin
69 BRD
ks Op, zn. a PR k MS kopané 74, utkáni Roland-švédsko a Roland-Bulgaria, stadion Dortmund
70 BRD 1 ks Op, zn. a PR k MS kopané 74, utkfinf Australie-Německo, stadion Hamburg, kašetI
71 BRD 2 ks Op, zn. a PR k MS kopané 74, utkání Německo-Jugoslavie a Německo-švédsko, Dusseldorf
BRD 2 ks Op, zn. a PR k MS kopané 74, utkáni Argentina-DDR a DDR-Holand, stadion Gelsenkirchen
BRD r ks Op, zn. a PR k MS kopané 74, utkáni Argentina-Hattie Skotsko-Brasil, Mnichov a Frankfurt
.
BRD 2 ks Op, zn. a PR k MS kopané 74, utkání DDR-Australie a Presscentrum Hamburg
BRD
ks Op, zn. a PR k MS kopané 74, utkánf Zaire-Skotsko a Presscentrum Dortmund
BRD
ks Op, zn. a PR k MS kopané 74, Prescentra Hannover, Dusseldorf a Gelsenkirchen
LIECH FDC k MS v kopané 1974
•
78 ARG FDC k MS v kopané 1978
79 BRD Op, 2 kašety a všemi náležitostmi kletu německé reprezentace na MS kopané 1978, 23.5.76
80 ESP CM k MS v kopane 1982 se SR Madrid 24.2.82, zn.33 Ptas
81 ECU PL s vylepenými 2 zn, a bl, PR, vše k MS v kopané Mmdco 1 966
82 CHIL FDC ke Cope America 91v kopané, 2 zn. PR1
BRA FDC Fotbalové kluby Stadia, čtzlblok, PR1, 29.8.67
ITA FDC k ME v kopane 1980
MAR FDC k Mohamed Cup v kopané 1979, PR1
v ITA
Os PR Milan, Pohár mistrů AC Milán-Slovan Bratislava 4.11.92,55511
.
ITA
Ds PR Milan, Superpohár Evropy v kopané, 2.2.1994, Milán-Parma, 555
SUI 0 se zn. 5 rapů a SR Bern, 13.6.79, 251et UEFA
89
Os PR Nantes,6.3.96, Finale ligy mIstrů FCNA - Moskva, 555 LUX!
90
2 ks CD kopané- turnaj UEFA v Polsku a založeni španělského fotbidubu Real Union Club
91 BRD L se zn.20 Pí a PR Frankfurt 1.7.96, Německo v Anglii potřetí mistr Evropy v Icoparté
92 POL
ks různých čistých celin k jednotlivýrn OH a 2 ks Ls ol.PR, medailisté, dobré
93 URU FOG k 01-I 1968 Modco? zn.30c, veslováni
94 CHIL FDC k OH Seoul 1968, 2 zn., PR, hezké
95 THAI FDC k 1.medaili pro Thaisko v boxu v Atlantě, 555
9-USA CO zvon s PR Atlanta, 1.-4.8.96, Gymnastic Station
97 LG FIX k OH 1954 Los Angeles, I zn.
• US Ose SR ze 4.1296, propagujIcl sponsorstvf olympijského týmu australskou poštou, 435 •
SOM FDC k OH 1960, 4 zn. běh
100 SMA FDC se střihanýrnli arš_SanmarInské potty k OH 1960, koule, gyrnn.,fotbal a chůze, lehký lom
101 PAK FOC ke Grand sfamu v pozemnim hokeji. OH 1984 Los Angeles
102 JUG 1 ks 0 a 6 ks L se zn. a PR k ZOH Sarajevo, hokej, slalom, krasobr., vše 2x
RUM P s nesportzn a PR Bucuresti 21.6.56, Campionatul Europel de Vold, 445
ESP CD k nekonanému MS ve sjczd.lyžování v Slane Nevada 1995
105 !TA BPS PR Bormio, 10285, MS ve sjezd.lyžovini, lux.otisky
106 RG
ks FDC k.Panamerickým hrám 1995, gymn., skoky, cyldist.,běh
107 SSSR CO z roku 1961-Sláva olympionikůmr, vzpiráni s PR k VC Moskvy ve vzpirinf 1961,55-111
108 ECU 0 se 4 zn.k OH 1968 v Maxim, kopaná, atletlka, 513, jako R, DR nečitelné
109 UT Lp a zn.20 gr, PR Linz, 22.8.72, Olymp4jský oheň do Mnichova
110 FRA Os PR Paris, 10.10.96, obr.Coubertin, 90 let založeni MOV, Sofie,kandidát ZOH 1992, 555
111 CZE Opa PR Plzeň 1, 8.5.95, George•Patton, (olympionik USA ve Stockholmu 1912), 555
(preotympic 4.• discobol), sportzn. s PR Tokio (asi nesport.), 11.10.1963,445
112 AP
113 SUl
iskopis se SR Zurich 1, Kautt Olympia Marken Olympia 1948,St.Moritz, LUXUSN1. 55114 CZE Opa modrým PR Košice, 28.10.1948, 28.Maraton mini, podpisy OčastnIků, 455
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lakladni c
500 Ka
50 Kč
380 Kč
200 Kč
48 Kč
50 Kč
240 Kč
44 Kč'
40 Ka
30 Kč
32 Kč
32 Kč
16 Kč
32 Kč
32 Kč
32 Kč
32 Kč
32 Kč
48 Kč
14KČ

O

O

10 Kč
50 Kč
20 Kč
20 Kč
16 Kč
20 Kč
10 Kč
10 Ka
10 Kč
16 Kč
22 Kč
10 Kč
90 Kč
18 Kč
20 Kč
20 Kč
12 Ka
16 Kč
10 Kč
10 Kč
12 Kč
23 Kč
48 Kč
65 Kč
12 Kč
10 le
26 le
30 Ka
20 1<č
10 Kč
20 n
12 Kč
16 Kč
100 KZ
40 Ka
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poi', stát
popis
izáldadni c
115 JAP Ps PR Sapporo 15272 a podpisy čslreprezentantů (Raška, šikolová....), zn.nesport.435 '
30 Kč
116 AUT BP se zn.a PR, vš k MS v klas.lyžováni Seefekl 1985 s podpisy repretentace, 555
30 Ke
117 CZE ,2 ks 0 s OVS a SR 125 let Guth-Jarkovský, obi český Brod 24.1966, SR jako ft, 54- a 44- .
30 Kč
118 CZE 4 Its 0 s Krznýml PR k zimní universiddě 1987 vTatnich, slušné otisky, vše 545
20 Kč
119 CZE 2 ks Os PR Harrachov,17.3.£39, Lety na lyžich a Liberec, 24.1.87 Jizerská padesátka, 555,555
1214
120 CZE 2 Its 0 s PR Praha 49, 30.4.87 Symposium Olympismu a SR Pha 18.5.68 Kongres Sport pro vše
' 10 KČ
121 CZE Jako položka předchozí, de obě zásilky jakeR"Il, 556,555
14 Kč
122 CZE Op a OVS Praha 121, 9.9.88k letu čs.reprezentace na OH Seoul, přieh.raz.na přednIsta 555
30 le
123 CZE Op a SR Pha 1,120 let nar. J.Rosslera-Ořovského a COBp se SR Pha 1,90 let ČSOV, obě "R'll
18 Ke
-124 FIN CM se zn. a PR1 Turku 1.3.91 k MS v hokeji 1991
10 Ke
125 CZE 2 ks 0 še SR český Brod 22.9.91Kanolstičti medailisté ČSR na OH 1936v Selina, 1 ks oat .Fr
14
,
126 CZE Os PR Harrachov,20.3.92,MS v leech na lyžích, jako 'Fr, 555 '
10 Ka
.
127 CZE 2 ks 0 s OVS MI.Boleslav, 29.5.92 Barcelttna-92 a Č.Brod 6.5.96 Atlanta'98, 54-, 54-.
10 Kč
128 FRA BP sportovišť se SR Hauteluce 10292s podpisy čs.reprezentace v Albertville, 555
20 Kč
129 JAP BP zahájenl Z01-I s PR Olympic Village Nagano 4.2.98s podpisy es.lyžařů, zn.nesport. 424
20 Kč
130 CZE *** CDV Olympijský kongres 1925(červený)tisk.vada,svislá ryska přes čelo TGM
120 Ka
131 CZE CDV Olymp.kongr.(žlutý),tisk.vada jakou pol.130, PR(I.typ) Praha 29.5.25 Me.Kongrolymp.
, 120 Ke
132 CZE CDV Olymp.kongr.(čemý), PR(111.typ) Praha,30.5.25,MeziruirodnI kongres olympijský
173 Ke
133 CZE CDV Olymp.kongr.(černý),dofr.na 1,2 Kč, prošlé do Italic, DR SmIchov, 8.6.25, přeloženo,324
150 Ke
134A1J5 7 ks ůstřižků 6x6 cm s PR OH 56 Melbourne (bcoc,rýikajacht.,fotbaLběh,plaržni.chůze)
70 Kč
135 CHIN 15 ks CDV Medallisté OH 1984 Los Angeles (vzpiráni, plaváni, skoky do vody)
50 Kč
'-136AUT GOV s PR Wien,11.3.71 k výstavě k OH 1972 v Mnichově
10 Ka
137 NED CDV k 75.yýročl založeni Holandského olympijského výboru, start běhu na OH
C
9
4
10 Kč
138 CZE 'Op a Lp.a s PR České Budějovice 10.10.70k prvni výstavě OLYMPSPORT
6 Kč
139 CZE 25 ks CDV s čd.PR se sporttematikou z let 1990-91, razitka ve vice exempt., jedinečni cena
10 Kč
140 CZE CDV s PR k MS v zdpase, Prievidza, 12.7.91 a PR LOčenec,1.8.91 MS v parašutizmu
6 Kč
141 USR 60 ks*** CO k OH 1980 y Moslcvě
40 Kč
142 CZE 8 ks CDV s PR z osmdesittých let, vše lyžovinl, icaždé find
10 Kt
143...
9 ks olympijských cefistyosti SSSR, USA a DDR
'
•
18 Kč
144AUT CDV z roku 1908 ze SR Praha 19, 15.9.1908, odeslaná Yacht Klubem J.Rosslerovi-Oťovskému
100 Kč
1451TA P se známkou 25c k MS ve fotbale1934 se SR Rtirna/Ferrovla, 11.6.34, 555
50 Kč
146 CZE BP k MS lyžováni s PR Tatranské Lomnica, 16235 Lyžařské závody F1S, 555
20 Ke
147 FIN Ose známkou a SR Tampere, 3.2.65, vše MS v hokejl 1965, 555
20 10
148 SUI Ose SR Zurich,10.3.53 k MS v hokeji v Zutichu a Basileji, 555
40 Ke
149 CZE 2 ks P s PR ke Zia% přilbě v Pardubicich 1949 a 1951, oba pohledy 555
20 Kč
150 CZE Os kašetem, zásilka olympijského letu čs.teamu na OH 1976v Montrealu,přichod PR, 455
301e
151 CZE —0 s kašetem, zásilka olympijského letu čs.teamu na ZOH 1980 Lake Placid,pffchoz1 DR, 555
30 Kč
152 CZE Ls kašetem, zásilka olympijského letu čs.teamu na OH 1980v Moskvě, přichod PR vpředu, 555
30 Kč
153 CZE Ls kašetem, zásilka olympijskěho letu čs.teamo na OH 1988v Calgary, !Ached PR vpředu, 555
30 Kt
154 CZE Ls OVS, zásilka olympijského letu čs.teamu na OH 1988v Seoulu, přichozí PR vpředu, 555
30 Kč
155 CZE Praha 5.12.65, MS v umělecké gymnastice
20 Kč
156 CZE Štrbské Pleso 12.3.67, IIITatranský pohár
20 KČ
UPOZORNĚNÍ
157 CZE Nové Město na Mor. 21.2.65 - 60.MR v lyžováni
20 Kč
Položky 155 - 186
158 CZE Tanyald 132.66, MR vjizdě na bobech
20 Kč
jsou otisky PR na
159 CZE Tarrrald 16.1.66, PIS závody v závodě sdruženém
20 Kč
výplatních CDV,
160 CZE Bratislava 9.9.66, 1V.mistroystvf spřátelených armády basketbale
20 Kč
neprošté poštou, bez
161 CZE Praha 20.3.65 -111.sjezd Svazarmu
10 Kč
adres
162 CZE 3 různi PR k MS v krasobrusleni Bratislava 1966
40 Kč
163 CZE 4 různá PR Turistika, Detva 1965, Spfš.N.Ves 1964, štrb.Pleso 1965 a Rosovice 1964
.
40 Kč
164 CZE Třeboň 5.7.64 - 80 let TJ Jiskra Třeboň
20 Kč
165 CZE Praha 17.5.64 Ryclá pádle spojů
20 KČ
166 CZE 16 ks s PR k Celostátní spartaitadě 1965, Kant rozlišovaci Čísla
70 Ke
167 CZE 2 ks s PR a PR1 k MS v košikové žen 1967
301i
O
168 CZE Praha 2.9.1964, Finale STEP
20 Kč
r or or CC
169 CZE 3 ks s PR a PR1 k MS ve vodnim dalomu 1967
40 Kč or uJ
.
W Li) 111
O
O
O
170 CZE 6 ks PR a PR1*s olyrnpljskou ternatikou z let 1964 až 1966
80 Kč
O
(T, 1t 47
171 CZE 6 Its PR s atletickou tematikou 1964 at 1967
60 Kč

a

or
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základn1 c
popis
pot/. sat
90 Kt
I72 CZE 9 ks PR s motoristickou tematikou 1964 at 1967
10 Kč
173 CZE Mnišek pod Brdy 7.8.65, ME v go a go kongres
POZOR'
20 KČ
174 CZE Pardubice 16.11.65, MRV šachu
Vaše nabldky zašlete nejpozději
• 20 le
175 CZE Poděbrady 9.7.67 šachový turnaj esperantistů
do 10.1edna, aby mohly být
20 Ke
176 CZE Harrachov 30.7.67 Akademické MS v šachu
zafaZeny do celkového
20 Kč
177 CZE Praha 13.9.66 Mistrovstvf spátelených armád v šachu
hodnoceni! Dnešni nabIdka
obsahuje 250 položek a věříme,
ime,
20 a
„178 CZE Poděbrady 12.6.1966 šachový turnaj esperantistů
že Zde alespoň něco pro sebe
179 CZE ťiarrachov 16.6.66 MR v šachu
20 KČ
najdete. Xerox položky můžete
180 CZE Praha 28.8.6 Mezinárodrd federace koresp. šachu
20 Kč
zfskat Za známku 6.-KČ. '
181 CZE 7 ks s PR a PR1 vie k MS v odbijené 1966
70 Kč
182 CZE Praha 24.10.65 MS v sitilově cyldistice
20 KČ
183 CZE 5 ks Závod mfru 1964, PR z KVarů, Liberce, Pardubic, č.Budéjovic a Prahy
50 Kči
1 84CZE 9 ks BPW 1965,PR Smokovec,T.Lomnica,Svit,DubnIca,Gottwald.,Otrokov.,Chlumec,Pce a Pha
90 Kč
185 CZE 8 ks PBW 1966,PR Č.Těšin,Gottwalid.,Bmo,Hr.Králově,Harrachov,Tarivald,Uterec.Praha
80 Kč
186 CZE 5 ks WBP 1967, PR PIzeň,Osti, Lberec,Pratia,Hr.Krtiově a PR1 Praha z 17.4.67
60 Kč
187 FRA CDV k MS v kopaně Montpellier s PR 29.6.98k uticánl Německo-Modco,455,1ehký lom
20 Kč
'
24 Ka
188 FRA COB k MS v kopané Montpellier s PR 29.6.98k utkánl Německo-Morico,555
189 FRA CDV k MS v kopane Toulouse s PR 29.6.98k utkáni Holandskalugoslavle,555
20 KČ
190 FRA Dp k MS v kopané Toulouse s PR 29.6.98k uticinf Holandsko-Jugoslavie,555
20 Kč
,191 FRA CDV k MS v kopane St.Etienne s PR 30,6.98k utkáni Argentina-Anglle,555
20 Kč
192FRA Op k MS v kopané St.Etienne s PR 30.6.98k unsint Argentina-Anglie,555
20 Kč
•
193 FRA COB k MS v kopané StEtienne s PR 306.98k utkinf Argentina-Anglie,555
24 Kč
194 FRA COB k MS v kopani Nantes s PR 3.7.98k utkán1Brasille•Dánsko,555
24 Ka 10 co
i_ 195 FRA COB k MS v kopané StDenis $ PR 3.7.98 k utkán! Francie-Italle, 555
24 Kč
20 Ka
196 FRA Ds PR k MS v kopané Marseille 4.7.98k utkání Holandsko-Argentina, 555
197 FRA D s PR k MS v kopané Marsenie 7.7.98k utkánl Brasilie-Holandsko, 555
20 Kč
24 Ka
198 FRA BP Paříže s zn.a PR k MS v kopané SiDenis 8.7.98k utlaint Francle-Chorvatsko, 555
199 FRA BP Pařiže s zn.a PR k MS v kopané Paris 11.7.98k utkáni Holandsko-Chorvatsko, 555 •
30 Kč
200 FRA 0 org.výb
' oru s PR SIDenis,12.7.98 k nnale MS Frannie-Brasilia jako "Irclopis, 78 Frs. S':,5
120 Kr;
30 Ka
201 FRA CDV s PR St.Denis,12.7.98 k finale MS Francle-Brasille, 555
202 FRA BP Paříže se zn. a PR St.0enis,12.7.98 k finale MS Francie-Brasille, 555
30 Kč
16 Kč
203 UNG Op, zn. a PR Budapest, 18.8.98, vše k ME v lehké atletice, znak ME, 555
204 UNG Op, zn. a PR Budapest, 22.8.98, vše k ME v lehké atletice, kladivář. 555
16 Ka
• 20 Kt
205 UNG Op, kompl.serle a PR Budapest, 23.8.98, vie k ME v atletice a výstavě Olympian', bětec,555
16 Kč
208 UNG BP k OH 1948v Londýně se zn.a PR Budapest 18.8.98k ME v atletice a výstavě Olyrnpiat11,555
50 M.
207 UNG ***aršik(čfst.) ke 104zaseidáni MOV v Budapešti 1995 s přetiskem k ME v atletice a Olympiafila
70 KČ
206 UNG ***aršik(čisl.) ke100.výročl OH 1896v Athénách s přensicem k ME v atletice a Olyrnpiallia
10 KČ
209 TA Ose SR Vignola 25.5.98 "FRANCE'96', fotbal.mg, třešně a tančíci Or, 555 •
210 ITA Os PR l'AQUILLA 11.4.98, kvalifkace světového poháru v rugby Italie-Gruzie, 555
14 KČ
211ITA BP Michala Jordana s PR Roseto, 28.6.98, FRANCIA'98,fotbalmič a zeměkoule, 555
14 Kč
212 GER Op a PR Baden-Baden,11.01‘kons eb a 84.session IOC jako přillet Baden-Baden - Cortina, 555
40 KČ
213 GER Op a PR Baden-Badsn,11.01.kongres a 84.session IOC jako prillet Baden-Baden - Calgary, 555
40 Ka
214ARG Op A5 se zn. a PR Buenos Aires 11.4.97, Argentina kandidát 0H2004, 345
10 Kč
215 SUI 2 ks 0 A5 s kašetem a vignětou k MS v hokeji 1998, nesportOVS a SR Zurich, 5512 Kč
216 SUI islužebril 0 A5 švýc.pošty, na zadat straně podpora kandidatury Sionu pro OH 2006
•
6 KČ,
217 ITA novinka CDV s PR Milano 30.10.98, otymp.vlajka+Italvlajka, basketbox,po4o,zápas,jezdec.,555
14 Kč
218 GER Os PR Euslcirchen 29.7.98, MS tělesně postižených v šermu, 555
. 16 Ka
219 UNG 0 s DR Tatabanya 10.2.71 jako R dopis se zn.šerm k 75.výročf maďarského OV, 235
8 Ka
2200ER D s PR Weidenheim 10.4.83. 30 let Heidenhelmersicého poháru v šermu, 555
12 Kč
221 (TA 2 ks specimen OVS San Giovanni 27.9.98 oba s jezdeckou tematikou,m.j.GP Ameriky 194711
14 Ka
222 GER '2 ks D se SR Stuttgart 4.7.87, Edebnis Stuttgart, Tour de France, silueta koně, 555,545
20 Ka
223 GER 2 ks D a 0 s PR Iffezheim 23.5.87 Gatopprennen a Aachen 23.6.91Dressura a překážky, 555
20 Kč
22417A Os PR Cesena 6.9.98 Camplonato Europreo dl trotto - jezdectvi, 555
12 Kt
225 ITA BP, zn. a PR Bologna 24.7.98, vše ke světovému poháru v basebalu Italia-Cuba, 555
12 Kč
226 GER CDV Sepp Herberger s přitiskem VfB Stuttgart s PR Suhi 1.5.98, BVB-vitěz svělpoháru, 555
20 Kč
tu
r-20 KČ
227 GER Balonový let Barb 30.4.98 na počest olymp.kongnssu 1905, zelený a fialový kašet, 555
IQ
228 URU LET! Op, zn. a PR Montevideo, vše k MS 1974 v kopané + Icašet letu Montevideo-Duisburg,555
60 KČ Cg
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