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ZPRÁVY Z VEDENI OLYMPSPORTU 

POZOR! ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 20001 POZORI 
Členský příspěvek pro rok 2000 je stanoven ve výši 150.- Kč  za dospělého člena, mládež polovinu a máte 
následující možnosti způsobu Ohrady. 

Ti, kteří budou přitémni na podzimním setkáni v Gal nad Orlici, budou zde mit možnost zaplatit příspěvky,  
hotově. Ti, kteří v  Usti  nebudou a jsou abonenty novinkove služby OS, uhradí členský příspěvek společné jedním 
vkladovým listem s Ohraddu filatelistického materiálu, který obdrží po podzimním setkání OS v Ústí nad Orlicí. 
Kdo nebude v Ústí, ani  nerd  členem novinkove služby, obdrží poštou před koncem roku vkladový list na částku 
158.- Kč  (příspěvek, poštovné a poplatek bance za vkladový list). Platba příspěvků  ho tedy přijde o osm korun 
dráž. Úhradu předpokládáme, že provedete nejpozději do konce ledna roku 20001 TPOHOVI 

ZMĚNY VE ČLENSKÉ ZÁKLADNÉ 
V našich řadách vítáme několik nových členů. Věřím, že v členství v OS naleznou dostatek nových 

podnětů  pro svoji sběratelskou zálibu a budou platnými členy nati společnosti.  
-402 De CASTRIS  Luciano,  Via G.B.de Sice 9, 83100  Avelino,  ITALIE sbírá stolní tenis,členem od 1.1.99. 

403 FIALA Jiří, Sokolovska 246, 19003 Praha sbírá sportovní razítka a celiny 
404 VESELY Jaroslav,Sertešova 774, 28000  Koh  li Sbírá OH, členem od 1.1.99 
405 CMUNT Miroslav, U stadionu 376, 25751 Bystňce sbírá OH, členem od 1.1.99 
406 MORAVEC Jaroslav, Krynicke 494, 18100 Praha 8 sbírá sort, členem od 1.1.99 
407 BMA  Miroslav, Liberecká 1449, 41201 Litoměřice sbírá sport, členem od 1.7.99 
408 DVOOtAČEK Vlastimil, Fibichova 418, 26101 Příbram sbírá sport, členem od 1.1.99 
409 PETRAS Jan, U lesíčka 5,62000 Brno sbírá OH, členem od 1.7.99 
410 KONEČNÝ Ladislav, čp.538, 68304 Dmovice sbírá OH a kopanou, člen od 1.1. 

Bohužel pro neuhrazené členské příspěvky jsme nuceni zrušit členství těmto členům: 
29  HELM  
146 REMTA Vždy tak činíme neradi, bohužel není jii  sit  na stale upomínání 
170 BERAN Po úhradě  příspěvků, nákladů  na poštovné a poplatku za 
333 KODÝTEK obnovení členství lze členství obnovit po dohodě. 
363 žUREK 

CO SE CHYSTA A CO NAS ? 
O podzimním setkáni opět vústí nad Orlicí se dočtete na jiném místě  zpravodaje, věřím, že se sejdeme v 

hojném počtu, pochopitelně  bude nějaké to razítko s plitiskem na dopisnici, takže už teď  se můžete těšit! Setkáni 
v Osti bude již několikáté a všechna male díky  peal  přítele Adolfa a jeho sponzorů  neopakovatelné kouzlo. 

Nový světový rekord v desetiboji zaslal jako vizitku náš nejlepší současný atlet, Tomáš Dvořák svým 
soupeřům. Jeho hodnota je 8994 body, tedy zatím ještě  6  bola  pod magickou devititisicovou hranicí. Právě  
hodnota tohoto rekordu, doprovázená rozjásaným atletem, jsou námětem propagační vložky výplatního strojku 
pošty Praha 6, který bude používán v den odletu našeho družstva na MS v atletice ve španělské  Seville.  Toho 
dne budou ze zmíněně  potty take  společně  s naší reprezentací odeslány zásilky příležitostného letu Praha  
Sevilla.  Skutečně  přepravené zásilky budou opatřeny i letovým kašetem s vyobrazenou trojskokankou Šerkou 
Kašpárkovou. Na sedmikoninových dopisnicích $ hologramem české pošty jsou přitištěný" pouze pro přepravu 
nezbytné údaje. Náklad dopisnic pouhých 700 ks, přepraveno 600 ks Objednávky možno do vyčerpání zásoby 
zasílat B.Polěkovi, pokud jste členy novinkové služby OS, není třeba objednávat, zásilky po jejich návratu 
samozřejmě  obdržíte! 

Koncem zdff se můžete těšit na návštěvu milou a vzácnou. Ve výplatním strojku OS se objeví na pouhý 
jediný den propagační vložka s Ferdou Mravencem. Provázet jej bude samozřejmě  ijehoautor, Ondřej Sekora. 
A to jii odborníci vědí,  le me  li to být razítko sportovní, neopomineme připomenout,  le  pravě  Ondřej Sekora je 
nejen malíř  a spisovatel, ale  take  sportovní novinář  a horlivý propagátor českého  rugby,  a že od jeho narozeni 
uplyne 25.9.1999  prime  sto let. 

V jednání jsou případné možnosti poštovní propagace některých utkání  AC  Sparty v lize mistrů, ale zde 
zatím není nic jistého. ČoV bude 12.- 13.11.99 pořadatelem zasedání EOC (zástupců  evropských národních 
olympijských výborů), zde je možné rovněž nějaké to překvapeni. 

Přitiskové dopisnice výstavy OLYMPSPORT99, kterých jak víte bylo v start osm kusů, můžeme v omezeném 
počtu nabídnout ijednotlivě, neboť  ještě  máme určité procento sérií nekompletních. Mate li zájem pouze o 

některé, objednejte u B.Polifika. Nezapomeňte uvést, zda chcete čistou, raženou, či Jr nebo zda Vám je to jedno. 

Na závěr si ponechávám část nejdůležitější a bohužel  take  nejméně  příjemnou.  Tema,  o kterém již bylo 
hovořeno mnohokrát, je stále stejně. Nedisciplinovanost některých členů  je to, co způsobuje řadu problémů. 
Pokusím se je specifikovat a chci věřit, žeje.tojiž naposledy. Proberme to tedy postupně: 
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Způsob úhrady veškerých plateb,  at  již za novinky, či členské příspěvky provádíme výhradně  pomoci 

vkladových listů  na účet OS u 1PB. Vkladové listy Vám pokladník zašle se zásilkou nebo v dopise, platíte pouze 

požadovanou částku, tedy žádný poplatek navíc. Peníze tedy nezasílejte ani žlutou složenkou, ani zelenou, natož 

hotově  strčené do dopisu, byť  třeba doporučeného. Z hlediska vedení hospodaření potřebujeme, aby nám peníze 

docházely na účet a nikoliv hotově! Stejně  tak se nehodí platba převodem z účtu na účet, protože tady se 

pokladník většinou nedozví, kdo mu peníze zaslal! Momentálně  si rve vlasy (a moc jich už nemá..) nad třemi 

platbami, které mu kdosi zaslal a on  nevi  kdo. Zato když urguje neplatiče, potom jsou-li mezi nimi ti, kteří zaplatili 

onou nevítanou formou, cítí se dotčeni,  le  jsou upomínáni (vždyť  oni přece zaplatili!), padají výkřiky vole i nevole, 

ostřejší slova atd.... Je to zbytečné! 
Servis novinkově  služby OS, který poskytujeme a myslíme si, že je to servis žádoucí, je bohužel I jiným 

zdrojem problémů. Zájemce si objedná požadované materiály dlouhodobou objednávkou, potom je získá jinde, 
třeba na výstavě, kterou navštívil, nebo se rozhodne odběr přerušit a když mu objednaná zásilka dojde, zjistí, že ji 

již nepotřebuje. Tedy ji dříve, či později vrátí, jen bohužel jaksi zapomene většinou na to, že by měl uhradit 

alespoň  poštovné, které jsme zaplatili my, tedy OS. Ztráty z této nezodpovědnosti některých členů  jenom v 

letošním roce dosahuji několik tisíc korun! 
O včasnosti plateb již bylo rovněž řečeno Trinohé. Znovu tedy opakujeme, jste  Ii  momentálně  ve stavu 

finanční tísně, očekáváme vaši zprávu s uvedením termínu platby, mrtvý brouk se v tomto případě  nehodí! 

Píšete  Ii  některému členu vedení OS a očekáváte na svůj dopis odpověď, nezapomínejte přiložit známku 

na zpětné porto, skutečně  „škudlíme každou korunu"! A aby to nebylo stale jen o penězích, tak jedno přísloví. „Co 

je císařovo, císaři, ..." jistě  každý zná, podobně  by tedy  ma]  vědět, že článek do zpravodaje přivítá nejraději jeho 

redaktor (toho zpravodaje), objednávku materiálu pokladník, údaje o změně  adresy jednatel atd. I zde zbytečně  
tratíme za zbytečné poštovnél No, a už jsem zase u těch peněz! 

A protože jsou vždycky až na prvním místě, nechám je tentokrát i na konci. Na shledanou v Ústfl 

NOVINKY KNIHOVNY CUMPSPORTU 
Doplňte si seznam knih v naší knihovně : 
Di Zpravodaj  Olympia  und Sport Philatelisten Club  Berlin  1998 
D2 Katalog výstavy OLYMPFILA'96 Bratislava 1996 
D3 Katalog výstavy EYODFILA'99 Poprad Tatry 1999 
D4 Katalog výstavy OLYMPIAFILA'98  Budapest  1998 (4 publikace) 
D5 Katalog výstavy Zakopané 1999, Zimní sporty ve filatelii 
06 Katalog maďarských sportovních razítek 1910-1998 (Sport  Postmarks of  Ungam),  Budapest  1988 
D7 Katalog  Atlanta  1996  Special,  Thomas  Lippert,  IMOS 1998 
D8 časopis  Basketball Philatelic News,  ročník 1998 
09 časopis Phiiavolley, 1.čisio, anglicky, německy 
010 Aukční olympijský katalog ty  Feldman  1999 
D11 časopis  PODIUM  argentinské olympijské federace, ročník 1998 
012 Biatlon ve filatelii  (Biathlon  in  Philately),  L.Janoušek 
013 Sportovní střelba a OH ve filatelii (Sport  Shooting and Olympic Games  in  Philately),  L.Janoušek 
014 Šachy  (Chess),  barevný katalog šachových známek, Domfil Espaňa 1999 
D15 Olympische Winterspiele Nagano 1998, Thomas  Lippert  
D16 The Malaysian Sporting Philately,  zpravodaj, ročník 1995-98 
017 Sokolstvo ve filatelii  (The  Sokols in  Philately),  Brian  Day  1996 (v angličtině) 
Zapůjčeni prostřednictvím správce knihovny Radka Jáska, seznam ostatních knih viz poslední adresáři 

vEssiitsp.espšVe 
Anketa, která proběhla jako součást oslav 100.výroči založení ČOV stanovila desítku nejlepších Českých 
olympioniků  století. Od nejlepšího k desátému bylo vyhlášeno toto pořadí: Emil Zátopek,  Vera  čáslavská, Jan 
Železný, Ludvík Daněk, Martin Doktor, Aiři Raška, Dominik Hašek, Josef Holeček, Robert Změlik a Alois 
Hudec. Jistě  si  semi  dopiníte, ve kterých sportech byli uvedení sportovci úspěšní, jaké medaile, ve kterých 
disciplindch a na kterých olympijských  hitch  je získaliAeště  vám připomeneme, že všichni jmenovaní jsoú již 
také dokumentováni na filatelistických materiálech. Neznáte li některé odpovědi na uvedené otázky, potom je pro 
vás nadmíru potřebná třídílná publikace ČESKY A ČESKOSLOVENSKY OLYMPISMUS VE FILATELII. Pravě  
tam totiž odpovědi na uvedené otázky snadno naleznete. Objednávky zasílejte na B.Poláka. 
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JOSEF KOHOUT 
1863 - 1946 

Letošní podzimní, již 37. setkání OLYMPSPORTU, se uskutečni v sobotu 30.fijna v Ústí nad 
Orlicí, v době  od 8,30 do 15,00 hodin. Setkání proběhne v hotelu PRAHA na Mírovém náměstí, pod 
organizací našeho člena Andělína Adolfa, který pro nás připravuje již tradičně  řadu příjemných překvapení. 

Sponzorem cen do členské tomboly bude: 

FILATELIE, Miloslav Horník, Uhlířská 24, 792 01 Bruntál 

K setkání bude samozřejmě  připraveno příležitostné strojové razítko, používané v sobotu na místní 
poště. Na propagačním logu bude tentokrát zobrazen průkopník české cyklistiky, z dob „kostitřasůu, JOSEF 
KOHOUT (1863-1946), který v letech 1909 - 1922 žil a pracoval jako ředitel firmy  Andres  právě  v Ústí nad 
Orlicí. 

Josef Kohout byl jedním z bratrů  Petra (1868-
1920), Františka (1860-1918) a Václava (1872-1900), 
patřících do rodinného cyklistického klanu Kohoutů, když 
jejich otec Jan (+1885) založil v listopadu 1880 český klub 
velocipedistů  Smíchov a prvním předsedou se stal 
František a po té Josef. Otec, smíchovský majitel strojní 
továrny na mlýnské stroje a spoluzakladatel a přední 
akcionář  zdejšího pivovaru Staropramen, byl i výrobcem 
slavných a dodnes dochovaných „kohoutovek - vysokých 
kol, tehdy populárně  nazývaných „kostitřasů". 

V roce 1882 se konalo mistrovství Rakouska ve 
vídeňském Prátru, kde poprvé zvítězil Josef Kohout na 
jednu anglickou míli za 3:41 minut, tři vteřiny před svým bratrem Františkem. V roce 1884, za pomoci 
známých pražských mecenášů, se uskutečnil Závod o první mistrovství čech na 10 km. Josef, bez 
dlouhodobého tréninku, narychlo odvolán ze služby jednoročrifho dobrovolníka" a na svém těžkém 27 kg 
vážícím cestovním kole, podlehl o 60 metrů  Němci Hubertovi z Mnichova, který měl k dispozici závodní 
kolo jen dvanáctikilové. Presto Josef získal poprvé titul  Champion amateur  velocipedista čech. V tomto 
roce najezdil na vysokém bicyklu přes 4000 kilometrů. V témže roce se stal i držitelem českého a 
středoevropského rekordu ve čtyňadvacetihodinovceu, výkonem 355 kilometrů. V následujícím roce 1885 
ujel za 24 hodin již 400 kilometrů, když v sedle seděl 21 hodin a 31 minut. Po tomto úspěchu projíždí na 
bicyklu celou Evropou a konči v Londýně, městě  cyklistického ráje. 

Cyklistické úspěchy však provázely i jeho bratry. Slovo Kohout znamenalo velikou bojovnost. 
Kohoutovy rekordy triumfovaly v celé Evropě. V roce 1891 Josef poprvé vyzkoušel nový vynález, v podobě  
nízkého bezpečného velocipedu -  „safety'  a tím nastal nezadržitelný soumrak vysokých kol, se kterým 
získával slávu českému sportu a českému výrobku. Ještě  v roce 1892 překonává na dráze rekord na 24 
hodin, kdy ujede 538 769 metrů. Je nazýván králem cyklistů  a „centaurem'. V roce 1896 vysoké bicykly 
zmizely navždy ze závodní scény. 

A tak si jen na závěr připomeňme povel Josefa Kohouta, který dával všem spolujezdcům, když 
přijeli tehdejší džentlmeni silnic k branám měst: „SESKOKEM SESKOK I" -IV- 

Australský sběratel českého původu, člen Olympijského klubu pro OH 2000 v  Sydney,  zajímající se 
o české olympijské hnutí, hledá kontakty se sběrateli olympijských odznaků  a jiných memorabilií. • 
Protihodnotou může nabídnout australské filatelistické materiály s olympijským zaměřením. Nabídky 
můžete psát česky na adresu: 
Miloš Kubalčik, 40 Cabbadah Street, Jindalee 4074,  OLD AUSTRALIA  

Email :  heifer@  theintemet.com.au  

Druhým zájemcem z Austrálie o dopisování a výměnu českých známek je 
Michael Rauza, 51 Oakdene  Grove,  Laverton 3028, VIC  AUSTRALIA  

Psát můžete slovensky. 
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Soutě ž 

V rámci Dne mládeže, konaného v patek 21.května tr. na výstavě  OLYMPSPORT -99, se 
uskutečnila soutěž o nejlepší námět na známku se sportovní (olympijskou) tematikou. Přítomným.  
dětským návštěvníkům byly rozdány soutěžní podmínky s adresou zadavatele a po té se na naši adresu 
sešlo rovných 40 výtvarných dílek! 

Soutěže se účastnila 6.Základni škola z Kolína 5 - zastoupena 31 žáky ze 4.A (věk 9 let) a jednou 
žačkou z 1.A (6 let),  dale  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků  z Prahy 4 - zastoupená čtyřmi dětmi ze 
školní družiny (8-10 let) a nakonec čtyři děti z Prahy 8 a 9 (8-10 let). 

Vedení Olympsportu ze všech, převážně  velmi hezkých výtvarných návrhů, vybralo celkem tři 
nejlepší, které ocenilo diplomy: 

1. místo - atletky - běžkyně, 
2. místo • sportovní gymnastka, 
3. místo krasobruslařka, 

kreslila Bára Kadlecová (10 let), z Prahy 4 
kreslila Andrea Novotná (9 let), z Kolína 5 
kreslila Lucie Švejdová (9 let), z Kolína 5 

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a vítězné návrhy nabídneme České 
poště  k realizaci. (Vyhodnocené návrhy reprodukujeme na titulní straně). 

-red- 

VI. ročník čtenářské ankety měsíčníku pro zaměstnance pošty POŠTOVNÍHO KURÝRU o nej-
krásnější ruční příležitostné razítko roku 1998 skončil úspěchem našich skautských kolegů. Na prvním 
místě  se umístilo  PR  80 let pošty českých skauta, používané poštou Praha 1, v sobotu 28.ťha 1998 v 
Poštovním muzeu, při příležitosti stejnojmenné výstavy. Toto razítko získalo 73 hlasů  (o tři vice než 
Vánoce:Boží Dar), z celkového počtu 557 hlasů  čtenářů  Poštovního kurýru. 

Tato anketa si již získala svou popularitu mezi všemi sběrateli ručních příležitostných razítek a tak, 
co zkusit navrhnou naše - sportovní  PR  z roku 1999 v novém V11.ročniku této ankety? Stačilo by nalepit 
originální kupon, který vychází v každém čísle Poštovního kurýru od 6.8/99 do 6.2/2000, na korespondenční 
lístek a s návrhem  PR  zaslat redakci. 1 kupon . 1 hlas (mohli bychom však zapojit i své přátele a rodinu). 
celé akci si pohovoříme na našem setkáni v Ústí nad Orlicí, kde budou k dispozici časopisy Poštovního 
kurýru s kupony (1 číslo PK stojí 8,- Kč). 

Letos jsme uspořádali výstavu OLYMPSPORT '99 a oslavili 100 let čov. K těmto akcím bylo 
vydáno celkem pět  PR  Je proto nutné se jen ujednotit na  torn  nejkrásnějším, a to pak všichni navrhnout do 
ankety. Ankety bychom se měli účastnit v co největším počtu, aby bylo vítězství jisté!! 

Pokud máte již teď  zájem o kupony, napište si redaktorovi a ten vám zašle požadovaný počet 
časopisů  s kupony (1 číslo s 1 kuponem á 8,-Kč) a znovu opakuji 1 kupon = 1 hlas. Jednotný návrh  na 
nejkrásnější sportovní  PR  roku 1999 zveřejníme v našem zpravodaji č.4/99 a ten potom zašlete na adresu 
redakce Poštovního kurýru nejpozději do 29.února 2000 A pak na nás (možná I?) všechny čeká pěkná 
obálka s přítiskem a vítězným  PR,  kterou všem čtenářům s vítězným hlasem rozesílá redakce Poštovního 
kurýru. -en- 

Gratulujeme našim členům k významnému životnímu jubileu 

21. října  k 80 tinám 
22. října k 50 tit-1ám  

Vladimíru Kolichovi z Ostravy 
Josefu Farskému z Jilemnice 
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ROZVINUTÍ TEMATU, ORIGINAUTA A DŮLEŽITOST 

V minulém zpravodaji jsme hovořili o základních principech hodnocení filatelistických exponátů  a o tom, 
co obnáší první z hodnotících kritérií, plán exponátu. Dnes se podíváme podrobněji na druhé hodnotící kritérium, 
jehož název je uveden v titulku. 

Maximum bodů, které lze za  „development'  získat, je nejvíce ze všech kritérii, rovných třicet bodů. Stojí 
tedy zcela jednoznačně  za to, věnovat mu patřičnou pozornost. Opět se nejprve podívejme, jak je to 
s aritmetickým průměrem bodů  vzhledem k 'ednotlivým stupňům medailí. 
medaile 

plán 
D 

do 14,9 15-16,4 
LB 

16,5-17,9 
SB LSB 

16-19,4 1  19,5-20,9 
S 

21-22,4 
LS 

22,5-23,9 
V 

24-25,4 
LV 

25,5-26,9 27-28,4 
LG 

28,5-30 
V zásadě  je třeba si nejprve uvědomit, že získáme li polovinu možného maxima bodů, není to vůbec 

žádná sláva a odpovídá to tak diplomu nebo potvrzeni o účasti na výstavě. Budeme tedy chtít získat těch bodů  
podstatně  větší počet.  PR  tom srovnáním s přehledem přidělených bodů, uvedeným v minulém zpravodaji 
zjistíme, 2e většina vystavovatelů  Kaye  v tomto hodnotícím kritériu body ztrácí, tedy získala jich méně, než náš 
zprůměrovaný  ',ere"  předpokládá. 

Do jisté  miry  se hodnocení podle tohoto kritéria poněkud prolíná s plánem exponátu. U něho jsme minule 
tvrdili, že si  juryman  všímá originality názvu zvoleného tématu a originality zpracování plánu exponátu. 
V našem dnešním kritériu jde při hodnoceni o originalitu zpracováni vlastního exponátu (tedy už nikoliv jeho 
plánu). Abychom byli konkrétní, exponátů, věnovaných např.kopané, je celé hejno. Nazveme-li tedy exponát 
KOPANÁ, žádnou  dim  do světa s tim nenaděláme, jinak řečeno, o originalitě  názvu se nedá hovořit. Přesto mohu 
exponát sestavit úspěšně, bude li nějakým novým, neotřelým způsobem zpracován. Jednak tedy budu přemýšlet 
o jiném názvu, a samozřejmě  se to se již určitě  projeví v plánu exponátu. To je ta originalita podle prvního 
hodnotícího kritéria, ale samozřejmě  to hlavní, vlastní zpracování na jednotlivých listech, to je to, oč  nám jde 
dnes.  

Juryman  hodnotí úroveň  tematických znalosti autora exponátu, jeho vlastni podíl na zpracování a 
srovnává je s běžně  známými skutečnostmi, tedy s dostupnou filatelistickou a tématickou literaturou, katalogy 
poštovních známek, případně  razítek a celistvostí a v neposlední  fade  i s obdobnými exponáty, které jsou mu 
známé. Zajímá se o rozsah exponátu ve srovnání s jeho názvem a plánem a zjišťuje, zda zvolené téma bylo 
vyčerpáno  Opine  a v dostatečné hloubce. Abychom byli zase poněkud konkrétnější, exponát s názvem 
OLYMPIJSKĚ  HRY může být těžko na osmdesáti listech zpracován do dostatetné hloubky. Porovnejte si s názvy 
OLYMPIJSKÉ HRY NOVOVĚKU, OD ATHÉN K BERLfNU, PĚT KRUHŮ  NA SNĚHU I LEDĚ, MNICHOVSKE 
POSTŘEHY, CYKLISTIČTÍ MISTŘI POD PĚTI KRUHY apod. 

Vyváženost rozvinutí tématu je další hledisko. Je chybou, jsou  Ii  některé části exponátu příliš rozsáhlé a 
možná důležitější, potlačené a příliš stručné: U popisovaných tématických detailů  je důležitý jejich význam ve 

vztahu k tématu. To se rovněž týká  zařazených filatelistických studií. 
Zcela samozřejmá je dobrá znalost tématu, kterou dokládá výběr filatelistického materiálu, jeho vzájemná 

spojitost a shoda $ doprovodným textem. Zvláště  se zjišťuje, zda autor nepoužívá filatelistické materiály, které 
nemají přímý vztah k tématu. Tematický význam znamená stupeň  obtížnosti rozvíjení tématu, při posouzení 
předmětu studia, tématu a relativní dostupnosti filatelistického materiálu. 

Rozvíjení tématu představuje takové zacházení se zvoleným tématem, které se snaží o nové, hluboké 
nebo nějakým jiným způsobem originální provedení díla. Originalita a tvořivost při sestavování exponátu znamená 
nový přístup, zařazování nových aspektů, prezentaci takového filatelistického materiálu, který u jiných obdobných 
exponátů  vdané situaci nebyl použit. Pouhé řazeni jednotlivých položek v chronologii je sice nezbytné, ale samo 
osobě  zdaleka nestačí k tomu, aby exponát byl vysoko hodnocen. 

Chytrý výběr materiálu, jeho správné umístění na listě  spolu se spojovacím textem zajišťují správné 
chápání vztahů  a vazeb. Na mysli  ma juryman  při svém hodnoceni vazby, založeně  na následnosti jednotlivých 
filatelistických položek na listě, vazby mezi materiálem a doprovodným textem, který by mel být natolik 
dostačující, aby odůvodnil druhy použitého filatelistického materiálu a jejich vzájemné relace a samozřejmě  vazby 
mezi jednotlivými, po sobě  následujícími listy exponátu. 

Texty, používané v exponátu jsou v zásadě  dvollho druhu. Texty tématické (hlavní) by měly 
dokumentovat logickou návaznost rozvíjení tématu. Měly by být plynule a poskytovat vhodné informace o 
ťématických podrobnostech na použitém filatelistickém materiálu. Tematický text by neměl obsahovat 
informace, které k danému tématu nepatři nebo se jej dotýkají pouze okrajově. Takové informace rozvíjeni tématu 
oslabují, proto je v tématickem textu neuvádíme a materiál podobného zaměření. nepoužíváme. Druhou skupinu 
textů, které se v tematickém exponátu vyskytuji jsou texty filatelistické, nebo možná lépe texty, které ilustruji 
filatelistické znalosti autora. Bývá výhodné oba druhy písm i graficky odlišit. -Nejčastěji filatelistický text 
provádíme jiným druhem písma (petitem), méně  vhodné bývá odlišeni barevné. 

Tematické informace, které využíváme, by měly být výhradně  poštovního původu. Soukromé přítisky, ať  
již na celinách nebo kuponech známek poštovní původ nemají, proto do exponátu nepatři, pokud celý artefakt 
neobsahuje jinou součást poštovního původu, která vztah k tématu jednoznačně  ma  (třeba některé poštovní 
razítko)! Stejně  tak není vhodné využívat datum denního poštovního razítka nebo adresu, ať  již adresáta nebo 
odesilatele. Jestliže již nepoštovní  material  použijeme, tedy zcela ojediněle, jinak riskujeme úbytek bodů. 
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!Vyznání  mladého filatelisty  

O poštovní známky jsem se začal zajímat 
již od svých sedmi let, kdy jsem si za peníze, 
obdržené od rodičů  nebo babičky za poslušné 
chování a dobré výsedky v učení ve škole, místo 
cukrovi kupoval v papirnictvi obálky s krásnými 
exotickými známkami. Byla na nich vyobrazena 
zviřata, květiny, sportovci, ale mně  v té době  
nejvíce zaujaly známky $ kresbami Walta 
Disneye. Bylo dobré, že nás ve třídě  bylo víc, 
které poštovní známka zaujala a tak jsme si mezi 
sebou vyměňovali  dubiety  známek získaných 
nákupem. 

Mého zajmu o poštovní známku si 
povšiml můj děda, kterému jsem se se svými 
poklady pochlubil. On sám kdysi v mladších 
letech  take  známky sbíral, a tak mně  poskytl něco 
ze svých přebytků. Těšilo mne, když jsem 
známky třídil podle námětů, poznával jsem 
významné osobnosti ze všech oblastí lidské 
činnosti - krále í prezidenty, spisovatele a 
hudebníky, vědce, malíře i s jejich obrazy, ale  
take  historické památky a stavitelské skvosty či 
přírodní krásy. 

Po té jsem se rozhodl sbírat razítkované 
známky České republiky, které jsem rad 
odlepoval z různých běžných obálek. Mému 
zajmu o systematické sbírání přispěla návštěva 
Národní výstavy československých známek u nás 
v Roudnici nad Labem na závěr roku 1992, 
poslední národní výstava ve federativní republice 
před rozdělením Československa. 

Po teto výstavě  jsem začal navštěvovat 
filatelistické schůzky a hned jsem se zapojil do 
klubové filatelistické soutěže, uspořádané na 
roudnických školách, ve  Mere  jsem dobře uspěl, a 
to podnítilo můj zájem o nakresleni a popisy 
albových listů  pro razítkovaně  známky české 
republiky, podobně  jako tornu je na kuponových 
listech. 

V roce 1995 jsem se poprvé zúčastnil 
mládežnické filatelistické olympiády a ve své 
věkové kategorii jsem v krajském kole v Teplicích 
zvítězil. V celostátním  finale  ve Svitavách jsem 
pak skončil na druhem mistě. Na olympiádách 
jsem dosud startoval čtyřikrát, na celostátním  
finale  jsem byl třikrát druhý a v roce 1997 jsem na 
Kladně  zvítězil. 

Toto mládežnické soutěženi, při kterém 
se tvoří  take  miniexponet v rozsahu tři listů, mne 
přivedlo k tornu, že jsem pod vedením dospělého 
vystavovatele začal s tvorbou vlastního 
exponátu. Rozhodování a tematu bylo snadné, 
protože se zajímám o sport a nejvíce mně  
přitahuje lední hokej, vybral jsem si za námět 
exponátu Zimní olympijské hry. 

První příležitost představit svůj sportovní 
exponát mi poskytla výstava PRVOBRNO v  race  
1995, kde osm listů  bylo ohodnoceno po-
stříbřenou medailí. Úspěch mne povzbudil k 
tornu, abych získával další filatelistický  materiel  

pro svůj exponát. Rozšířil jsem počet listů  na 
šestnáct a na dvou výstavách v roce 1996 ve 
Slatiňanech a v Roudnici n.L. a na výstavě  
Jihlava '97, získal exponát malou postříbřenou 
medaili. 

Jako hokejový příznivec jsem v loňském 
roce s velkým potěšením rozšířil exponát ZOH na 
32 listů, kdy jsem využil filatelistické materiály a 
známky oslavující první vítězství a zisk zlaté 
medaile našich českých hokejistů  na olympijských 
hrách v Naganu 1998, na turnaji zvaném Jurnaj 

Byl jsem  take  velice potěšen, když 
komise mládeže SČF vybrala, jako reprezentanta 
české mládežnické filatelie na mezinárodní 
výstavu JUVALUX '98 v Lucembursku, můj 
exponát Zimní olympijské hry. Rozšířil jsem ho na 
36 listů  (Italy mají plochu pro 12 výstavních listů) 
a jeho ohodnocení byla postříbřená medaile. V 
roce 1998 jsem na základě  úspěchu v 
Lucembursku vystavoval exponát i v nesoutěžní 
třídě  ve městě  Umea ve Švédsku. 

Pro letošní rok jsem pracoval na dalších 
výstavních listech, abych jejich počet rozšířil na 
48 a mohl se tak účastnit dalších filatelistických 
výstav, především Národní oborové výstavy 
OLYMPSPORT '99 v Praze. 

Podklady pro textovou a výsledkovou 
část ze Zimních olympijských her získávám z 
vlastních knih a časopisů, zejména od roku 1992 
a  take  z vypůjčených knih věnovaných dřívějším 
zimním olympiádám,  dale  z přehledných 
výsledkových tabulek i různých dalších knih, 
popisujících výsledky a úspěchy olympijských 
hrdinů. 

Informace o vydávaných poštovních 
známkách k ZOH v evropských i mimo-
evropských zemích získávám vyhledáváním a 
vypisováním ze zahraničních katalogů, zejména 
Michel a Yvert. Jejich nákup pak na burzách nebo 
u obchodníků  se známkami, zejména v Praze. 
Obtížnější je získat nějakou zajímavou celistvost, 
a tak využívám služby, kterou pro své členy 
zajišťuje naše asociace OLYMPSPORT, 
vydáváním příležitostných obálek a kores-
pondenčních lístků  s přítisky a razítky k výročí  
olympiad  a úspěchů  českých reprezentantů. 

Filatelie a tvorba výstavního exponátu je 
pro mne příjemným a mnohdy napínavým 
zpestřením a vypiněním volného času, který 
využívám ke svému obohaceni při studiu a 
sháněni potřebných podkladů  a .získávám  take  
vědomosti o vývoji sportovního odvětví, Které 
mam rad. 

Patrik Paneš (1981) 
člen KMF 54-27 Roudnice n.L. 

Pozn.red.: Autor za svůj exponát Zimní 
olympijské hry na výstavě  OLYMPSPORT '99 
získal ve Třídě  mládeže Velkou postříbřenou 
medaili. 
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LOS  ANGELES  1932 (Ilčást) - POZOR! Každá zobou  Usti  OH 1932 je řazena podle samostatného 
abecedniho pořadí. V minulém pokračováni omylem nebyly uveřejněny některé reprodukce k československým 
olympionikům (Douda, Obrovský, Skobla, Suk a Urban), naleznete jev dnešním pokračováni. 
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Jakob  BRENDEL (Německo) - zápasník, který v muší váze (do 58 kg) vybojoval v zápase řecko-římském zlatou 
medaili.  
FM CDVp NĚMECKO Celinová dopisnice pro mezinárodní styk se soukromým přítiskem z roku 1972  

Buster  CRABE (USA) - Některé prameny uvádějí též křestní jméno  Clarence.  Jedná se o plavce - volnostylaře, 
který vybojoval zlato na 400 volný styl v novém olympském rekordu 4:48,4. Svůj výkon podpořil ještě  pátým 
místem v témže stylu na 1500 m. 
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Takeichi NISH! (Japan) - Zvítězil ve velké ceně  národů  v jezdecké 
soutěži jednotlivců  s 8 trestnými body. Soutěž dokončilo pinize pět 
závodníků. Družstvo s předepsaným minimem tří jezdců  nedokončilo 
soutěž žádné.  
FM  CDVp JAPAN 
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Celinova dopisnice se soukromým 
přítiskem z roku 1984 eilatuje ve třech druzích, 
s různými druhy Otištěné známky (viz obr.) 

ri 

Yv.2535 Mi.3511 (3495/516) 

FM OVS USA EDISON, N.J. 4.10.1962 BUSTER CRABBE / POOLS /First / In the Nation  

ITÁLIE - Italští cyklisté v sestavě  Marco Cimatti, Paolo Pedretti, Alberto Ghilardi a Nino Borsari zvítězili v čase 
4:53,0 ve stíhacím závodě  družstev na 4000 m.  
FM Z GUINEA  BISSAU 1983 Yv.214 Mi.696 (690/96) 

JAPAN - Plavecká štafeta Japonců  startovala v sestavě  Jasuij Majazaki, Takaši Jokojama, Masanori Jusa a 
Hisakiči Tojoda na trati 4 x 200 m volný způsob a zvítězila v novém světovém rekordu 8:58,4. Prvně  jmenovaný 
vybojoval i zlato na 100 m volný způsob.  
FM Z GUINEA  BISSAU 1983 Yv.214 Mi.690 (690/96) . 

C  

Xavier  LESAGE (Francie) - Zlatou medaili v soutěžích jednotlivců  i družstev v jezdeckě  drezuře vybojoval tento 
francouzský sportovec.  
FM Z YEMEN  A.R. 

Helene MADISON  (USA) - Tato americká plavkyně  se stala trojnásobnou držitelkou zlatých medailí. Zvítězila ve 
světovém rekordu na 100 m v.zp. časem 1:06,8, na 400 m v.zp. časem 5:28,5 rovněž v novém světovém rekordu 
a do třetice byla členkou vítězné štafety 4x100 m rovněž ve světovém rekordu časem 4:38,0. Spolu sní startovaly  
Josephine McKim, Eleanor  Garatti  Saville,  a Helen  Johnson. 
FM Z USA 1990 Yv.1908 Mi.2097 (2093/7) 

Charles Pahud de MORTANGUES (Holandsko) - Zvítězil v jezdecké soutěži všestrannosti jednotlivců  výkonem 
1813,833 bodů  a byl I členem stříbrného holandského družstva v soutěži družstev společně  s Karlem Johanem 
Schummelketelem a Aemoutem van Lennepem.  
FM  Z GUAYANA 1991 

BUSTER CRABBE 
POOLS.  
g;r.tt 

Sin die 71.1;0. 

1971 Yv.259+A151 Mi.1499 (1498/01) a Mi.1504 



A 

M1.109 (107/13) 
Mi.141 (139/45) s přetiskertt Moms` 

1968 
1968 

Yv.14 
Yv.Al2 

• 
Patrick O'CALLAGHAN (Irsko) - Výkonem 53,92 m v hodu kladivem vybojoval zlatou medaili  
FM CAE  IRSKO Reprodukce sportovce na zadní straně  aerogramu z roku 1994k výročí založení 

MOV. 

Johan OXENSTIERNA  (Sweden)  - Moderní pětibojař  a držitel zlaté olympijské medaile.  
FM Z GUINEA  BISSAU 1983 Yv.213 Mi.695 (690/96) 

Z PARAGUAY 1983 . Yv.A931a Mi.3630 

Attilio  PAVES!  (ltalie) - Vitěrcyklistického závodu jednotlivců  na 100 km na silnici i člen vítězného družstva na 
téže trati.  
FM  Z MAHRA 

Z MAHRA 

Ellen  PRE1S-MULLER  (Austria)  - Držitelka zlaté medaile v šermu fleretem žen.  
FM Z GUINEA  BISSAU 1983 Yv.210 Mi.Mi.692 (690/96) 

Z PARAGUAY 1983 Yv.A931 M13630 (těž v arštkovém vydáni) 

Johan R1CHTHOFF  (Sweden)  - Držitel zlaté medaile v těžké váze (nad 87 kg) v zápase ve volném stylu. 
Popis viz u Her  DC  Olympihdy 

Robert T1SDALL (Irsko) - Nový olympijský rekord časem 51,7  sec  na trati 400 m překážek zdobil _zlatou 
olympijskou medaili.  
FM CAE  IRSKO Reprodukce sportovce na zadní straně  aerogramu z roku 1994 k výročí založeni 

MOV. 
Z IRSKO 1984 Yv.546 Mi.543 (542/44) 

Stanislawa WALASIEW1CZ (Polsko) - Vyrovnaný světový rekord v běhu na 100 metrů  žen časem 11,9  sec  a 
samozřejmě  zlata medaile. Později se tato sportovkyně  přeAěhoVala do USA, kde zavodila pod jménem  Stella  
Walsh.  
FM Z POLSKO 1960 Yv.1032 Mi.1167 (1166/73) 
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Z POLSKO 1984 Yv.2729 Mi.2917A (2913/18) 
Z POLSKO 1984 Yv.8F102 Mi.BF94 
Z MALDIVE 1996 Yv. Mi. 

Charles  WILSON  (USA) - Výkonem 7985 bodů  obsadil čtvrté místo v atletickém desetiboji.  
FM Z PARAGUAY 1984 Yv.A930 Mi.3629 (3629/31) 

WJATON b 
721119DIMUI 1996 '• 

MAN'  Cum% 
q29 I. moats 

oomuttois mittoottono, 

Juan ZABALA (Argentina) - Další z maratonských hrdinů, tentokrát z Jižní Ameriky zvítězil na nejdelší 
olympijské trati v novém olympijském rekordu časem 2:31:36,0.  
FM: Z HAITI 1969 Yv.A 407 Mi.1036 (1028/43)  

BF  26/27 .BF  35/38 
SR ARGENTINA  Buenos Aires  24.7.92 60 let .výročí Zabalova vítězství v Los Angeles  
PR ARGENTINA  Buenos Aires  22.9.96 Výročí Zabalova vítězství v maratonu 
Z GUINEA  BISSAU  1983 Yv.212 Mi.694 (690/96) 

Viz též předchozí Zpravodaj OS 2/99 

Reprodukce známky Guayany s maďarským Šermířem Aladárem Gerevitschem patří k popisu na str.35 v minulém 2pravodaj.  
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WORLD MASTERS GAMES CELEBRATION CITY STATION- 
CANOE/KAYAK STATION. WORLD MASTERS GAMES 

BEND OR 97701 PORTLAND OR 97232 
AUGUST 9 , 1993 AUGUST 12, 1998 

--4114. Iliťe ___ 

WORLD MASTERS GAMES 

Ate ATHLETICS STATION 
EUGENE OR 97403 
AUGUST 12, 1998 

A WORLD MASTERS GAMES 
SAILING STATION 

411 CASCADE LOCKS OR 97014 
Ga7 AUGUST 17, 1998 
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120 LET 

PRVNIHO TENISOVÉHO TURNAJE 

V ČESKÝCH ZEMICH 

CHOCEN (1879-1999) 

PARK HRABETE KINSKÉHO 

• 

Novinky z tenisového světa 

1) U příležitosti turnaje na Roland Garros v Paříži, označovaném za neoficiální mistrovství světa 
na antuce, byla letos vydána příležitostná celinová obálka s vytištěnou známkou s obrazem tenisty (Mi 
2102) a razítko. Na tomto razítku byla připomenuta nejlepší světová tenistka prve polbviny 20 let  Suzanne  
Lenglenová. Svýrn•způsobem hry daleko předstihla svou dobu. Za osm let své tenisové kariéry, v letech 
1919 - 1926, prohrála jen jedinou dvouhru, a to ještě  skrečí ze zdravotních důvodů. Zemřela předčasné s 
podlomeným zdravím, ve věku 39 let. 

2) Tak jako každoročně  bylo u příležitosti Wimbledonu i letos používáno příležitostné razítko. V 
předchozích letech byly  PR  znehodnocovány (razítkovány) poštovní známky na všech podaných poštovních 
zásilkách. Letos tornu bylo údajně  jinak a toto razítko s rozlišovacími znaky „A* a „B' bylo používáno pouze 
k razítkování poštovních známek na zásilkách doporučených a domčnich (dalivery  mail)  s poměrně  
vysokou frankaturou 3.35 br.liber. Jinak toto razítko můžeme vidět např. na  recepisech nebo jako přídavné 
na poštovních zásilkách, ale mimo poštovní známku. (Za informací a vyobrazení děkuji mému příteli 
R.Backhousovi z Velké Británie.) 

3) Z iniciativy(Orlickeho muzea v Chocni, byl vydán •pěkný přitisk na oficiální poštovní dopisnici, 
Opominajici 120 let prvního tenisového turnaje v českých zemích, ale pravděpodobně  i ve střední 
Evropě. Tento turnaj, v parku hraběte Kinského v Chocni, byl uskutečněn 2 roky po prvním turnaji ve 
Wimbledonu a byl dokonce dotován cenami. Poněvadž nebylo vydáno i  PR,  jedná se o pouhý 
nefilatelistický materiál. 

4) USA rovněž potěšily tenisové námětáře příležitostným razítkem Davis  Cup Centennial Station. 

Vladimir Kolich 
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Zakopane - miasto kandydat 

do organizacji Zimowyclt Igrzysk 

Olimpijskich w 2006  roku  

ZAKOPANE 
2 0 0 6 

1,NDIDATEcirť.Poi.AND 
Wystawa IllAtclistyczna 

27-31.03.1999t. 

Zakopane - miasto kandydat 

do organizacji Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich r 2006  roku  

POLSKA'' 7a- 

8 

O 

ZAKOPANE 
2 0 0 6 

CAN1811.111: t 

Wystaw. filotclistyczna 
27-31.03.19991, 

A IABDAMIGAS CSILLAGAI  

0,14PA 

V Polsku v Zakopaném se uskutečnila ve dnech 27. - 31.3.1999 Filatelistická výstava ZAKOPANE 
2006 u příležitosti kandidatury Polska na uspořádání Zimních olympijských her v roce 2006.  PR  této 
příležitosti vydala Polska pošta - ředitelství obvodu pošty v Krakově  dvě  dopisnice bez natištěné známky. 

První je bez olympijských kruhů  nad nápisem ,Zakopané 2006" a druhá je s barevnými 
olympijskými kruhy nad tímto nápisem. Náklady obou dopisnic jsou poměrné malé. Dbpisnice s kruhy je v 
nákladu jen 2.000 kusů  a bez kruhů  v počtu 8.000 kusů.  

PR  příležitosti filatelistické výstavy k této akci bylo použivano i  PR  pošty ZAKOPANE 1 s textem: 
KANDYDAT DO ORGANIZACJI ZIMOVVEJ OLIMPIADY 2006 / VVYSTAWA FILATELISTYCZNA. Obě  
dopisnice jsou vytištěny několikabarevným ofsetem na křídovém kartonu a náklady jsou uvedeny svisle 
uprostřed obou dopisnic. Jiří  Kral  

Na jedné filatelistické burze jsem získal maďarské tisky k fotbalovému mistrovství světa ve 
Francii. Vydání těchto číslovaných aršiků  je mi naprosto neznámé a poněvadž se jedna o zajímavý  
material,  žádám naše členy o sdělení původu jejich vydání. Pokud se jedna o filatelistický  material  jistě  
bude tato informace zajímat i další členy Olympsportu, zabývající se fotbalovou tematikou. Pište na adresu 
redaktora. Jiří Basl 

( 6 1 ) 



,‘`""\ TOUR DE FRANCE 
Ville depart 
5' &ape 
8 juillet 1999 

[TOUR DE FRANCE  

e"D:r: rn 
' Moute  

00.0.6 nel ATOOR 

FRANCE...T. 

OS •dB 
11‘a  

CHALLANS 

VILLE DEPART 
12ěme étape 

TOUR de FRANCE 
vendredi 16 juilfet 99 

SAINT GALMIER 

5 w"' THIONVILLE 
ANCEĎ AIM 

'1,1/1310- 
VILLE ETAPE 1999 

THIONVILLE PPAL 

BONNE  VAL  

SAINT-GAUDENS 
940"1:1. vitle itape 

*/1111‘` 18- 19 - 20 Judie/ 

SAINT-GAUDENS  

Zpravodaj francouz-
ské pošty PHILMFO letos již 
tradičně  informoval a při-
pravovaných razítkách k le-
tošnímu  Tour  de France. 

Jednalo se o tři ručtil 
a osm strojových razítek, 
používaných v etapových 
městech od května do srpna 
t.r. 

0,111/w  
le 

- LEToutt 

.87,3anag 
LCE 

bd 

111 \\ 

ETAPE 12-13 juillet 

LE GRAND-BORNAND 

TOI1R DE PRANCE 

PAU 
vu.s.z ruin 

21 21212.2.2 12112 

PAU 

AVESNES-SUR-HELF'E 

FRANCIE 
pořádá své každoroční 
šampionáty i v tak pro nás 
nezvyklých sportech, jako je 
petanque, neboli u nás 
známé jako ,prasátko" a takt 
v rýžování zlata. Obě  tato 
odvětvi měla i svá 
příležitostná razítka v době  
konaní (9.-11.7.). 

U nás se konalo v 
srpnu Mistrovství světa v 
rýžováni zlata v malebném 
údolí Kocáby, ale filatelisticky 
nebylo podchyceno ničíml Jen 
,PONY  EXPRESS"  převážel 
zásilky na místní poštu ve 
Velké Lečici, kde byly oráženy 
denním razítkem. -en- 
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Ediční program australské pošty pro LOH 2000 

• Letos v březnu vyšla první známka, propagující OH, které budou, jak známo, v Austrálii. Známka 
byla už vyobrazena v našem minulém zpravodaji (známka na známce - olympijské pochodně  1956, 2000). 

Druhá známka vyšla 14.zéří t.r. a s ni byly vydány  FOG,  Maxim- 
karta, tiskový list a sešitek. Známka má  nominal  45 c, je na ni oficiální 
symbol OH 2000 a siluety mostu a slavného divadla v  Sydney.  

Pro příští rok chystá australská pošta tato vydání známek: 

Červen aršík s panora- 
ma  Sydney, Atoka  

, -4 známky 
srpen - aršík, různé 

sporty - 10 známek 
záři - společné vy-

Ora  s ikeckem, 
předaní olympijské 
vlajky Athénarn 
pro OH 2004 -? 

záři - Paralympijské hry 
2000- 1 známka 

Jak je vidět z uvedeného 
přehledu, materiálu z pořa-
datelské země  bude dost a 
tak už jen zbývá  včas si je 
sehnat nebo jinak zajistit. -S.K.- 

IFOTBALOVÉ  STR  I PRY 

FC Bayern  -Mistr  SRN 1999  

Dlouholetá filatelistická tradice oslavováni fotbalového mistra SRN zůstala zachována i pro letošní rok. 
Německá pošta vydala příležitostní známku, připomínající tuto událost. Již po druhé se na známce objevuje 
jeden z nejslavnějších německých klubů  -  Bayern  Mnichov. Letošní titul získal  Bayern  suveréním 
způsobem, když před druhým  Bayer  Leverkusenem mat rekordní náskok 15 bodů. Příští rok oslaví  Bayer  
100 let svého trvání a zatím je na nejlepší cestě  získat další mistrovský titul. Jako vždy vychází  FOG  a dvě  
příležitostná razítka. Známka,vyšla 16.zaR,  ma  rozměr 43 x 25,5 mm a je vytištěna vícebarevným ofsetem. 
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Dinamo Zagreb  Vítěz Poháru  UEFA 1967 

V poslední době  se začínají obje-
vovat různé filatelistické mated-
ály, připornínajíci významné vítěz-
ství fotbalových klubů  v evrop-
ských pohárových soutěžích. 

V roce 1997 si také v Chorvatsku 
připomněli 30. výročí slavného 
vítězství Dynama Záhřeb v Poháru  
UEFA  v roce 1967, a to jak příle-
žitostným razítkem, tak i přitiskem, 
na kterém je zobrazeno celé vítěz-
né mužstvo. 

100 let FC Barcelony 

V letošním roce oslavil jeden z nejpopulárnějšich klubů  ni světě  - španělská FC 
Barcelona významně  výročí - 100 let od svého založení. K teto příležitosti byla, mi., 
11.-21.března v Barceloně  používána čtyři příležitostná razítka, na kterých jsou 
vyobrazeni : zakladatel klubu J.Gamper, znak klubu, stadion  Camp  nou a všechny 
významné trofeje, které klub ve své historii získal. K výročí byla vydána i dost . 
nepovedeni a nevýrazná známka. 

Tragické výročí  AC Turin 

V květnu letošního roku připomněla italská poštovni správa dvěma 
známkami smutné výročí - 50 let od letecké katastrofy, při které zahynulo 
celé fotbalové mužstvo  AC Turin.  K neštěstí došlo 4.května 1949, kdy 
letadlo nedaleko Turína narazilo do hory Superga. Při nehodě  zahynulo 
všech 18 hráčů, včetně  deseti italských reprezentantů. Nejznámějším z 
nich byl  Valentino Mazzola  (23.6.1919-4.5.1949), otec pozdější slavné 
hvězdy lnteru Milán a italského reprezentanta Alessandra Mazzoly. 
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tourr4e  
dera  leunesse 

du Sport et de 
rčriyrnpisme 

6.07.1999 
PARIS  

Hvězda  Juventusu Turin 

Po osmi letech se opět setkáváme na příležitostném razítku s bývalým italským reprezentantérn a hráčem 
Juventusu  Turin  Gaetanem Scireou. V městečku Cinisello  Balsam°  se konal ve dnech 31.8. - 12.91999 již 
desátý ročník memoriálu G.Scirei, mladých hráčů  do čtrnácti let. G.Scirea zahynul před deseti lety 
22.9.1989. Bližší údaje najdete v Knihovničce číslo 19 Hvězdy světové kopané (str.67). 

SAW010 
ST010 SORE], 
51.81i2.9.1991 
10' .MEMORM 

GAETANO SCIREA 
"UNDER 14"  

 

Zajímavá propagační dopisnice 

Ve třicátých letech vycházely v Maďarsku 
větší serie zajímavých propagačních 
dopisnic. Jediná dopisnice s fotbalovým 
námětem propaguje cigarety značky Nikotex 
textem ,,Neškodně  i pro sportovce". Prodejní 
cena dopisnice byla 1  fill&  a data se použit, 
jak ve vnitřním styku, tak i do celého světa, 
při správném frankováni, jak je uvedeno na 
spodním řádku. Tento lístek byl poštovně  
použit 15.3.1934. 

Stanislav Kamenický 

Na letni Světové výstavě  v Paříži PHILEXFRANCE '99 byl každý den 
tematicky zaměřený. Den sportu a olympismu se konal 6.července. 

Ve Vídni se v září konalo Mistrovství Evropy ve volejbale mužů, 
na kterém naše mužstvo skončilo čtvrté. K akci bylo vydáno strojové pro-
pagační razítko se siluetou Vídně  a smečujícím  hi-kern.  

1150 WIEN 11.9.1999 

V norském Lillehammeru si letos v únoru připomněli, přiležilostním razítkem, 
již páté výročí od konání ZOH 1994.  (AK.)  

Li1lehammer'94 
1Jl1ebAmmer'99 

5 ár 27.2. 
1999 
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RAGBY 1999 

Když se v roce 1823 ve středoanglickérn městečku  Rugby  hráč  kopané William  Webb Ellie  
prohřešil proti tehdejším zvyklostem a běžel s míčem v rukou do brankoviště, dal tak základ ke vzniku nové  
kolektivní hry - ragby. Až v roce 1871 byl založen Rugby Football  Union a po té se ragby rozšířilo do 
Evropy, ale i na Nový Wand a do Austrálie. 

Právě  letos oslavilo australské ragby 100 let 
 

V červnu 1899 vznikl v  Sydney SYDNEY CRICKET  
GROUND.  K oslavám vydala 8.června australská po šta v  Sydney  čtyři příležitostné známky, FDC a tiskový 
list. Známky jsou v hodnotách 2x 45 c, 1 AD a 1,20 AD. Obrazové motivy přibližuji momenty ze zápasů  s 
Novým Zélandem a Anglií (45 c), Jižní Afrikou (1 AD) a Wallesem (1,20 AD). 

Do USA však proniklo ragby v mnohem tvrdší podobě, jako tzv. americký fotbal. Na programu 
olympijských her bylo ragby v letech 1900, 1908, 1920 a 1924. Ve Francii je ragby (začalo se zde hrát v 
roce 1872) sportem takřka národním, kde mnohatisicové návštěvy nejsou žádnou výjimkou.  Již dvakrát 
připomněla francouzská pošta ragby na svých známkách. Každoročně  se koná šampionát Francie a k jeho 
letošnímu finále připravila francouzská pošta dokonce dvě  příležitostná razítka. A letošní Mistrovství světa v 
ragby se konalo rovněž ve Francii. K této události vydala francouzská pošta řadu filatelistických materiálů  - 
známku, FDC,  RFD  a tiskový list. 

d2 • 

e`W 
PLANE SP 
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Do  tech  se ragby dostalo zásluhou kreslíře Ondřeje Sekory (narodil se 25.9.1899 v Králově  Poli u 
Brna a zemřel 4.7,1967 v Praze), autora populárního Ferdy Mravence, který při svých studiích ve Francii 
propadl kouzlu šišatého  mite  a z Anglie k nám v roce 1925 Oyezl pravidla a začal hru v Brně  propagovat a 
stal se i prvním autorem českých pravidel. (Je známo,  le  již v roce 1895 pilvezi k nám Josef R6ssier-
Ofbvský ,šišku", ale nikdo tehdy nevědél co sis ni počIt 

V Praze se uskutečnil první ragbyový zápas v roce 1927 na hřišti  SK  Slavies  kde se utkala 
mužstva , rovněž Slavií, z Brna a Bratislavy. V tomto roce vznikl i ragbyový oddíl  SK  Slavia (nejstarší u 

nás) a o rok později i oddíl ragby ve Spartě. Prvrif mistrovstvf republiky se pak uskutečnilo v roce 1929 s 
vítězem  SK  Slavia Praha (pro zajímavost : členem mistrovského 
mužstva byl I otec našeho redaktora František Vápenka), která patří 
mezi nejčastější vítěze v historii. Po celou dobu své existence je ragby u 
nás ve stínu populárních sportů, ale  presto  dokázalo vychovat řadu 
zdravých a poctivých bojovníků.  

Letos, 25. zbil, uplynulo 100 let od narození Ondřeje Sekory, 
tohoto zaníceného propagátora ragby u nás a proto Olympsport připravil 
na tento den propagační strojové razítko, které tento den používala pošta' 
Praha 6. Ivan Vápenka 
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CORREZE 

ST JEAN DE BOURNAY 

4.7.99  

RALLYE  CYCLO 

SAINT JEAN-DE-BOURNAY 

36ěme Tour cycliste Vol d'Aoste Mont-Slane 
50/8 su 5/9  • 1999 

MARIGNIER 

LE MANS C.T.0 

MAUBEUGE 

SAINT NOM-LA-BRETECHE  

Každý měsíc pravidelně  přináší francouzský zpravodaj PHILINFO zprávy o nově  připravovaných 
příležitostných a strojových propagačních razítkách, a tak se mají francouzští filatelisté (na rozdíl od 
našinců) opravdu na co těšit. Jen namátkou jsme vybrali několik ukázek z období IV. -  Xi  99. 

Ještě  se vraťme k letošnímu, pro nás tak úspěšnému, Mistrovství světa v ledním hokeji v 
Norsku, a to přehledem ručních razítek, na zásilkách doplňovaných ještě  denním razítkem. První je RPD.  

(AK.)  

—DEZO=37 U-.11' 'OD 
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1999 
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ad mean 
Germs 

Zest* 1099 
RYKIMANItOATIA 

Ivan Lackovič Zvonimir Senjan  
předseda HDOFM předseda HFS 

Ivan Liblič  
tajemník HDOFM 

PRAHA 

12.- 13.11.1999 

THE EUROPEAN 
OLYMPIC COMMITTEES 

51/1 MWG FAA ZAGREB '99 
řiacionaire tematska filatxlistflka tea* 

s medunarodnIM sudjetovenjem. 
u povodu 

Z. NetsIdh vojnIt4 Ora 
NeNeNďNeNeNiť-NďNi-- 

Muni Mlinara 
Zagreb, 7.— 18. 8. 2999.  

(iPLuikr.v." Qt.  

;  

Národni tematická filatelistická výstava s 
mezinárodní účastí, při příležitosti 2.světových 
vojenských her 

SVi -  MWG FILA  ZAGREB  "99 
se konala ve dnech 7. - 18.srpna 1999 v chorvatském 
Záhřebu. Hlavním pořadatelem bylo naše družební 
Chorvatské sdružení olympijské filatelie a memorabilif 
(HDOFM). Výstavy se účastnili i tři přátelé ze Slovenska 
(naši členové) a členem JURY byl, jako jediný zahraniční 
Člen,  mgr  František Sopko. České zastoupení zde naopak 
chybělo! 

Výstava byla tematicky zaměřená na olympismus 
a sport vůbec a vzhledem ke konáni 2.světových 
vojenských her moto výstavy znělo: Přátelství přes sport a 
filatelii. 

Ke 2.světavým vojenským hrám byly připraveny 
příležitostná razítka, pro každý den i několik druhů, celkem 

 18 ručních razítek a jedno  PR  pro zahajovací den výstavy: ,•-sv, • 

Závěrem jsme dostali milý vzkaz: 
ctima  

,Pozdravujeme přátele z Prahy a Česka, přejeme mnoho úspěchů  v jejich práci !" 

V listopadu se bude v Praze konat Zasedání 
Nirodnich olympijských výboru Evropských zemí, 
pro které se připravuje strojové propagační razítko. 
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Ve dnech 8. - 10. října t.r. se koná celostátní výstava 
poštovních známek mladých filatelistů  

tALApt SVITAVY '99  

Na výstavě  bude, už tradiční - Dětská pošta, přepážka České 
pošty a stánek KF Svitavy s prodejem různých  FM.  Mimo jiné 
se zde bude prodávat i nový katalog Lední hokej u nás a ve 
světě  v zrcadle filatelie, který si zde můžete za 20,-  Ka  
(+ poštovné) objednat. Na výstavu je přihlášeno hodně  

exponátů  se sportovní a olympijskou tematikou. Součástí výstavy budou i další doprovodně  akce, jako 
besedy, burza známek, minci a jiného  FM.  Rozhodně  to budou zajímavé tři dny, které budou stát určitě  za 
to I! en 

philatelic Volley* %motet  

Aoruliicher Yalleybol Rundbfie FP 
Rodin filatilico 

de Ycleibol  

Mint 1141146HG 
1 

flUMOIER I ROMERO 

AUGUST 10801101999 / 

Nově  vycházii časopis 

PHILA-VOLLEY 

3 x ročně  obsahuje novinky ZN a  PR  na 
uvedené terna 

Ceny: 
Katalog 25,- 1.1Sd 18,- Euro 250,- Sch 
časopis/rok 20,- Usd 15,- Euro 200,- Sch 

Můžete objednat na adrese: 

Nový volejbalový katalog 

na 150 stranách předvádí všechny 
známky světa na uvedené terna 

Katalog a jeho autor získal na letošní výstavě  
OLYMPSPORT ' 99 VELKOU BRONZOVOU 

MEDA1U 

„Arty  

Günter  Pilz. Fičirzingerstraile 38/1/3, A-4020 Linz, Austria, Europe 
E-mail: hongo@linznet.at,  Fax: +43 732 370861 
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For more information: 
Dealers: For information regarding dealers booths contact: . . 

http://www:o1ymphi1ex2000.com.au/ 

Olymphilex 2000 
In Sydney, the Olympic City 

- In September in the year 2000, the 
Olympics come to Sydney New South 
• Wales, Australia. 

The Olympics are not just about athletes 
and sport, the Olympics have a cultural 
ispect,of which Olymphilex 2000 is a part. 

Olymphilex 2000 will bring together 
people who share a common trait — the 
'Jove of sport which is shown through 
,stamps, coins and sporting memorabilia. 

énirig4: 

,v4J• 

*here? 
lyMphilex 2000 will be sitilatecriti:1 "en 

When? 
Olymphilex 2000 commences on the.15th of September and close on the 

-28t1t6f.SepterAirinthe year 2000;. - 

• tray,s:; 1000 am — 
Except Thursdays 10.00 am — 800 pm 
Closing )1'iy.:•••: .am 

'What will be on offer? 
There will be competitive displays ofphilatelic items; 

Displays of Coins and Spoiling Memorabilia; 
There will be some 50 national and inteisiational dealers and philatelic 

adniinistrations in attendance. 
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RETURN TO SENDER AFTER 3 DAYS!  

ODLET ČESKÉHO 
ATLETICKÉHO  TAMIL  
NA MS 1999 
19.8.1999 

C S K A 
RE PUBLIKA 

POSTE RESTANTE 

SEVILLA - AEROPORT 

111 

SPANELSKO - ESPANA 
PAR AVION 

LETADLEM.  

Q$ • 7/99 

Při odletu české reprezentace na Mistrovství světa v lehké atletice do španělské Sevilly, přepravila 
česká pošta 19. srpna 1999, ve spolupráci s Olympsportem, příležitostné zásilky, připomínající uvedenou 
skutečnost. Zásilky jsou dofrankovány na potřebnou hodnotu otisky výplatního stroje s příležitostnou 
vložkou, na které je vyobrazen desetibojař  Tomáš Dvořák s hodnotou jeho nového světového rekordu v této 

Potvrzení o přepravě  je provedeno gumovým kašetem v zelené barvě, který jako doprovodný 
motiv, zobrazuje naši vynikající reprezentantku v trojskoku Šárku Kašpárkovou. 

Uvedené CDV bude v dodávce naši novinkové služby. 

Olympsport, ve svém výplatním strojku, připomenul dne 25. záři t.r. 
jedinečný zisk zlaté medaile nati atletky, v běhu na 8 0 0 metrů , 

Ludmily Formanove 

SEVIL411999 
, 

fORIMINI4 
MISTRYNi SVĚTA 

clir2'n't'alZÝ7674383. 

Uzávěrka přištího čísla je 15.Iistopadu 1999 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

-jp- 
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Předseda 
Místopředseda 
Sekretář  
Pokladník 
Redaktor 

e 
tIgih 

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

agirir 
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