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zpRAvoDAJ č EsrÉ  nsocnce pRo oLyMplJsKoU A spoRTovtui FlLATELll

Letoš ní  rck byl Ve znamení  olympiády,
K té to §portovní  události vyš la řacjg

známek v mnoha zemiclt světa. s těmi,
které  se doposud podařilo zjisiit, 5e 5§-
známí te na stí anách 78 - 85,
Vlevo nahoře je známta, která správně
do olympijských nepaiři (ví ce na §r.78).
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*G
Co to je Š ede5á1 let V exisenci Země -

nic, aie 60 let ž ivola í ejí ho obyvatele - č lověka,
to už  je dóbEklerou siojí  za to si alespoň t.ochu
pňpomenout, Tohoto zraié ho věku, plné ho
ektivity,se právě dcž ivá náš  předseda

ing. Ja ros!av Pé tráš e k.

Piedseoou Č eské  asoclac€ pro
olymp]jskou a sportovní  filatelii se stal po
ocjstoupení  JaFoslava Justýna Vroce 1985
(a!,o třetí  v poiadí ), č lenem té lo ocbcmé
Sei\ce Č eské  rámělové  lpoiecnclst, SČ F 1e

vš ak již  od její no založ ení ,l roce 196s,
Filateliýou je ori svých š e§ti let. když  tu,to
zálibu podědil po své m ótci, Ve své m §bí rání
s+ :aměi;;e la Alglii, KDloniálni Blilska! !ndii.
UsA, Rakousko, Ca§kó Rusko a samozřejmě
Č eskosiovensko, Ty,to země §bilá generálně, tj
l vUš l{,ř Uvllli, atr s|,,Uilu paí \ §u,,o v§gL,ll }
sporlovni sgLrtáž e s č eskau (ú s") ú č sýí . Je
č lenem KF C1-18 v mí stě své ho bydliš ě
v Č eské m B1,odě. A abych nezapomněl ná
naš e pěkné  propagaĎní  š toč ky do strojových
razí tek k rŮzným sporlcvní m akcí rn. Tak iy
Vš echny §amozřejrně navrhu]e a poč í tacovou
1echnikú u zpracovává ON.

lng-Petrásek vš ak není  jen í ilateliStou.
Ve své  proí e§i stavebnjho inž enýra je
dlcluholetým pedagogern na Střední  prumyslo-

Vé  š kC}le §tavební  a poslední  ]é ta i její m
ředřeIem, Sportem se samozřejmě zabý.ýá od
své ho mládí , jako basketbalisla (k tomulo
spodu byl svou v.ýš kou pří mo předurč en!) byj
ólenem Siavoje Vyš ehrad, Vysokých š ko], a
Dukly Praha. Hráj B let první  ligu a jako
doroslenec e junjoí  i reprezentoval naš i
repubiiku. Dalš í m sportem, Keré mu upsa| své
tělo od 12 |et, ]e vodácví , Jako č len
vodácké ho oddilu v Č eské m 3iodě sjel přes 50
řek a potoků  u ná§, na Siovenskil tca 22) a

řadu řek v daiš í clr zemich EVrcpy (Rakousk0,
ltálie, Poisko, atd), Kaž doroč ně si §jede svou
nejmilejš í  řeku - §ázavu. Je§ě dnes aktjvně
sponuje, i když  už  niko|i na hňš ti, ale u §tolu
v restauiacich, a to do§ váš nivě - hra.jť  iotiž
bridž ovou ligu za mistr-l! ceskobí odský kl!b.

Takž e těch aktivit, co má náš
^;^i-^^- :^ _ňr4.,n,, dálá h^Ahě - i^H^
Pl§JJE9a, J§ v9]é Ývu .lel9 llvuIlÝ o j!,,9

ž ivolní  elán b:J inu m3hl záVidět lecKe!,ý
dneš ní  mladí k.

A tak Ti Ja.ouš i přeji za §eb,e a jisiě i

za Vš echny naš € Ďleny oLYMP§PORTU,
hodně dlouhou výdrž , pevné  

^dí aýí , 
neNy z

belcnu a je§ě hodně dsiš í  práce pro naš i
í llatelii (lěš í me se naTyá ncvá razí ika),

lvan V,

W*ae,g,g ť §e§s, ž iuš §o §'
V prvé m č tvrtletí  roku 200í

gratulujeme naš im č lenů řn k významným ž ivotnim jubileí m

1, ledna
3. ledna
7. ledna

,1 1. ledna

2. ú nora
7. ú nora

21. ú nora

5. btezna

k 60 tinám
k 65 iinám
k 75 tinám
k 75 tinám

k 55 tinám
k 55 tinám
k 75 tinám

k 50 tinám
k 45 tinárn

Jaroslavu petráskovi z Č eské ho Brodu
Josefu Novákoví  z Jihlavy
Bohuslavu Boč kovi ze zlí na
Antoní nu Dvořákcvi z Náchoda

Ladislavu koč í mu z choltic
Jiňmu Chňkovi z Jič í na
Jiňmu Svobodovi z Karlových Var

Pavlu Hladí kovi z Holic
Jiří mu Baslovi ze staré ho kolina
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ZPRÁVY Z VEDENÍ  OLYMPSPORTU

ZÁJiMAVÉ  STRÁNKY iNTERNETU
,ů Ť/W.2001olvrí !}jcí áilor§ V Seoulu se §ejdou otympijš tí  Sběraielé  V přiš tí m loce. Zde se lze dozvědět detajly,
,Y\.iÁ/W co{lecior§.olvmpic,Qrq, to je 66r*.. Mezinárodní  í ederace olympijských §běratelŮ FlPo pn MoV.
\lŤ ,w,siampsbyth mes.9oB. Na té to adí ese najdete sukč ní  katalog námětových filatelí stických materjálŮ §

vlcbrazení m mnoha zají ma\.ých polož ek.
.*.ryw,davidfeldman.coí n Jeden z nsjrenomovanějš ich aukč ní ch domů , ž enevská firma Feldman zač ala auĎní

teiaiogy nabizet rovněž  na intemetu, Podí vejte se.
,J,"áí w.ceociiies,com/colosseumltraqkl6279 

, to je dalš i zají rnavá adresa na intremetu, Je t0 §Pl z U§A.

\,r\tly.Lmos-onl i ne. d€ je známá adresa německé  h o l Mo§LJ.
..vww.olvmp§pp.rŤ .q4 _Tato adres8 na internetiJ ješ těsice neexistujg, ale pracuje se natorn, Mů Žeteto ZkouŠ et
od konce prosince, schválně, kdo bude pNni, kdo ji 'lž í vou" objeví  a oZVe sě?
v,vrw,ifrance,comlafco Pod touto adresou sí dli franóouz§ká asociace pro otympijskou ftlatBlii.

ZMĚNY v č r-prusxÉ  zÁxt-nortĚ
l'ia $astní  ž ádost ukonóil §Vé  č lens,tví  Y olympsportu pan Pavei Petňč ek ze Žďáru nad sázavou.

BYU JSME NA§JEZDU SČ F
s,;ezd sč F §e konal g.12. v Hladci Kráiové  a řada č lenů  OS zde zastupovaia své  kluby" Delegáta O§ Bedu Poiáka
prc zdrevotní  ind]spozici nahradil lvan Vápenka. setkáli jsme s€ zde V s€stavě : AdoE Rotport, BystroY, Váp€nka,

ieirásek, oonrovs'xý, Helm, Podřž eni č lenové  byii zvolení  do výkonné ho Mýbo.! §Č F. Předsedou SČ F byl opět

zvoienLumí rBrendl,jehomí stopřed§edyjsou lng.Jasef Běloubekalng.Ví tVaní č ek.

PODÍ VEJTE §E DO SYDNEY
)ia setkáni 4"11. jsem nabí dl ú č astní ků m mož nost navš tí vit sydne}í  V klidu domácí ho pohodlÍ : NátoČ il j§em tam
:ciž  ví ce než  dvé  hodiny d|ouhý film, Keú  je k dispozici na videokazetě a mám Ťotografické  }eporelo z mé ho

-labYi_u. 7áiemců m !e naLí z,im k zaslání  fonnou kolovací ho řetězové bO dopisu, Na tň dny rnů Žete oboje dostai
pc§ou až  

-oomů , 
pó prohlé dnutí  zaš lete na dalš í  adre§u podle seznamu, ktený bude k Zásilce pnoŽen, K tomu,

aty§e byii do řeiěZce zařazení , stač í  jediné , na itor-esponoenóní m iisiku se dú  Válloů  pffn'ásii ij pieoseoy os. Ty,

rrdri se 1iz pňhlásili na §etkání  prosí m, aby se přih|ásili ješ tě jednou, §eznam ze setkání  se bohuŽel nezachoval,

č lrtvsxÁ pRÉ MIE 2001
č ienové , kteří  budou mí t vč as zaplacené  pří spěvky pro rok 2001 obdĚí  společ ně § 1.Č islem Zpravodaje roÓfií ku

2t0-1Ť iiateiistichý suvenýr. obsárlovat bude ve §kuteč né m provozu n9použ itý otisk propagač ní ho Š toóku uýpí §tní ho

ciisku postalia s'nuiovou" hodnotou.

JARNí  sETKÁNí  č leruŮ
Pň podzimní m setkání  č lenů  v Praze byl scl}válen návrh, uspořádatjamí  setkáni 2001 v HoliCÍ ch. FOdrObnCSti jiŽ

byry zóásti zveřejněny Ve zpravodaji 1/2000. Nyní  tedy konkretně Wádí me, ž e termí n konání  tohoto setkání  bude

vé  dnech12.-13,května. Vlastní  setkání  proběhne v sobotu okolo oběda, odpoledne turistika' §port, buž a,
aáv§ěva muzea Dr.Ě.Holuba, več et přátelské  posezení , na neděli je p!ánován turí §ticko-poznáVacÍ  ,program.

?řtezd je mož ný s manž e]kami, dělmi i vnouč gty, Zú č aýnit se mŮž ete. pouze jeden den (V sobotrr), nebo po oba
dny, Kaž dopádně Vš ak je třeba, abysie se na to1o setkání  předem pňhlásili, zejmé na s poŽadavky na nocl€i}y.
Ubyování  j'e v cliatiěkách v kempÚ, měkóí m po.rahám zajistí me i hoiel, Vyplněný pňlož ený dolazní k odeŠ l?te
nejpozději do konce ledna na adresu :" 

Pavet HLADÍ K, T.G.Masaryka 9,534 0í , Holice v Č echách.
ocooooooooooooooooooooooooooo*oooooooooooo ooa.ooooo9ť 2o.oy2f4oj9§oooooooo0oo0ooooooooooooo00

Přihlaš uji s€ na setkání  oLYMP§PORTU v Holicí ch ve dnech 1918.,Ť261a sděluji následují cí  Údaje: L {

;,,,eno.pri1*"ni Jor"t (o;i ,o,"r, (.í "í 3ro,2, OLotť Ot*c ,urHZ co'----^- 
4

::*.,.":ti.j::1JoclehŮ 
ze soboty na neděli _| ks

a,a !0o0coooooo00Oooo00t}oc0oo0ooo0000oooOoooóooo000o
Pňhtáš ku si mů ž e,ie buď oxeroxú vat neba opsá1 na korespondenóní  lí stek, ktenj

(75)
cdeš ]ete P.Hladí kcv

Zvlá§ní  přání  mám ac}_S,

podpisdaum ?r, ó4,?2o4

a



vÝsTAvy, KTERÉ  Jsou pŘED NÁr,{i
Rtlii i989 Způ Sobil u|č itý Zmatek V olEanizor,ání  ilatelislicrrých \,ýstí ]]V. Piesně řeČ eno, {s',avy se přlilŠ  rrekonaly,
l-y lili.š i, ok.eSni a kr;jské  p!"akljCk!, vů bec, ty Věiš í  fiároij:lí  a neZ]Dárodni jenom zřidka. AbY VŠ ichni
vysievovalelé , i ii zač itálí cí  rnohli vys',ai,ovlt vů 5ec;, ieš iie 5e taio sitijace vš eiijak. Větš inou zňzování ,'n lřid prc

€>ipcí iáty bez kvai]iiK;c€ lebc s kr,áijiikací  pro rryš š í  sŤUpně VýStaV nec3s1aleč nou. Podie lgzoodlutí  SČ i L) se

tii.:iiiUaCe v násleciljí cí ch období ch měia změnit. VýslaV by mř;lc bý1 ž ese poněkud Ví cé  a í ,ěli by se o'Djevit;

\,\,slavy- niž š í ch stup:iů  e výslavy pro piyovystev3r,aieí e, pořáoaná pcd tlázven FREMjERA, PieCkiádáme vám
soLlpis výstav, kt€!-é  jSú u již  ]isló. jeilch pořádání  1e Zajjš lěn0,
i.],o VáS. kteřj s§ rozhcdujele, Zda ch,;el€ iáká pňjit se svou xŮž í  na trh a vystavovat. uvácí m€ prozatimní  sEzrlal0
již  jistýc| v!siav :

i(ARLo\aY VARY 2001 (23.-26,s,20c1) Č eská národdl,ýslava s něnrec}<ou ů č astí  pro dospělé
RoUDNicE 2002 - celo§tátn:Výstava mladých fliateiistŮ
Premié ra PŘiBRA[4 2002 - Výsl.ava pro pivovyslavovaleie ve vš ech soulěž nich tří dách
osTRoFA 2003 J|HL"AVA - Č esko_německá mezinárodní  qýstava za ú č asi da!š í ch pozvaných siátŮ. JiŽ;sme
předběž nč  Vstoupili Vjecnáni s organizátcry ié tc výstavy a Věří ri]e, ž e se náfi'] podaří  Zajistit zřizení  samostatné
námětové  tří dy §e spoú ovnimi exponát_v oLYMPSFORT. která bLrcje kvaiií jkaoÍ  pro naŠ e exocinát;v plo V}rstavu

CltY'|-ú FiiiLEX 20c4 v Aihé iáóh.
BENEŠ oV 2004 - celóstátní  qistava ve vš ech třidách ]ako kvali,í lkace pro výstavu BRNO 2005
oLYMPHILEX 2004 - Své icvá viJstave FiP př' olympi]Ských hrách
BRNO ZOas - |,ýlezinálodní  výstava FElrA s uznámí |n FlP

K 1ěmto vys,iavám by nrěly pňblt i qýstalry cjaiš i. t_vpu ilzerované ho uspořádánÍ  Prernjóra. O jejich kcnáni
l-.Udeme inioff,noVa1,

VYSTA],1OVATELÉ  V sYDN EY
Pořc.j:rieiá oi_vmphilexu 200C v Sydney se om]ouvají  stran s,iále ješ tě nedoruč ených dipiomŮ. Ty sĚ zřejrně ž i|áiiiv
přr zasláni k podprsu předsedovj FiP. panu Knú tLi Moh1.oV] dc DánSka. Jak"rri]e se Vš s VySVĚlli, organizáloň nánl
0]ijiUiiiy ZasiUu. iviejií  icuJ ,ijiU;iii] jUblc iiijdiivU}L.

A.NKETA o NEJKRÁsNĚJŠ i spoRrovruí  zNÁMKU Tl§iclLÉ Tí
neupaó]? v zaponiné ni a stáie poKfaóuje, jestiiž e ]sie iÉ cy svŮi typ ješ i.ě nezas;aii, ,,náie siáie llož liosi, Placujene
{/\{;; !-- !^iiň ř̂ -/š iřór,i *a .^Al^,l 6l.}ólict]nLn,l r,bc.^ qň.i .:á i^ ..l.ři

FILATELlsTlCKÉ  mortw RoKU t999
To,:e plri]jjiace, xlerá by neměla chybě1 V knihorrrě ž ádné ho nánětové ho í llaielisty, Vydaia ji Č eská naměto,,é
Spoieč nost a objeonai si ji mů ž ete i Vy. neboť  ]ejí  dislribuci zajiš řUjé  jeden z autcrnj a souĎesně i Č len

Clympspoí iu, DOc.lng, Mii6siav Rotport, Renoirova 621 , 152 00 Praha 5, Neváhe.jte řáRl6d je cmeiený1 l,ia

skladé  1scu i roky 1945, 1s82-86, 1990-i99B,

KONGRE§ lMO§ v §UHLU
§e l.,]Skuteč ni 31 ,března 200,1. Tentokrát je to nedaleko naš lch h|anic,
na ú zemí  bývalé ho NDR, Pňpraveno je pěkné  přjlež ilostne razí lko Se
zakladateii německé  tělocvič né  §ouslavy, F.L "lahnem a j-c,F, Guis-
l\rlUlh§em,

oitlasy č te;Táru,,.

91

JiŽ delŠ i dobu se zabý'ýám n:yš ienkou, 0roč  nedo§távám vč ás nebo vů bec dcpisnice a dopisy,řádŇ vYÍ r-ankované , zpět z poiaO3jicinb rněsta olympijských her. Mně osobná se to ýaio již  někoiikráí .
NaPř, ž  LOH v Atiantě z pĚti kusŮ zásilek se vr,átiia pouzó jedna a io je§ě znač ně uš mudlaná, ze ZoH
v lÝaganu ze 6 jen 3 kusy a těď z LOH v Syrlney z 5 kusů  anileden!!

VÍ m, Že se náŠ  Bé ďa Poiák stai'á, sháni teleí oluje, ale ani on asi nic moc nezmů ž e, Ptám se tedy,
kdo_a jak iní ormuJe PoŠ tovni správy p_ořádají cí ch zerní , aOy lyto arIeí akty (5 prosttou o vrácení  srazí tkýj
::"]1.]Y^ť :^"d9silaleii.? C0 pro io dělá naš e pcš lovflí  spiava r Jak jsóu iniormováni pracovní ci naš ich
stánIlr PoFlS atd , kleřl.]sou ne oH Dřiicrnni a Vesele prodáVají  naš e inámky, ale č asto si nevědí  rady co
s doš lými dopisy a cjopjsnicemi ?

Tak tota VŠ € mně á neien nně oprávdu Velmi moc zají má ! Vž dyť  to neni ž ádná §ouč asná í a.iná
.ZáieŽjlcsl, c t]UdOUcnosti raděj| ngpiŠ i] A to se Ješ lě n€zmlňuli o sběraleistv! tzv. olympij§i(ých tetů  o lrericl
Ly se iaio rovněž  psát mn3ho srí ]iltné ho Anoělin AÓolf

_+$.t5 'J' 
lL'ICly'tb^

'*- ,^. *^*d.'+
kji"ailffi&] "z
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39, SETKÁNí  OLYMPSPORTU

_3icš ní  poOZ!rnní  sů lKáni spi)iicvlich í ]late!islŮ kleré  Se konalc 4 listopadu 2C.0_0 v bLrocvě centra

:_...:i.sřaleckóirosvszuvPtaze7. vzomě piipfavil LádisisvJanolš ek(sekrelářCSS),_ZaccŽrruPalii
-.š _3:irnnýdí k Ůč astbylavcelkupotěš Lljici.když seLič asliliic28zá_lemcÚ,zl{no24Č ienŮclyapsp§nua
: :]!í e i2 Ze sloVenske - F,osuský a E.Snáž ák).

Š etkárrí  zahájil předSed3 přl,:í tánim Vš ech pří tomných a kiáice zhodnoli! ÚspeŠ nou ÚČ as Č  elŮ

:,.,,-ispcí -t! na trlaí elisliché  vý§tať ě oLyi,4pHlLĚX 20c0 v Sydney, v rámci olympijský.h heť  Dá]e

: ]. 3ilí k E,Polák inforrnovai 0 slavu flnancí  naš i 3sociace a zmí nil S€ 0 problé mech s novinkovoi,J sluŽbou

: : z-lš eni n,.lvinc,rých zásilek k1,1,2001, c§ž  se prorní ine oc nových poš tovnici_tarifů  (zá -1 Óisic

... :,,,c.aje iaplatí rnď16,_ KĎ , na slovensko 17,_Kč  a nad 50 gr_ _21,_Kč )._Byl pioto I]ř*dnesen návrn na

., r,... ái.nrié i,,o přispěVku na rok 2001 V9 Výš i 2oi],_Kč  uednomysině č tensl,.Ou. scilú Zí  odhiasován!).
:,-,"95i i liritickou zpí áVtl ů  nejasnosiech vdosávadní m placení  č ienských pří spěvkŮ sicvenskými Č len;-.

]ea zálež itos1 se musí  cboustianně vy5větjit zpětně od roku ,1995 dodnes, Také  pří lomné  seznámii se

_.:_a:i s no,rými _R-nálepk3mi, která'svou veiikostí  na|i]š ují  naš e pří tisky a^ proto^se ruŠ í  iasilárrí

:::;:lč ellýcii zásilek. Reí eroval i o árálě 244 kusů  leiecký,c'l zási|ek z letŮ na o! dC Syd!']ey, É eOakior

.::erkE cpětovně Dož adcvai pří spěVky od č ienů  do zpí aVů da]e, neboť  nenl co_oo Zpravocjaje dávai,

]:.:rč ena je nová kninovnič ka'o Flr4 ,ó sycnuy (J.Fetrisek) a pňpravuje §e.nová.knihcvnič ka 0 vš ech

.;:3rý.i piitiscí ch á razithách OLYMPSPÓRTÚ (katalog) od data pňjeti Tu§í ,1,::l?99 do FiPo, Tentc
, 

=,,. 
.g ,. opr"avdu ví ce než  potřebný, neboť  je připravován kata|og přitisků  pogTFllv_ Kelá si osobuje

:,:::,] na V§ecnnY Dřitiskv. Š etretář s,Kame;ický,oznámil slav ĎIenské  zák]adny, kteiá óí Ťá k 1,10,200c

_.,.- ''Zaii"nů '.b";h á Uor.uy a dále ze Siovenska je ,l7 hostů  a z cýginí  tí ziny 24 hostů , Prqedna]

.. :av|h ne jamí  setkáni v Hoiicich (Viž  přihláš ka na slrariě 75)

V disiusi vysloupilo několik Ďienů , např, B.Funda Vyslovil pochvalu nad Ú.Ovú í  naŠ ehozpravoca.ie a

_,::lciš ek prosazóva| iachování  zp.avodaje v plné m do§avadní m rozsahu, R.Jásek iliednesl iní orrnac! o

:-:;u naš í  rninc,vny {uvácí me na poslednicň dvóu stranách) J,Petrásek lnforn]oval o pi:,emlé  q,]_!c:, ry1!3
:,,:e v cří ]oze č .4/00, V,tvlráč ek §i postěž ovai nad š patným 3 kriuckýrn siavem mláoezn]cxe Tllalelle

] !-llsgort neeviduje ž ádnáho mládež ní ka).- ' 
r./:áVĚru pr,.r,ěni, velice zají rnavá preonáš r" naš eho předsedy, jako pří mé no ú óestní ka iďoš ní ch

i- ,,Sydney (ve funkci národní ho komisaře). Kerá byia spoiena §KDioVání m atraklivní hc lč p0rela,

-:saveňeno'z iů zných ausiraiských rnaieriáiů  1rrabí rika ii pú jů Ěí i je ija §ii.75 - porjí ,",ejie se ť u Syi lv;"),

D: .."iou dobu probí hala výnrěna a pť odej filateiiýický§h n a,.eliálů , Velmi vydařene setkání  bylo uKonč eno

-:l:|.lJ po poledni. s,Kamenický

,Jýsieckyposlední  aukce -Plýní  č í slojepoiož ka,za}orriitkerndosaž enácena.\iÍ Cenej\TŠ Š Í 6lirrabí dek

=- :znaĎenc. neuvedené  polož ky nebyly prodány.
-..: ],:a 46a6t.|3jl?Bi20lnzlaniililo'aioftl1414i2015110:rc,í Tli7nž ,:al',419!16zalÉ 21126z3ila?5!ia2613427í 4?,2934
: _ a. ž  !,?r:4 343x 3s/32 36€0 37/2c 3Ei 14 4il1o +3114 ž 122 53112 5lJ50 55/38 56/iD 60N4 6615C 67i20 68/60 69/ic 7Ú[n i'li14

__-:-.:-a jlit||.jli1511a77Q4lg|lCBO],,C6lR287!14s8l7089/16.r1|1egin!94,?595/Bc96/80,a7l'1696Ža99!2a 10c/]0 1c'ý50
.-._.,_,1a,1.3107i130 1c6/42 lcsnólliÁ,sliiia it4os ile;go 117i..{r,l1s/80 

,.1gl32 12aft5 121i5qú lfla123|55 1241D115!32

_: ].- ,2j,36 126/4€ i29150 130]1oc 131l8O 134i33 135/24 136160 137;'18 t:ai:C 1ggr4 taOiZC i4lEO|4285 143l'í  11428 í 45185 147]1C

-]: j: 14g]s ,j5o/14c 151/65 15221§.153l2c 154,33 155/20 l55l5o 1s150 i59/4c i60/150 16]14o 'i62,130'i63/4c 16'1í 55'1651490 166]25c

,:- ._- .6.a,l3j 1agi2c 171|1217z2c r4ka 176!19177i42,176]3§ 179'30 180]32 181nCC 183i35 18,1/32 185/'i5C 1ts6l42 1B7/i20 '1&,''ii0

. ] :_: 19]/.ioc 193/5§ ,j94i44 l§,stei lsg+z 2al!ZÉ  2ru4a 2g3R6 2n4r§ 2c"QB2 2Er5l42 207Aa 2]Bi4c 2a9|B 210|2? 211i36 21!14

]. j]:2]5ld5 21aE221B!,1|zigila22on222il5c?2z':2723i2e"2i!i622922?3i!2673?3a233l'l82346i236|2ITJ?lm23e|n239i2Ó
_:. 1_,_4. ]32 24?J2a 24.l!65 ?45!30 iiotž i {+t,ái )iot|ď zil lia:szlla zz:,,:0 2561,32 ,59l2 26c,/1E 26i l2\262!2a 2ďsl4ij26a2c1,

j lnzerce

Levně pí odáí n přebi,tky známek LoH, ZoH a spoŘ, převáž né  * §é ne. sež naj"n na pož ádáni zaš iu,

-ecisjav Janouš ek, U Pergarnenky 3, ,1 70 00 Praha 7, |el. 0a6722241

Hledám razilkc k tvrlistrov§tvi Evropy ž en v baske,tbalu Pí alra 1-a56 a k MS V lUkostřeibě Praha 1957

':antiš ek Wjrkner Dlouhá 667, 431 51 Kláš těrec nad ohří

Své  e+naily oznamují  ;

Vtrjiech Jankovič  z BraŤ i§lavy : j?4_k0_{tt1@!!!?.§!

Fra3tiš ek Wirkner z Kláš lerce n.o. : ť !Ť!,eiQqilick.cZ

{77 )



SYDNEY 2000 na známkách

Z mncu §oť upných materjálŮ jsem sestav]l náslgdu,]í cí  piei]]ed VycailÝcir zlámek k oH 2000.
Beí ,te jei proto ]ako první  verzi a vyzývárl vš echny naš e č ieny ke spolupráci pň Jeho doplňovó]li,
upřesňováni i odstraňování  připadnýCh chyb, kieré  se rnchly \4o,Jdii. Vsš e poznatky o cjalš ich
známtách k oi-i 2000 mů ž eie zasjat (i ve í omě Xeiokopií ) na adresu redakce naš eho Zpravodaje 6 n3
oplátku mohu zasiat stále aKuaiizovaný seZnam (V dalové  podobě na disk€tě), Zánrěreifi je (sp:t,l
s právě vyš lou knihovnič kou ing,Petráska §YDNEY 2000) zí §ka1 co nejú pinělš í  seznarn vš ech znáilek
z celé hc s\,ěta. vydaných k poslední  olympiádě.

Přl zpracováni s€zna!,nu ]sem narazil na jednu ž ajimavost. |ia známce Antiguy a Barbuciy
{sár-ie ma 4 známky, vš ecilny o non,ljnále 2 $ * vyobrazenI je ns titu!ní  slí aně).je cykii§ta s teť em :

sT,Louls UsÁ1904CYCLING-lvlARCUsLATIMERHURLEY.Voficiální chvýsledcichzeí ll ol-i
VstLouis 1904 vš ak eyklistika nikde uvedena není . protož e nebyla soucáSti programu těchto her
NiCmé ně §e neoí lciállli ů ykiistické  ZáVody V je.iich rámci konály a Ámerjóán iluriey vyhú l ve č tyieď
sprinté §kÝch soutěž ich, Na známce Ántiquy a BerbL;dy se ledy obievil i když  neni oí lciální m
ulJlllP,rěN}!,t

(78)
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§ logem oH ze §ó.io

s pří tiskgm oLYMPHlLEX 2gJ0

V arš í cí ch o 10 známkách
iednotno(i grarickou ú pravcu



c0()

Anti§ua a Barbuda 4 _*_ b2 _

s2

Varc6 lluřlé y, U§Á, !)|-_| t9OJ, cyllastiká-spí ifiy
3kokv dc vodv
f|ymp stadión V Rimě, vlajka ltáIie
qňí ckÝ átl§t s óš těo6ři

V}",Jáno V arš í i(o,Jé  ú pí ávé , i|ahořo
2:n dol6 2 ž ň. uprostřed kupón,
operi] a most V Sydney, hě;l€c _q o|ymp

Arllentina

__ž 5 e
75c
zsé

Wind9urling , , ,

P9z m.ni lPJí li ,.
Vol€jbal
skok o t!!:i, §kok V

lnánlky Vydál)y V arš í kové  ú praÝě
ÝiZ O1ympspoň č  107i59

Azorbájdž án 4 5oo nl
500 m
iuu m'-š 0o';n -

1ápas
VzPtánl.
Box

-{talBtovi běh
tsahamy 4 _]5§.._.

-Bď;-*"

iJl3Ván; . B3,| 6]ona 9;' ||ť á§l
TroJgkck Ba,c6lonaÉ ,2 3 mLslo

iic!g!s"}: lil, ž e1- At:rniá 96. 2, trí §tn
, a!l!j -o},,Lq q4 ] ! ]i_ !9 ,. , _ _

[lang]adé š 2 6t
1ň t-"

Atlotika - Vrh koulí  ž en

Bel§is 8 V-00 V||_00 3+1 6,
?96o
2961

17F,.
17+4 F
l1ilÉ -

A 30+7 F

.t ogo be]gicklhg!ú iY_ "" _
Taekwordo

Sportovni 9é llo boZ loga Oil

Bě orurrko 3+1 l00 r
200 r

lsrq|ly .

ú iaósú lr1 1slriglki$;ir ' _'-" 
*'

i,49{9rní  gyrlB_.j,.q,,-_ ]9Yi,č 6r!l § ob,|yĚi 
.

snť iňl6rklr š kók ó tvč i skók .lž lekÝ

TL o 5x3 známkách

3oo r
Áaoor

Bhú tán 4
eo

Vydáno V alš ik.Vé  lipmvě. nal]cřg
? zn., dola 2 zn , |pro§tí ed kupón
op€rá a most v sydney, běž ec s olymp

Kanorstil,r _ voal.í  š iálóm
o]ympi§ký slad on

í losná á H§rcogovlná 10 lV 00 Vll1_oc 2_ 6,"
193

13oM
,] 70M

Zé ln§ké  lDlolioule, iog) oil
LloDa Au§ť álie, lcoo Q1-1

V 9rš í kové  ú pť áVé  9 i]áL.l§crn
OivJnaic Gamé § "s,Y.lí ř:ť  7ooo"

1,1uIhalsko ?8.IV.00 Vll1_oc 4 435 4455
4456
4Af7
44b8

0,10 lv

Q,lB !v
0,20 lV
0,60 lv

!.ludo. ].,.,.._.,,
Igni;
§třelba z pistole.

Iroj§kgk
30,Vlll 0 1 267 13 Kč

Dominika 4 \2 -lé §§§ (irEn§ t!š A Fsr!In'lc]:']t] É ll6tiká ,/ydáno ,/ árš ikoÝá l]privé , ňáhoře
2 7| . llóle 2 zn, up.ostřed kLipón
)pela a nrcst v ST clney, běž ec s ú i,vmp

§,2

$2 Q!y_|]lp!!4qr_{]!_y_!!9§.:]rJ.Y|a!g§5_1R.
§?

Estonsktr 5lX 00 X-0o 1 8K
Fidž i 44§

87q
$1
§,

PlaVánI
Jt]dD
Bóh

/|z o]ympspoň č , 107/ai8

4

2-

4



co

Francle 9lX,0o l) (X) :1,Ln )
,J411 

I

3F
,ykl[_Jtkn,,ilJJl,, lň t

dé h, ]1la,), likoky do V()dy

l1 l)|yl1Il,í ýnl ( |í j/l!l\

1060510x3 F

§ambio 4 D6 P, Nuí lni, Fln,, Paři,! 192a, bé h ýydáno V arš í kové  ú Pravó, nahoi8
2 z.n., dol8 2 zn., uprosť ed kupón:
)pe.a a mo§t v sydné y, běž @ š  olymP

n6 sk6tbel muž jl___
D6
D6 É r zár,o

Granada 4 \í chibald Hahn lJ s,\ 9+qq!§. 1q04, 9!oli!tÝt!.!_ll Vydáno v árš ikovó ú pravě. nahoiB
2 zn,, dale 2 zn., upiostřed kupón:
operá a mos| v svdney, běž tr § olymp

$2_

§2 iir.,l catac v Řlme. vkiká ltálie
$2 nť cká kvadrioa s vozataiern

Grenada/c6rriacou
á Málý Mariniqug

$2 ;ránE-ŘeiqŇ,-Frarlcis, Pařlž  1900, ragby /ydáio v aí š ikovó ú pravó, nahoř€
2 Zn., dol€ 2 zí ,, uprosť €d kupón:
)porg a most V sydney, tÉ ž s s olymp.

$2 )iskář
$2 olvmoiiskÝ stadión v soulu, vlajka Korejské  rep,

\ňlié tl záDásní ci

Gruzi€ 2 4,5c 2ar pas. běh

-315
50T vtceb€ňvňa (na mět !c!i!!!Ěd

Gruzi€ 20T rrsj§\!Ec! Rozí áž ovaný skok
50T oken
80T

Guyana 4 $160 {.R,P{árc§. Austrá]ia, L§§ Angel€s 19B4, skif ýydáno V aaš ikoYá ú pravá, nahoře
2 zn,. dola 2 ž n , uprostřod kupón:
opora a n]ost v §ydn6y, běž 6c s olyn]p
ffih.lí ili

$160 ,/oleibál ž 6 n

s160
Honk Kong, cí na

,1.3{) :á, tanis
s2,50 3ěh, loš lková

Judo. ltasoistika
$5,0o Jáchti1o,

choryaiska 15.1x.00 X1,0o 2,€jo 558 5kn MIč _a há§kÁt kóDartó házené . vod.oóla a tsnisu

lndi6 4

Ienis

lndoné sig

lrsko

6 50o 3ox /ydáno jak9 §outisk 3x2 známky

50o Judo __ __
l 000
1 Cx]o IVzpiřini
2000 )lavá -í
200c ]áh

7.Vl1.0o 4 B,_ 3o xr Vodolqvný soutisk 2 zn.
2x30p,2x50pJU l) {ř

1239 5op ]kok rb cailkv
124o p ďo vÝ§kY

ltálie 1 |X,oo

-25Jll'§]
Xl-Di]

í xno

2 \qq!, !it4d|ó! 3,9!y"l1pijeká _yeulc! ___
ji" t.at.l.s. mhló ňáSvU-ňEw Uú áovJu op.iE1000 i"

1 2.Ba {á ckráii 
-IL. 

looo oll
lzraeI



@
N)

Jamajka 91n Ltč ,!c6 iť  A|viná l"4áí iot|.a Rú znó pohl6dy na s@hu, l

Vlejke á olymp, kí uhy§25 á ďl.ť cá od Alvina Marriotí á
$30 3@lra balí fJo {)d Alyiná fu,larriotta

mha bttrce {]d Alvina Máí riotta

Jugo$]áVié 2a,V|.oo Vlll-{X 1,i _ 298o &ryEť !,!9Eli lie, klokqn,_i€g j!!§.§p,_o.R9Y9q /ydáno v TL o B řn, 3x3 ž n a mlstó
rtť edovó znánlkY isou kupóny]
;tpar3,,1 2lnost, 24-ko]os,parnik
!n ólvmD š tádiófl

xB1 12 Din, ?_!ry§Ilu§§_é !E pš tq)s, lo§o juo, sPortovcú  __
]bry§y l!u§fáli6, koala § mí óem, lsgc jtls.gp9rt, _* _2982--Záir3 24 Din.

30 Din.

kazách§tán 4 35t
40t - kú ň na š iř
40t
50t

la8_kwo!49
rriatlon

Kylgyzstán 1 §cm
3 som
6sm

1 o §oí l

eápa§
Bóž kyně př6s př€káž k /
3qx

rmbi6 2151 1ooo P lo í ctmé  olymp kruhú

!(oraa 1 170 w
Kypí  - ropublika 4.1X,0o X|-o0 4 10§ :!koqť 9!ba!on_

35
Láo§ 4 50o c ;yklistika ýydáno V arš í ková ú práVá

s pohledem na sydng,

ýydáno V aé !koÝó ú FreVě, náhořo
2 zB., d§la 2 zn,, upí ostřed kupón;
op€G e mcst V sydn€y. běž 9c § olyrnn

900 c 3ox
2600 c raekwondo
360O c

Lesotho 6M Nedo Nadi, liálié , oH 192o, š grm
6M
6M

-6M llÁntiótiboxeii
Llcht6nš t6jnsko 4.1X,0o 4 1241 i(oala ,lumorná kresby rylřátek

]ři š pcrtováni1?4? 1F K] qkq!] ! li skojg.,o_u!!i
1243 1,30L
1244 J,80 L

1.itva ?.lX,00 X,oo 2 5,80 1 Lit
3 tit

Lotvš §ko 70L \|á kupónu znak Lot. oV á silueta Rigý

Mák6dqnié lX{o 2 2,a0 197 53k Ňá kupónu olymP- kri]hy a logo
198 30 sk

Maledivy 4 10 Rl Suzann€ Lé nql6no\,á, Frán§i§, oll'1920, tenis Vydáno ú pravě,
2 zn., dole 2 zn,, uprostřed kupón:
qpera a mosl v Sydney, Mž ec s olymp
óů cho€lnl

10 Rf š €rí n
10 Rf
,l0 Rt Antický dálkv

Malta V_00 2 1,§0
,q]

124 16 lvánl, iáchtirio Vydán9 V $é lii 4 ii,(6 c, 100 |et í otbal

§ya?u Maltv, 37 c - lttĚ v kopané  200011 25 26c Judo, §li'€l€ctvi, běh

l trmrr{nk lďo hlo §oo
ánódl

4

1í .V,re

2a lll u_)



@(,

MaUrilitls
l l{.,

'l Re

MoV 15,lx.0o 2 2,3a IJ _ 20_._ l,
7Oc l

E9!9!!ri|gl8yq!!L§,glytry.}igllr
RUka drž í ci kvé tiny § olymp. kruhy

MoldáVje 15.1X.00 3 14,- 37o l

3Li l
312 I

?5í ]. l

19qt J5L l

J,gdo .

&p3s i]l98!{!n9Ý_,--
Vzpirárli _-.-.-

Monako 25,|V.00 V11-oo 7F Zsfiěkoulé . olvmpiiské  kruhy

Monako 23.v1.0o lX_o0 4,4O 2506 2.7o F
4.50 F

!á vš ech známkách obrys
{ustrálie a budova opery

Vydáno v aí š lkové  ú pravě, nahoio
2 zn,, dolg 2 zn,. uprostřed kupón;

NaurU
90c
$l,o0 39!9];!|qL_ _

§1 ,1Ď
$1 20

ál
25R

s rrl -u,;1,1"Flqr,3 ],Jěff ekq oH 1 93q,,yŮ !9.!]] l_".._

Š poriowi gy_mmstik]q_,,] b!q4la,_ž _e]]

o1yhp CŘt4qv t_91,]qý!q-y|9l!Lvqkq _Q!!{qle__
Antir kÝ iordoc ne kcnl

Nevis 4 §2

$2

!igé ri9 4 l{r rygN
20 NGN Plplant --

{opanÉ
40 NGN (oóaná

N]uo 4

$í

Nová Kal, 4 10F !x99!3!E!
lox

",vaanó 
u irSttoua ú pravě, nahoře

2 zn,, dole 2 zn,, uprostřod kupón:

80F
100 F

NoVý Zeland 6 17,50 18§1 40c
1B52 60c

1,1 1Vk!istika

1854 iátlon

1 855 1,§ Ktlré lkv í Bowls)
1,B

Palau 4 33c
33c ýrh kouli
33c ),/mp. gtedion v Holsinkách. vlajka Finska

:,-.^,,áLÁ ň".L. - ,AVd boh(l33c
Arš í k vydán k í il. vý§tavě

Papla Nová Gulnea 1A 3,60 K

4

Rs

4

}trÉ ra a mo$V óyql]By

mlrri]

,iz olýmpsport ě, 107158

lč ;řii"iÉ --

ffi:řirrltania on 1900. tenis



@§

Polsko ,!X.00 X-00 4 __Tr:l, B0 gr |.|achting. kaoolst,ka
i.10 7l lvzPlráni. ě,,{l,t, s{okfry.;oky
1 55 7l lBaSK6tbal. iudo, běh

Portu9al§ko 15,lX,00 X-00 4+1 bzt
8ďt-

!il;. §portovci při soutě:í ch

140 E

;Út.É ;L larc oŘayrnp. xrur,ý, slunce l§!l1z:L_
RakouSko 15,|X,oo Xoo 2,60 9s
Rumunsko X1_o0 1700 L'22o;n 

L
- 

39oo a
sko( Vysol$' _
{4p!ré d

,1,1300 L láž kVné

Rumul 1410o L rÁ - aabó < wstate olvtltpt-tltEx ?q90

Rusko 15,Vll1.00 X-00 2R

§poloč ná gmi§ó § Austrálil

3R
5R

5|rňoiisill rra'lka p@t]oaeň, ánť cký
Řecko

,l5,|X,0o X-o0

salvadoí

san Márino

1o 1c
1o

/zPháňl _=.
1c 3eí m

1ó s]i,ulŤ tu| - lip9] 9Ln9 pilitolg_. _ ,__ _, _

Vl1-00 4 8,- 1893 100oL 'W.lqiLiqs p] y qp,jqllqu'pssho9d_.
iě;;Li;'*t"s"rv.o1ikoupoohodnl 

- " -
:igurka s"ma s olympliskou pochodnl
i iii t<: ;:,li{ce, s olvmr,iskoL pochodni

známky vydány ve č tyřbloku

1 8s4 10ooL-lq!9 !
1000 t.

,1895

4 ] 5o0 Lé-í 3oo 
L9

iffi?]|fith."" trsiii.-ronOVn 19O8. běh p,p ,/ydáno v ar§ikovó ú pravě, nahoř9

2 ž n., dol§ 2 ž n,, uprastřed kupón:
[o.pglá__ _

]_5o_0 L9
1 500 Le

ýFor iocal addresses only "

Jen pro m]Stni adre§y, c€na l1a

známce neuvedana

Singapur 4 - 6d;

s? KfuhÝ

slovensko 2í ,vr.w 2,7o 1B sk lxlóonu onora a m§t v §Vdney

§]ovins 9.V-0o Vl1-0o 2 3,30 3o8 BOT !9_* rrřáná led oH 2o0o309 90T
slovinsko 2 21 í

20(
65(

a lptavánt

31.V.Ll(J

sierra Leono

,11lp-i,19!i9l.v !9]91!{9! _Y!a-!t!q9kg _ 
-!lĚ!š !Paid9l-*-

)peraamosTV§yonoy,



ó(il

Jé h PřoF Dio(ájaly _ ._
"/oleibál 

j|en

(7í X98 mm), na kuponu olymp,stadión

Srbsko 4+ 1A cl-

5,

174
11E

0,5o M lt
o ďo rvr |1

0é 0_.l/1_li

_9,!q,\4 l!2lM |(

Srj Lanká

J arš ikové  ú plavó - okclo známek
'auna Ausválie

řáš |ko--v,Lú pr"6;ko|.;náreř
tauna Austrálié

stiedoáfí . Republlka
750 F

--75ďF
75o F
80o F

]tolnl tonis
800 F

2182
B00 F J6ž d6c1]/i

BK t",l*',l.; E.qÚ"i""á - te[!4 9qeli19,,uan_pi9q pi1
ú  §eš itkové  ú Pí aVěš reaslo

Š výcarsko

/,Vlll.UU 1b,-
8 K |Magnuii P€lore

21a4 8K -19!i'r1-1q!nl,wi]ld9!f ]!]g.

21 85 BK
15,|X,o0 X_00 3 ,i73ď-

- al'Ť -
o,9o F iffii!]ó |!.r6ly 9l)949l"_L,pl"]é ]]i_* _

izo\LaŇ krosby__sPortovctj - cyklistika

lizoYanó kresbv sportovců  - běh

<ruhové  §amojepicí  známky
/seš itkuo3známkáah
nz olvmmoort č . 106/32

0,

ffi --]n&lv.;ltllaŇÍ E:Lq_ř_";_§pjq9!9!1lc9_p1
80s rňii [lofini a č á;i Áýeres Rock

-q]_9*
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Triatlon

Tňatlon a jeho ocnož e duatlon a kvadriatlon slĚdujem od ich vzniku okoio roku 1978, Ako kaž dý

novovznikajú ci š pod nebol priris propáóovaný na známkach a iných filate|istických dc,Kladoch. V posledných

rokoch sa'vš ať  táto situácia 
'mení -a tď aj vďaka zaiadenlu triatlonu do olympilské ho plogramu,

Predpokiadám. ž e poč et Znáí ]Ok a hlavne peč ialok bude posŤupne narastať ,

Rád by som dophil prí spevok Ladislava Janouš ka v spravodaji os 2Í 106 o triatlone, prikladám

zopár doplnkov do už  uverejnené ho zoznamu,

Z!€_a!iL
Zo zlámok venovaných priamo triatlonu Viem o enámke, resp, háróeku s jednou známkou, [?rlý ::y_djli
Ř;JŇ; v roku 198Í pri Óriieziiosti výsravy cApEX's7 (uprcsňujú ci text: Trjathlon John DuPont Sheet), Zial

nikdy som ju nevidel, preto neviem uvieď podrobnejš ie iní ormácie,

o.É i narré x . iuonou'známkou (30+7 BFr) rydaio Beigicko | 9H.?009 Z?}rjlmlyoďpu_je 
!1,so

ÓLyt,tpt_ttLEx zo00, óí m je tento háič ek vhodný aj pre Vš etkýGh, Korí  majú  rjo č ineiija s vysiaÝoí j,

sg-!f
v !.oku 1g93 vydalo Maďarsko of,iciálnu celinu pri prí lež itosti konania senio§kych majstrovstiev Európy v

lriatlone 24. jú la 1993 v szombathely,

Peč ialM
. Finsko _ Jorcinen 18.7.1987 (PP, _ F|NN TR|ATHLoN i EURoPEAN cHAtJlPloNsHlPS_ Podobná

p"eiili" É lá pouzivaná'á] 
,i.drgóz, 

p,.opoklacám, ž e sa jedná o rovnaké  podujatie FINN

intnrHr_oN, KÓré  bol v uvedených rokoch aj majstrov§Vami Európ},

.!:rancú zsko-TrcyesR.P.(sP-pÍ opagač ná)-TRiATHLONt}E§LAoSutLAUtJtr/tÍ AĎtr'uB
DIENEVILLE 9, JUIN 1s91

r Fí ancú lskc _ 31. Egr9,,,9 {sP _ p,,opagaĎná} _ DEFI MOND|AL de l,endurance 15 16 17 MAl 1992 _

Uhralriatlon 
UNDiALciei,isi6,i7MAi 1932-ú liiainaiicno Francú zsko - Fcntanil,comillon 16.5-1992 (PP) - IJEFl M

.Francú zsko-ValdeReuil13.9'1992-VemeTR!AT|-iLoNLoNGUEDlsTANcE
r Francú zsko- Aixen othle (SP _ propagaóná) - LeS6. Bouclesd'Othe / 19 mai 1996/ Duáthlons, Vfii

Randonné es pede§lre -. duatlon na ho§kých bicykloch
. Tatian§ko _ Anzio 25,4,1998 (PP) _ EURbPEAN sPRlNG CUP _ TRIATHLoN / cAMPloNATO

iTALIANo Di sociETA

Nepriame dokladY:
pri budovaní  námetovej zbierky má okrem zbierania priameho máteriálu ť ýznam a,i ná.jdenie matenálu s

n"priá*ou t,luisoďou, ú  prí paáe tnatlonu, hIavne vďaia neexistencii známOk vjeho poč iatkoch, považ ujem

za vhodné  zaladiť  do zbierky 
"i.nárii,'Řoie 

zobrazujú  vš etky tri š porty naraz, č im sa nepriamo naznač uje

ich spojenie:
. Taliansko 1971 (L, 50) - Hry mládež e.
. Francú zsko 1978 (1,00 FFr.), Sport pourTour- Š port pre vš etkých,

. lsle of Man 197s (7 p.) - Xl- Hry britské ho commonwealthu,

samozreime. tieto známkY treba brať  s lezervou (na známke lsle of Man je beŽec alebo chodec?), ale

ř;;.,i;.ká 7n5;ra š port óre userkých urč ite do zbierky triatlon, duatlon, kvadňat|on patrí ,

Na záver by som Ghcel vyzvať  vš etlcých zbefaleť ov nielen námetu ií iatlon, aby sa pozreli do svojich

zlierot a |oitstli sme sa ,poIoů ňe ňiist n"istaňie priame doklady ku tomu_Kofm_u.š 9oí tu. Ak sa nám to

;J;;;áfi; .óJ"uir,"'r,rie*i reiŮ iporto, p"9_t9lci na.istarš í óh dokladov. Pr€ triatí on sú  podfa rnojich

ióiň.irou niirt.rš í mi: známtJňáieur, ňiionoi 1987, celiáa Maďa§ka 1993 a p€č ietka Finska 1987, Z
bonraou "nasiirr, eesxostovnsrýcrriÉ siýctv$ové nských materiálov je nastanš í m zatial jediný a tým je celiná

ěeskej republikyzroku1999.NájdenieHostarš ie? \/^;.^^h l^^L^.,i^

TŘoYE5 R.P 1J _5_9 1
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Úspěš ná premié r,a nové hc sportu na OH

Jak již  byio uvedeno ve Zpravodaji Olympsportu ó. 2i2a01 stal se tliallon novým ciympijským
sportem, Premié ru si ódbyl na OH 2000 v Sydney, Mezi muž i zví tězil S, \rjiTifiieid z Kanady sclutěž
ž en vyhrála B. McMahonová ze Š výcarska,

Výborně §i Vgdli i naš i závodní ci. zejmé na Jan REHULA. ktery; vybojoval bronz. Martin Krňávek

Yybojoval 13, mí sto (Filip ospalý vzdal) a mezi ž enam{ dokonĎila na 29, mí š tě Renata Berková, Jed]ně
§ý/car§ko vybojova1o dVě medaile (1 - 0 - 1 ),

Zdostupných známek kOH 2000 je triatlon na známkách Š výcarska {viz Zpravoda! 2l2O00},
Nové ho Zé landu a na arš í ku Belgie. Razí tko ze Sydneyje uvedeno zde. Vminulé m zpravodaji (str,
58) je Uvecen otisk \^).rplatní ho strojku z Německa s námětem triatlonu.

Ladislav Janouš ek
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HEL§INKl1952

LFHKÁ ATLÉ TIKA

BARTHE|* Josepf (Lucembursko} , Drž itei
novým olympijským rekordern,
FM PR LUXEMBoURG 1996

z]aié  medaile v běhu na 150C m óasei-n 3;45,1, ktený byl

EXPHIMO 1996 l Jeux oiympiques 1952 ,l 5600 l,/]oNDoRF
- LEs * BAlNs,2.5.96

CAMPBELL Milton Gray (UsA} - §tří bro v desetiboji Výkonen] 6975 bodŮ,
řii,té í š n.w ňeiaňát wz Xvi.ÓH-

cONSoLlNl Adotfo {ltalie} - Slří brná medaile v hodu diskem Výkonem 53,78 m,

Filaí elislicw mateiál viz yJV,Q!1 -

DILLARD Harrison (u§A} _ Na svoje konto připsal dvě ziaté medaile. V lrěhu na 110 m překáž ekVýkonem

13,7,1 nové m olympijskám *i"iá, 
".p"i.,eně 

s Dean Finis Smithem, Lindy Remiginem a Andrew

§ianŤ leidem ve §aí etě 4 x 1 00 m č asem 40,í ,
Filatetr§j cký n zie i á! ú z XIv, o H,

FERRE|RA Da slLVA Adhemar {Brasil} _ Výkon V trojskoku Zajistil tomuto sportovcizlatou_medaili,

FM Z GRENADA iso8 Yv.270 a273 Mi.273 a 27aQ71!6)

Z GRENADA 1969 Yv,281C a 28iF Mi,303 a 306(30116)

(88}



PR
L
PR,1
L

EFÁsIL
ěxAJ lL-

BRAsii-
Dc1,4lNlCANA

] 3óU
1 s63
,í  983
,|957

SAo PAULa l i,7.,]330 ,...,..
Yv,5F57 Mi,;jF57

Yv.At 1 0, BF7. BF7A BF7§, A1 1 3, BF8,
M;,592, BF7, Btre. BF8l,6t0. BF10, 6ů 8

iré axa €Xjsí ú ie v né í olika varartáct é  aÉ tcí cL 5 í uaznými Fiebs}(\,
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JACKSON h'larjorie (Austí alia} - Zlatou medaili na 100 m Ďaseí n ,11,5 v nové m světové m rekordu a dalš í
Zia19 na dvojnásobné  tlati Výkonem 23,t- zí skaia tato pryní  australská ž enská z|atá mecjailislka,
FM CDV AUSTRAL|E 1 996 Ce]í navá falaóapjsnicÉ  ke fia V!:rcč í  pjor oIynpré dy, dále

vy7bť azení  jslu i Beí 1 Cultbefth e Heň Eliot!,

jANssoN Gustal (sweden} - V he.oické m rTlaralonu Emiie 7átopka skonójj na třelí r,l mí stě e Vybojoval
bronz v č ase 2:26:07,0,
F[l Z GRENADA 1996 Yv. Mi,

LAí NG Leslie {Jamaica} - Č ien zlaté  š iafe,|y ná 4 x 400 m v seslavě Aí hur Wint, Lesl;e Laing, Herben
L4cKeniey a Geoige Roden č asem 3:C3,9, ktery znamenai nový světový rekord,
FM Z JAtú AlcA 19Bc Yv.496/99 ll'!1.468191

LUNDBERG Ragnar iSweden} - Vybojoval výkonem 4,40 m ve skoku c tyč i blcnzovou medaili-
FM z SIERRA LEONE ,]995 YV,

(89)
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MATH|AS Bob (UsAi - Nejlepš í m deselibojařem her se sta| výkoiiem 7867 bodŮ.
FiÉ í etlstický í nate n á] viz Xlv,oH.

Mc KÉ NLEY Herbeí 1 (Jamaicai _ Č len zlaté  š iafety na 4 X 400 n'] V sestavě A]-1hur Wint, Leslie Leing,
Herberi l"J]cKenlBy a George Roden č asem 3:c3,§, ktený znamenal nový svěiový rekord, So',jč asiě
Vybojoval i stří brnoiJ medaili na 400 m.
řM Z JAMAiCA 1980 Yv.496/99 I'li.488i91

MlMoUN o'Kacha (Francie} _ Zátopků V VěĎný stí il Vyboj§Val §tří bmé  medaí le na 5 km Óa§em i4^a1 ,4 a na

iC }:nr č asem 29:32,8.
FM z FRANC|E 1953 Yv.961 Mi,979(978/83)

Z DoMlř"{lcAt{,q 1957 Yv A1 1 0. BF7, BF7A, BF7B, Á1 13, BF8,
Mi-592, BF7, BFB, BF8],600, BF10,608

Znánka exisbjje v né ko§ka vaianí áci} a aÁlaí ch 5 ť jznýni plr§sl<y.

Yv.259 + A151 Mi.,1500,,l505
z
Z

YEMEN 197,1

HAiTl 1969
É oEňl^n^ 4ooé

Yv"Á411 + BF26l?7 Mi.1040 + BF35/38
Yl" Mi.

Affi

JAl,JAlCA

o'BRlEN Parry (U§A} _ olympijský rekord Ve vrhu koulí  \rikonem 17,41 a zlatou olympú skou medaili
vybDjcvai pozdějš í  §Oupeř a pří tel Jiří ho Skobjy.
Ffui Z ANTIGUA 1996 Yv, Mi.

RHoDEN Georg€ {Jaí naica} _ Č len ziaté  š tafety na 4 x 400 m v seslavě AňhurWint, Les|ie Laing, Heňert
McKenley a George Roden č ásem 3:03,9, ktený znamenal noqi světový í ekord. Casem 45,9 zí ska! i zlato
na 40c m.
F[4 Z JAřrtAlCA 1 980 YV.496/99 Mi,488l3,1

R.|CHARD§ Robert {U§A) Zlatou medail] ve skoku o tyč i výkonem 4,55 ozdcbi! i novým olympijským
tekcrde.n,

eyll

áL.
;,":
i?:

1996 Yv. Mi.

{90)
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SANDER Maia {Deutschland} - DÉ i,lelka i]ronzové  medaile V běhu na 80 m překáž ek č asem ,1,1,1 a č lenka
siří brné  š taí ety 4 X i 00 rn č asem 45-9 Společ ně s Ul"Si]|ou KnabOVoL:, Helgou ;.Jeinc,/ou a lr/1argou
Fele]-5encVcú ,
Fí ú  cDVp DEUTSCHLAND 197i

sTR]CKLAND De La HUt]TY §hirley lAustraliei - Ví tězka na 8c m překáž ek výkonem V nové m sVě'Lo\,é ,,n
rekor.ju 10.9 e cjž jle]ka bronzové  meoai]e v běhu na 100 rn č asem 11,9.-ti Z DOí !{!NiCANA l e57 Yv,A1 '10. BF7. BF7A, BF7B. Ali3, BF8,

Mi.592, BF7, BF8, BF8l,600. BF10, 608
Zné nké  eXjEtú je v aěkalil,é  vafrarté ch e aé lclch s rJznýni plebsky,

Z IviALl 1972 YV,A,160 rM,,356(355/60)

Wlr§'T AÉ hur (Jamaica) - Č len zlaté  š tafety ne 4 x 400 m v sestavě Arthrí  !'ť lni, Leslie Laing, Heóen
McKeiieyaGeorgeRodenČ asem3;03,9.kte|ýznamenal novýsvětovýrekold ljavicZí skal icasem1;49,4
stři-hro na 800 ni.
FL4 Z JAMAicA l cen Yv,496/99 Mi.488/91

ýtz ,é ž  í lalelí S|jcký natená:,iz Xlv_oH

átopEx Emil (č sR} - 1, běh i0 krrr
,1 

, běh 5 krll
1 běh 10 k§,l
1, maraton
2. běh 5 km

2:23,,C3,2 oH 1952 HĚLS]NK|
14:17,8 OH 1s48 LONDÝN

6. maraton 2:29:34_a oH 1956 }ť 1ELBoURi,jE
Ffu4 cVS 13c01 PMHA3,1 /6001704/Eni!iáTOPEKllg,gjez2-2i.11.20cO/Ďc,./,

BENEŠ OVSKÁ 6, 1 01 00 PR.AHA 1c
Dalš i popis i frlatelistjcký na|eié l \iz X\/i.oH.

,o,Áo A

i 4:06.6
29.17 a

Pflú sk na dapjsnici k Yýsiavé  ý Diensjeke, 1971

oH 1948 LONDÝN
oH 1952 HELslNKl
ol-t i352 HEL§INKl

ffi#§:

4
Ý

{, ta ,4 \-d.J/ 
;

ffiq

áropxovÁ Dana (Č sR} - 1. hod oš lěpem 50,47 m oi-i 1952 HELS!|.IKI _ 2, hod oš lěperi 53,78 rn oH
tsoo ŘÍ r"| - 4. hod oš těpem 49,83 m oH 1956 MELBOURI"IE - 7, hod oš těpem 39,64 m OH tgas Lolr]oÝFJ

Pof .749 l Mi,825 60 hal ŤlaioVá
CDY 123iln Č sl, vlajka s č estným doprovodem zleva : Bedřiš k6 Mú ile|ů vá - Kulhavá, Jiří  Dádák,

Dana Zátopková - lngrová leprodukce zmenš e-a)
CDV 12311lll Č sl, vlajka s č estným doprovodem zleva : Be,lřiš ka Mú lleravá _ Kulhavá, J!ři Dadák,

Dana Zitopková - lnglová
Doplsrlbe]'e soUč ásii §ere k /,celosiáí Ď/ spartakié dé  1s55 a ýyš la 8 |edna 1955 ve dvou tlpech, lš lcí ch se
vzdálenail]spodnlhaakftjEzaé mk!oďpNniadresn|linlý.u|.týpu kieóJjebé ž né jš ial'en'š ié n$ihE"š í n
p|smem je É io vzdá]enost 2E mp, u I rypu jehož  pí sftC nápisu_iE seb3j, poUZ6 ?5 mm.

(91 )
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sní mekje poří zen na strahovské m stadionu Č sl. annády (dnes Stadion Evž ena
Roš ické Ác) pří  nástupu k mezi§látní mu utkání  v telrké  atlei;c€ Č sR - SSSR dne

23,10.1954, ve které m hosté  zvitěziii celkově 189:129 (muž i í ,17:95 a ž eny 72:34), .
1992/82 coBp 91 DANA 7§ EMIL / č ESKO§L6VENSKy KLUB oLyMploNlKU l pRAHA /

HoTEL lNTERNACloNAL / 16.10.1992
ovs 16000PRÁHA6§ETMNí č s.OLYMPloNlKů lcslo_HEt_slNKi1952_1992

(reProdukce vž  Zé lopex oH 1948)

Zpracována s póuť tí m pří lnhy zpravodaje u.l.F,a.s. podle Nvara Tť ucchiho

Č rnruonÍ lÉ  KRA!-OV§TVí aneb 1000 iet š achu
v Cechách

Národní  muzeum, Tyrš ovo muzeurn těiesné  výchovy a

sno,t" i..tu*o[avská š achová í edei-ace, pořádá v Tyiš o,",ě dr-,né

řj"lc JiÓ,i,l.,, ZOoo oo 31,!e,jna 2001 výslavu :ěl:ynn:y:::i,^,;

č ERNIBí Ií  k?,ÁLavsui

i§í c El Š AlHu
|/ č E1HÁí H

l

I mš ova un:urlvs pB*l
! Řú uzjca_EEÉ 2oa
I

#;;;i;'" ri,c.nj 
-i*iY"n 

sbť í ateis|iy;h matrnaiů  cnborných

r"i"Ór.ní  š acncvých soupráv, cen a gdzriaků , doKurnentu,Ji vývoj

JJňr"i i.Ň"n 2emicn'za C]bu upiynuieho mllerria Cny.?ěji 
_jet"

;;;r;, z vvdanÝch í ltateiisiickýcr, artefaktr, NaOpaÉ

i .-.irá,,"."nii',,i Ái,e"arů r,. 9 é Iři 1i z oozuslá lr,sti rylez r lárno n í ho

*iqir'X.rio ii,omadxy, henj nás 1ú {é  uspěš né  rcprezelitoÝ3: 43

někO]jka š achcVých oiympiádách,'-"-' *Ná 
; ve Ócoiuprác] § Ťlrmou QARTA pod_ařilo připravit

or;iisr na'Óov a také  piilež llostný š toč er ou_ o11zg9ino__||?1u

bóŠ in.ip,, kleď bude použ it 17,ledna ?00i 11|::iš J "§,_"_l

*-' 
q-,:ili,, zo:l oo s" lei]na 20!1 vÝ;ral_u_5xa"::.,^Tl:;

iai-,.n.r ,i'monou r^.1sraru plchlé dncut pouize va dnech: řtvňek,

iGREt HBOtňÁ,}KA
l?3.,tl8§] - 1§].,t§5§l

§í chí Ámis§uiěš
lepltieí iril [E š rihOfili

1š 24 lařii
'!s?; londin ]

zrněna na š achové m trú nrl

8,ří jna 2o]0 byl ZaFáien /ápes o tiI:,| 1e]lepš ,to 
"3ci:jty 

!V|le me,ž i obhd,,/,- tit]iu 
'_,é i:j

(aspa.ovem a vyzyvatt,lern 'iil*ř x""i-"-" So,jboi se Ťěi nrát na 1e part,í  póč eŤž  př:

ile.c?i(cré ;p výs,elku n.o ri,ur o,ňii xr*p,oi ,1 piekvapcn; š áchcve vere,r,r§t Kaspa,ov l;lu; neoDnáiil a

pr3ní ál 8 5 kij 6,5 irodů m, rxořsJrapai rněl oů vocně,hral;la š es.ldď Dartii, l,y,c j,ž  p,í ,c p3seJ,r: oarllí

ic7_hodnL.,o a taK §e pos|edni p;;;; ň;l"" Krámnik ryhrál dvě pa*ie a i 3 paňli §koniilo nerczhodné  {ani

jeilnou neprohrái;, PětaCvacetrili}:"ii ř'*i,t, patří ,'spolu se š ircivem a Anandem, ke §větové  š acnové

elitě' 
Vladimir Krarnnik je vyobrazen na známce tl§ků Ýé ho ilslu Turkmenistanu, Kieď byl vydárl

k ví kendové mu tunla.ji v,^apio !'"lř,ii,.'r".r?"n" 
-nuo 

Úonun**, §teiný motiv ie i na tuí tmeni§anské

_^i^l_ . *-dólo ll d,rri a i - 1; h^dln

celině.
Fí ankí uí t chess cla§§ic - Frankí urt ilad Mohanem - 1,- 4, 7, 1999

ví \endcvý turna] v rapid-š acnuť lř"'ii nul up;,e}:Ťx':"Ť ,,,:,:"_,i:::i]:"_j T'§?j[i i.ii. 3._3

j,p"igrrr"á 
" 
ir!l6b,7 Moro4,9vič  5D, 8, Adarns 3,5b, iEŤř,Ť ,Ell§ffifl§m Karel š lechta
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OFí  SYDNEY a střelectví

_ .jak 1iž  byio uvedenc ve Zpravodaji
olylrlpsportu č . 212000, Č eský siieiecký svai
ietcs vzpominai ,10. výroč i sd založ eni lé le
orgé tizace po zruš ení  Svazarmu, Fřipcnenul
]serr ú spš chy sponovní  střelby á Zejrné na
Tleda|l:,1a olyrnpijských hrách. K tomuic výč tu 1eiřeba přič í st dalš i dvě. které  ziskali střelci na OH
2000 V Sydney, Petr MÁLEK Vystií lel siřibró
V brokové  disciplině §keet a Martin TENK bronz
V i]bCVOlné  pistoli,

oba tito s1řelcj j§ou zobrazeni rla
propagaĎní m §oĎku pň přilež itosti 39, setkání
Ojympspoliu _ v Praze (4,11.2000), které
spcnzcrcyal Ceský slřelecký svaz. Zároveň byi
p."oveden pří tisk na dopisnjci. klerli pňpomlná
vš echny ijcsud zí skané  střelecké  medaiie_ 

'

V sydney se siří le]c na nové  střelnici za
i.rásné ho poč á§í , Zájem donrácí ci civáků  byl
obrcvský, 7eimé na pii í inále brokové  discipliny
llap, kde skvěIe zastří leI Michael Daimotrd á
Zí sk6i Zlato (viz známka na pohlednicí  společ ně
s rezitk€l"n střelby), Ne í jnálové  trjbunč  by}o 5000
cjivákŮ a dslš í cn 3si 3 až  4 iisí ce bylo v areálu,
Toté ž  §e opakova]o pň dvoiilé rn trapu, kde až
:oi3leč ný,ozslře] ro?hodl, Že doŤáci závoc.tir<
l,{a.k obsadil 2, mí sto (a stře}ecká známka nám
sběratelrim unikla),

Ani dalš i naš i střelcj riezkiamali. václav
-ť |\,ař V}ú 'jJů vá] vů  í l!la ť  tttaioráŽky vjeŽe s::.lr, David Kostelecký obsadil po roz:iielu 6,-,:5l, V brokove d:scip'lně ttap a Miroslav januš

ffiffi
trTffiHŤffirŤTřl

skonč il ve finá|e bé ž í ciho 1erč e ze Vzduchovky na
8, ní sl.ě. Č eská repub]ika si v9 střelbě vvUoioi,ala
8 .lČ astlrckýcr, r: ;st ,,a Jedn{, , o,vo<o,1 ka{U.
Zí ské la V puš ce ž eny), Napří klad Německc měio
22 miý a nezí skaiů  ž ádno|l fteciaili, což  se naš ]*
scusedŮm nikdy í eslaio. ROVfiěž  Velci í avoljlě
zejmé na V blóků vých fjiscipiinách. {ialové , ziska|i
1_bronz, Nejú spěš nějš í  Zemí  Ve slřeltrě byia Č ina
(3 _ 2 - 3), dáie Bulha§ko a Š vedsko (2x zleto),
RUSko (1 - 3 -2) a Austráí ie (1 - 1 * 1).

Jak ]iž  bylo popsáno ln.o, PetráSkern
v minu]é m č í sie, Ved;e známek zhotovených
oí iciálně ai;stralským alaIÝm medaiiistóm,
existovala mož nost zí skání  20 k§ známek i plo
o§latní  

"veřejnost', z naš í ch siřelců  ie zde ukáž ká
znánky M 'enka a na pohicdnici je lotež
S trené l€í Ť] a donedáVna ú spěš ným střejc€m
Petrem Ků Řou (zároveň podpisy vš ech střelců ),

olympspon přjplav;l pro jamí  setkání  (na
r"ýstavě Brn,.: 2000) p,ir1151 kde je i Stie e.,k,,,
námět, P]d.el zí até 10 p,lš kaře z o{ 1968 .raná
KŮr^ky na pr-opagač ní m š lrč ku oráž ecí ho §trojku
k zahájení  oH 2000 (1 5.9,2000 poš la Praha 6) 

-byi

uveden na obálce minulé ho zpravodaje,
Ze zrrámek k oH 2000, ideré  jssm d0s8d

ž lsk€l je dveoena Malta (brokove d,Sciplny),
Buiharsko (vzduchcvá pi§to|€ ž eny), StovensŘb
(zobrazen puš kař J, Gónci) a §alvadoí  (detaii
vzduchové  plslole) ze souiisku deseli znárnek,
§ioý,,iskú  Vydajo po oii známku se ziatým
střei.gm V disciplí ně LM 3x4O J,Debevcem.

Ladirlav ,}an7uš eí {
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E§TADIo cENTENAP.lo {MONTEVlDEo)

Je.;eí  Z nejslaVně.]š icn §Věicvých iotba]ových stadionŮ - centen.liů  má Ve fotba!3vé  hislorii Č estné

mí stó. stadion byl děiiš lěm prvniho fináie l\fis 1g3c VkO9ane. Tentcr nádherný stadion byl VMOni-evideu

Vybudován speciáině pro prl.ni roč ní k lv'lS a kos|avĚ ,]00,ie1 nezávislosli Uruguaye. od té  doby se s-tal

piavide|ným clě]iš lěm',neziráiocllí ch ž ápssů  Uruguaye, nristrovstvi Již ni Ameriky, světovóho klubovóho

ol.trorsrii, jihóamerické ho kiui:ové ltc mistrovsiví  (Pohá. o§Vobcditeí Ů} souiěž í  §ilpercopa a Recopa,

Po§lední  vctsi uspěctr tu Uruguay zí skala V roce 1995 pň Mistrovslví  1iž ní  Arneriky, kcy na centenadu

porazilá \,e finále Bi,azilii ná penálty po nerozhodné m utkárií  i;1 ,

Fotbal V Uruguayi je \.lastně !.e sl(ut€č nosti fotbal v [rontevideu a cenlenan0 je domcvem dvot]

-^l^l^.,_xiii^h,..,,^,,-,,.Lí ,^h Ý1,|hfl DÉ ňrr^llt 2 |,l9.}^dál!l stáí linn hvl olpvřen V 1369 1930 s má kapgcitU
'iej:-;dví  

iej5iui i u'ú Uud YiirL i i

prc 77 00C divé kŮ,

Zají mayá ucálo§i : 1939 _ í ináie i, rú S (L]n]guay-A€entioe 4:2), 1942,1956,1967,-1983,'i995 -

mistrovsivijiž í rí  Amerikv, Vr1960ZdeFeňaroi porazii paraguay§kouol)lnpji Asuncion1:0apopryé zí §ka]
Ponár osvo'nociitelů , v r,tgoo a 1981 se zrje hrálo finá!e Svělové ho kiubcvé hc poháfu í iezi Peňámlem 3

Reai3n] Madr]d iO:c), resp, Peňaro|em a Benficou Lisabon (5:1). Velkou uť á]O§tÍ  byio také  fináie Ccpa de

Oro V iDce 1980, li;y zcó ve f]nále Urugiray po|aliia Brazilii 2:1. DaiŠ í m větŠ Í m Uspěchem UrugUayské Ďo

folbal0 bylo vitěz5ivj N?ciona]u ve í ]náie Pohár,.r csvobcdit€}Ů (obdobá evropské  Ligy mislrŮ) nad N,Oló

tsoys 3:0 V roce 1988,

Větš iná filatelistických male!"jálů  wcnáli z Uruguaye a jsou pro Č eské  fila'le}isly hŮře d0stupné .
s.Kamenický
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Naš e knihovna

Málokdo ze ólerrit ví , ž e neš e asocisce Vla§tní  svo]í  knjhovnu Kerá drspcnule Z_ají rnavýml tituly. PrO
Zájemce p.ótc zveřejňUjeme VýpŮjč ní  poorní nky, dle klených.le nutné  se ří ci,t :

Výp,jjč ní  řád -']. Publikace z knihcvny oS jsou k dispozici Vš eni jehc č ienů m, ZapŮjč ení  lib0volné ho poč tu litulu je
oezplai,)e (1.,zd3í Ťa')
ó zapŮlč ení  ž ádá z!4emce |pouze Z řad č lenŮ CS) pisemně správce knihcvny.
Zadaiel hradi naklady na zasiári važ ádanýclt pubiikací  V hodnotě scL]c.sné ho poš tovo-ai..o,
zvýš ené ho o poplatek 5,-Kó za jednu zásilku, Pří sjuš ný obncs zasí lá správci VÝhradně slož enkou.
Rovněž  hradí  zpáteč ní  poš tovné , připadně dalš í  naklady Úhr-adu provede obratem po oMdení
zásilky.
VýpŮjč ní  doba je běž ně tň iýdny. Deiš i výpů jč ní  období  nutno dohodnoul předem
7-apŮj\ené  publikace nesměji b}A pŮjč ovány daiš í m osobám,
Zabal?ai zásilky kjejí mu vrácení  zpět mu§í  být věnována ná]ež i,tá pé č e, aby nedoš Io k]ejich
poš k:lení  ói dokcloe nrj:ě,

7 V zapŮjč ených publikací ch není  dovoleno cokoli psát. ZathiáVal pří padně vystňhovaljejich č ásti
8, Zádosií  o zapŮjč enL ryjadřuje Vyjadfuje ž adatel souh|as s tí mto VýpŮjč ní í n řádem.
9, o nových tilulech v knihovně tludů ,J ólencvé  iní ormováni proslřednictví rn zpravodaje oS.
10, sprÉ Vcem knihovny je a na jeno adresu si mŮž ete psát o výpŮj_č ky :

Mgť . Radé k Já§ek, Havlí č ková 271,281 21 ceNené  Peč ky
A co s] tedy jze V neš í  ií nihovně vybrat a vyoŮjĎit ;

Zpravodaje
Zpravodaj oLYt]'PsPoRT (Vš echns dosud vyš lá ěisia '1 - )
KnihovniĎky oLYMPsPoRT (vš echny dosud vyš lá č í slá 1 - )

!'i}i i jijiJJi\ř i i ú ] i^Uli,Pi

Zpravodaj ]MOs 1976 - č .l2a13, i977- č .14,16,i7, 197E - č ,18,'19,20,:,1,
1979 - ó,2?,23,24,25, 1930 - č -26

Zp|sVodajSPi-.journaio|sponsPniiaieiy l978_č i,]97E_č _3,i985-č ,j,1386-č -2,
1987 - č .4, ,19g2 _ č .4, 1993, č .i

Zp.svodaj ClFT 1991 - č ,2S
Zpravodaj Soc 1990 - é .1 _2.3,4, 1994 - č .1 ,2,3 4
Zpi,tsYodaj BA§KETBALL PHlLATELIC NEW§ ,1990 - č .1 ,2 3,4
ol,YI.pil§ký Zpí avoda.i i 99,1 - č .1 ,?,3,4
Zpravodaj U,E.F,C. 1994 - ó.J . 1995 - č .2
Tenraí ó;,um '1997 - č ,21
ZpravoCai Torch Bearer 1996 - č .2, 1997- č ,3

Publikace VýpŮjč ní  č islo
Nebeský V. * Č eskoslovenská přilež itostná a propagaóní  razjtk€ ,1919-1969 í -6
BUra F. - olympiiské  lety 7
Furman V,N. - olyrnpijská filatelie 8
Levlí l M.E, - Fitatelistická kronika sovětské ho spo|tu 9
Š leinbach V.L, - sovětská kapirola olympijské  hi§orie 10
Váňa V. - Té rnatický exponát 1 1

zrubec s, a ko1- - K otázkán tvorby té matické ho exponátu 12
SP! - Poslal History And Vignetles oí  The X. olympiád And The lIl, Winter olympic Garrres 13
Winiernhejmer M, - spoň_Ganzachen_Kaialog 14
Schneider G. - Die Poststempel der Welt zu d.n oiympischen §pielen 1906,1966 1 5
Nebeský V, - č eskos|ovenská při]ež itostná a plopagač ní  lazí tka 19,19-1969 (1.seš ii) '16

Caí enda L. - P€llacanestro Filatelí a 'l7
Calenda L. - Ba§ketball (check 

'ist) 
18

Wintemheimer M. - Sarajevú , Los Angeles 1984 (1.dí l) 19
Wintemheimeí  M, - Sarajevo, Los Angeles 1984 (2.dí l) 2a
Wintemhei,.neI M, - Los Angeles ,] 984 21
Babut R,, li{ensclr H. - spoň Wios]arski ?2
Tcí Tens Vidai J.M. - catálogo de Sellos 1990 23
Srnaž ák E, - Katalóg -Majstrovsivá svetá Vo í utbale' 24
Kol. - Kaí ajog Mezinárodní  fllatelist]cké  výstavy oLYMPSPORT '91 23
ProCháZká K. - lní orn,ace z dějiš tě her Xxv.olyripiády V Ba[celoně 26
BOU!-ek P,, MOráVek F, - lX. MS V kcpané  MEXico '70 21

J

4,
5,
6.
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Furnan V, - ilezinárodni fi]atelistická vý§iava OIY|,4PSFORŤ '92 - Oděsa {ka1alcg)

Cul|e s,s, - OLYMPHl|_EX '92 (cataiogle)
Buš ek V R. - Historie ánticKý§h oiympijikych ner (í otokopie Vlastní  sbí ť ,(y)

Henking G. - sponov§í  soulěž ni disoipliny na oH a ZoH do rokL: i968
Kolektiv - Encyklopeole lč iesné  kuliury (a - o)

Kolektiv - Encyklopgdie tě]esné  kultury (p - ž )

c 1 o. - -ihe Olyrnpic Movement (angl, í ranc.)
DOMFlL - Themaiic §lamp Cálalogue
Winternheirner M. - Calgary, Seoul
Caienda L. - Fj]atelia e ... spolt Univeisitano
Babut R. - sport piyť ackj (Swimming Sport)
Culla § §. - El Podic olí mpico (olyinpic Stage)
Dclianti§ G. - 100 Yea§ 1,o.C,, D, VikeiáS Fí rs1 t.O.c. PrĚsióen1

LippeÉ  T, - Lillehanrner 1994
Yerkes M,L, - Tennis Philateiy
Kolektiv - Z]atá kniha atletiky
schl}!ldt G, Schneider G, - Sp3ň Un] 3i3f:ne,!,.-
schmidl G, - Die oiympiade 1960
Brun C, - Spcrts el Scoutisme
Krause M,, Weicjmann K. - Spoí  aUí  B|i8í maí ken
osuský P, - soubor č lánků  c hisiorii OH
Č ScV - Pr-aha 1 925 - Varna 1973
PRA€A 19?8 - Mezinárodni syrnpozium o námětové  fiia19lli

Fulman V - Olyr4pijská filalelie Finska
Ge§ljn R. - Pierre de coubenin
Procházka K. - olympi.j§ká kr0nika i.

P|ocháZka K. - olympijská Xronika ll.

Grexa J. a koi, - clympijské  hnutie na S]ovgnsku
SsoŠ F - Kaialóg Národnej filat.yýstavy s medziná,,.ú castou 1996

Ko|, - Kalalog Výstavy OLYMPHILEX 's6

Kol. - Č eský i č eskoslovenský olympismus ve filalelii (l,cií |)

JJnlFic - cHESs iiáti-y; - háidiog
Kol. - oLYMPlAFlLA '9B Budapeš l (katalog řýstavy)
Phila-Vrl.ey No,1
Feldman D, - otympjc Games (aukč ni ka',aicg)

Lippen T. - oly!^npische ll/inte§piele NAGAt{o 19s8

Day C, Bňan - Thij Sokols in Philalely
SSoŠ F - Katalóg §YoD-iLA 1999
i!,iagazí ny The Maley§ian Spofiing Phiiálely 1sgs-1998
Bu|letin PoDlUM 1997-1998
Jenouš ek L, - Sporlovi,]í  siřelba a olympú ské  hry Ve Ť ilateiii

Janouš ek L, - Bla,ilo,,] ve fllalelii
Kátaiog výsiaVy ZAKoPANÉ  1 999
uppeďr,--nÍ _nNTA 1996 (souhrn í liateiiýických máleiálů  k oH}
Kata!og maďarských spoí tovní ch razí lek'1910-1998
Saue!,G, - Kalalog olympiských letŮ
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PŤedseda
Mí slopřeť §9ca
5e Krelar
Pokiadn!k
Redaklor

Uzávěrka pří §í ho č í sla je '10,března 20c1

ing,Jaroslav Pelrásek. P,c,BoX 13,282?3 Č eský Brod
ing.Zdeněk SlcVáóei(, Ressjova 2257.53c C2 Padubice
siarlislav Kamenick_l1 Leč kóVa 1522, 149 0C p,eha 4

Becří ct Pr]ák d i,, P.o Box 47, i50 21 P]-aha 5

lvan Vápsnka, Na Zámyš li 8, ,15c 00 Pr2ia 5

Podavání  novino,,,ých zásilek povolií a Č e§iá póš ii, š .p.; odš těpný závod_Praha,

' č .j.'nov.]s416/98, ze dne 21. 7. J998 :


