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27.května 2001 na mezinárodním meetingu ve Vícebojích zvítězil naprosto suverénně v novém
světovém rekordu_ výkonem 9026 bodŮ český atlet, člen Dukly Praha a stříbmý oiympijský m$dailista ze
Sydney, Roman s€brle. Detaily.ieno výsledku 9026 bodů jsou tyto : 100 m _ 10,64 séc, dálka _ 811 cm,
koule-í5,33m,výška-212cm,40am-47,79sec, 110mpřek.-13,92sec,disk-/í7,92m,tyó-480cm,
o§ěp - 70,16 m, 1500 m - 4:21,85 min, Na druhém míslě skončil Estonec Erkie Nool. třetí opět Čech a
dosavadní světový íekordman, Tomáš Dvořák.

Roman se náíodil 26.11.1974 v Rychnové nád KněžnOU. Je ženatý, za ženu má rovněž aťetku,
běžkyni Evu Kasalovou- Patň do známé desetiboiařské skupiny Zdeňka Váni, trénuje §polečně s Tomášem
Dvořákem a dalšími Čg§kýmí desetiboiafi. Pomocnými trenéry jsou B.Paleía pfo skok o tyči aj.Bfabec pro
hody a vrhy,

K jeho dalším úspěchŮm patří bronzová medaile z halového M§ v Maebaši a §říbro z haiového ME
Y Gentu. Miluj€ zvÍřata, má doma kanára a dvě kúčky (říká, že jednu dvounohou), zajímá se o počítače, rád
hraje jako doplněk s přáteli 'fotbálek".

NáŠ olymp§port na tenlo fanta§ický výkon feagoval vydáním příležitostného štočku do
znehodnocovacího slrojku PoSTAL|A, ktený používala po§a Praha 6 dne 8-óeNná 2001.



ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMP§PORTU

Novou e.mailovou edresu oznamuje přítel Jaíoslev Špaóek z Bma iara.soacek(óvolny.cz
a dalŠÍm vlagníkem e-mailu je i náš pokladník Beda Polák ze §vrkyně polak§port{oseznam.cz

. _,Ti, kdoŽ mají přÍ§Up k intemetu a doposud svoji adresu neoznámili, mohou lak kdykoliv uónit,
PokouŠÍma se zajistit "hoíkou infoímovanost'o novinkácň i tímto způsobém. Konečně a§! od í.července
bude v provozu $,eb olympsportu. Adresu všem majitelům s.mailu ožnámíme okamžitě po uvedení do
provožu.

Několik slov mi dovolte k novinkové službě, Keíou organizujeme. Na činno§i se zaji$ěním různých
dph.ů,Ťz]tek a přítisků na celinách §e $poítovní tematikou sě podíííme nejenom my- teCy blYfitPSPOŘT,
ale.iaké"řada §oukíomých zá_iemců, obcho<lníků a někdy i sportovnio_ďlingen inir_ituci. Něk§ho k taínu
vedou.zájmy,skuteČně propaglční, někdo rná cíle obctrooirí a 

'bkněme 
na soliini bázi a bohužel j§ou i tací,

Keří si hledí "mastit svoji l€psu. §o to dá,

. __ objasněme nejpfve cÍle naŠe. oLYMPSPoRT zastupuje ČóV a všechny jednotlivé sFítovní svazy
CeSTV Pff jednáních s po§ou pro zaji§ování poštovní propa§ace sportovníctr 

-aŘcí 
a výročí, Na toto Émá

máme uzavňené $ oběms institucemi písemné smlouvý a je;icn podttaoem je zásada, ie veškerá óinnast
OLYMPSPORTU je nehonorovaná, tedy zdaíína, otjéonátét ptiti pnme a-skutečrré náklady, tedy rytce,
li:kgT'u á poplatky po§é, Zdarma zí§ká od nás většinou návrfiy íLzftek a Ňisků, mofitá' a demontá
§oČkt.| a veŠkeré projednání se z8inteíe§ovanými složkami. K tořru, abychom tefito seryi§ zájišťova'i, ná§
Vede jednak uslanowní §tanov OLYMPSPORTU o nmmn§ qlyínpi§mu, z8 druhé pctorn snáhe o to, abrv
po§ovni aňefany, pře<lmá nešeho sběrateŇi v oir§itliňe minu uiit"c áiirto";ii. ' "

J$né filateli§té a většinou víme, co může ffi pfudmětem našeho sblrání. Jsou to žejméns známky,
celiny a.v§€chny druhy po§ovních razítek. Jako předmě{ sběraielství mohou sloužit t pňtisky na eaíináoh. T}
v§aK nejsou Vi}odné jsko mateíiá| použitelný pro tvoíbu fiíateli§tického exponátu. Zařadíme-li je do erponátu,
!e{Í.y ?ot z: Y !Íqádě, Že jejich součá§íje vhodné poštovní řazítko, Pročle iedy i my zaji§ujáme? oápověďj" jtsl{u"!{..Pí§to, abychom jejieh prcdejem iist<ali pmaleoty neitynď na i4i&ení rihraqly rlýmby
razítek..§odÉujeme však nezbylnou ásadu pouze j€dnoho přítňku t;écno uoaosti a povazri;arňe á
nesmY§ celou_fudu bar€vných vařiaírt jednoho hrunu |ritistu, či množství-různých pňtisků ťiednoriru druhu
rfiítká. JiŽ vŮbec nemají smysl z hlediska filatelisty - vy§lavovat€le přiti§ky, Ě Harým žádné razítko

#"Í'''b 
'**l""o** 

jsme se snažili pm členy naší novinkové služby zajišťbvat i přítisky
,ffi6r 47} vyrobené jinýml autoíy něž OLYMPSPORT. Od současna §e budome od této snahý
wF {/ # distancovat a dodávat F6uze to, na čsm se jako oLYMP§PoRT budeme podílet, neú.+, )í i§' ta lazitla| kt€rá se objevují díky snaze pfimýcfi organizátonim akcí. Tak jsme v

Poslední době zaji§titi 250. deĎy Sparta.Slavia, Závod míru 8 atletické mislrovslvíe+.e,imi republiky. Diskutovaným problémem je óetnost clodávání po§ovních matéfiáIŮ
.iodnotlivým abonentŮm. Zdá se, že většině členů vyhovuje dbdání většího Fo&u

máteriálů za delší fuso',ý úsek. aby se tak miíim8lizovaly náklady na vysoké po§ovné,

. _..Dodávámo tedy 2 - 3 x za rok. J§ou a|e t€cí, Keři by měli zájem o dodání byť jediného razítkaokmži€ po vyjití, bez
ohledu na_po§oví!é, Zde je nutná dohoda s di§tributorem mateíiálů Béďou Polákem. VěŘe, že zajišťovat
dÍ§tribuci těchto materiálŮ není vůbec.iednoduché, clrce to pevné nervy a nei<onečnáu tŇiu"*. Náorů na
zPŮsob Provádění této distíibuce je mnoho a *norrOy i"-i značně Íiší, Korrtapy se Óvěma obchodními
llm:mi, hgŤ se Podílejí na zajiŠťování výroby přrliskŮ jsme zíušili, protože docházelo k vracení zásilek sjejich mateňály, neboťje néHéff aoonenti oosrjváti tva#at.

Malý pfiklad k zasmánÍ. Před časem jsme zaji§ili §oček pro Po§álii, pfipomínající, že Dvořák
vytvofil §větový rekord v desetiboji. Abonenl malíei oopanáno vše 'pouze otymii;xe, toú razitko vrátil,

|l.j9š_ryg!".!:ho se nejedná o oiympijský maté*áL io již může bii lepšího, ;ári.rrtió Š vyobrazeným
zlátÍm olYmPijským medailistou. Dotyčný se samozřejmě ani nenariráhál s tim, aby uhladil iošlovnéiazásilku, kleíou neodebrai a vrátií.
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sn.ňme, co s€ objeviIo píozatíín V nabídce v letošním roce:

Česká poša a Č€ský volejbalový svaz pňprayil ke křtu nové po§ovní známky k ME ve volejbalu
pamání li§t A§ § vylepenou známkou v hódnotě l2._ Kě a sR pošty Praha 6. Pamětní listy byly rozdány
úča$níkům kŘu, tedy zejména novinářům a členům volejbalového svázu. K slavnoslnlmu zasedání čestého
vofejbalového svazu byl pňpraven obdobný pamání lis{, tentokíát razítkovaný otském yýplátního stíoje
pošty Paídubi§e 2.

oba pamětní listy j§rfie pro naše členy rovněž zaj§ili, bohužel pouze v množ:sňrí 25 kusŮ od
kažtleho. N€budou tedy zasílány v abongmentu, ale pouze těm, lileřl sije' obralem objědneií u B,Poláka.
Ro7esílď ie bIlflc V Dnřa.lí dnšhieň otrierinávek do wčernání celkového ínnožství_ cena za kus 50.- !íč.

vedení folbaíového oddílu spaíty Praha, pfipravi|o celinovou dopisni§i $ pňtiskem a Z§O.deóy mezi
§páíteu a §lavií, nášiííli odvělťýíni dvaly. olymppott přpravi! stmjově ražítko, Keré v defi úikáří ryo
používáno přimo ná §adionu snarty poštou PÉha 7,

KF 0&í0 ve Zďáru nad sázavou zeji§til ruční PR a pňtisk na dotr]§nici k Závodu míru 15.§.01. Náš
oLYIúPsPoRT měl pň táo sportovní akci - dojezdu a §iaftu ďáp ve Žďáru n.S. í wé zasÉoupení. Náš
íedaktor iu ve §taré radnici vyslavoval wůj exponát ,PŮl §toletí v mírovém pelotonu'" Keíý se zde tě§l
mečné pozomo§ti , a to n€jen mí§tních občanů a §tárosty mě§ta, aíe před€vším u oficiálních záslupců
oryanizačního výboru Závodu míťu.

Vaiašké muzeufi v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zaji§tilo 24.č€rvna ruění PR k uložení
osÉatkŮ Emila Záopka * dva druhy pfftisků na co8 (nová celinová obálka). olymp§port §polupracoval
návíhem razítke.

UvĚdené mateíiály zařauujéme d. novinkoré §lužby a dodáme všem zájemcŮm"

Dáte se dá očekávat razítko k ME ye volejbatu v Oslravě (záff), k výstavě 60.výročí Policejního
sportu Y Praze (ňjen), k pFop€aci ZoH v Salt L8ke city (ovs cov-ňjen) a snad i něco dalšího. ono io
skutečně nelze plánov* přt§ dopředu. Letos jsme zaznamenali další .ekoíd v naší pohot§vosti. Po získání
tHího titulu M§ v hokeji, což bylo v neděti, se již druhý den d§poledne v 10.00 hodin na po§ě Praha 6
íazítko použíValo. Tedy je§ě dříve, než hokeji§é pfiletěli domŮ k odpolednimu §lavno§nímu pňvítání.

-jP

40. setkání OLYMP§PORTu

Letošní jamí sďkání členŮ olympspoítu se u§kul,ečnilo v sobotu lz,května 2ú01 v Kuilumím domě
města Hotic a zúča§nilo se ho 28 č|enŮ. §etkání zahájil pMseda olympspoítu líg.Petrásek pfivítáním
všech přítomných, Jeho další vystoupení tze shmout do následujících bodŮ:
- co §e tiiče publikační ánno§ti, další v pofudí, již druhé letošní iíslo ZpráVodaje os vyjde v červnu t.í. o

iómatu nejbližší knihovniřky není je§ě rozhodnuto, uvažuj€ se o následuiících tématecn:
Katalog známek vydaných k óH §ydney 2000
Hi§orie fotbalový€h deóy sparis - slavia

ěs.spoňovní íazílka do ..1945
zkíácéná ukázka exponátu se sportovní tématikou

os 1-01/8,2. od st.Moíítz přes Nagano k salt Lake city (zábíod§ký-Roziňák
b.č./16.3, 250.deóyspaňa-slavia
os 2-{líl20.4. Joseí Laufer
os }01/9.5. 80 let Českého volejbalu (křest známky k ME)
os +01/12.5, Holice - 65 let zoH l936 v GA-PA - F,Šimůnek
O§ efi/19.5. 60 lď Českého voleibalu - Kongres v Pardubicích
O§ S0li14.r. ČR po ťaí mistrem světa v hokéji
b.č. /13.5. záVod míru
o§ 7-0116.6. lso lď Českého fotbalu - Ffantišek Ptánička
o§ 8-01ls.6. Roman Šebrle, wáový rekoídman v desáiboji
o§ $01/J9.6. Běh olympíj§kého dns
b.é. n4-8. Emil Zátopek _ uložení do híobu
os í0_g1/25,6, Mistrcvství republilq| v ailétic€
os 1í-Bí/1.7. Dr

ovs os.
sR Praha 7
sR Prahe 6
§R Prah8 s
OVs os.

ovs pardubice 2
sR PŘhá 6
PR Žďár n.s,
sR Prehe 6
SR Praha 6
ovs čoV
PR Rožnov.p.R.

§R Jablonec n.N.
ovs os

llí )



, ?3:-26,srPna 2001 s€ u§kuaeční pouze jedna vý§ava véĚího významu a to Fi|ateii§ická r/ý§tava
EUREG|Á EGREN§|S v holelu Thermal v Ka.toťch Varech. §ouiástí této !ď§{ayy bude mirío jiné
seminář námětové filatelie. V r. 2002 se uskqteční d§ava pío pívovystavováele 

"Premiéra 200ť v
Příbrami a v f.2003 še uskuteční Národní yýstava s mizinárodní rlba$í Ú Jihlavě., !9uÍ! rozŠÍfuní výboru OS o dalšího člena - 2.mí§opfudsedu. Návžen byl p.ládislav Janoušek.
v ftást€dujícím hlasování byl p.JanouĚekjednomystně sctlválěí jako nový člen výboru os., ryd ry!9ryným vystavovatelŮm lng,§lováčkovi e p,Dvořákovi diplom ia úča§ na výstavě olymphiiex
Sydney 2000. omluvil §é z8 zpoždění, ale diplomy obdřel toprve v minulých dnech., podal obáhlou tnfoťmaci o pfipravovaných novinkách v obla§t! spoňoúní filatélie, jak známek ták i
razÍtek a celis{Vo§ti. Podrobnější iníormacejsou uYedeny v §amo§tatném článku tohoiaěí§a zpravodajé.

. Po vy§oupení předsedy ná§tedovala kíátká ále velícf- zajímaýá předná§*a Mgr.Holíka o průběhu
ámních oH V Ga-Pa V r.í936.

, Pan p,ndélín vyhodnotil anketu.co mií'al olympsport'. Věcné odměnyzískali lng,Slováčsk, Mgí.Já§ak8
lng"Petí. §ponzóry cen pro tuto anketu byly Filatelie Homík 8runtál a Kuň íilatetistúÚ§í nacl orlici.
_. V diskuá vystoupil p.Polák, n€ď FÉdal infofináci ú savu pokladny o§, dále o situaci v placení příspěvků
Či€ny OS ze Sjovenska a o opatbních proti neplatičům novinkové áu&ý. §oval toha, ie bý v;mi matý
zájem o uspoiádání setkání ve dvou dnech.

. lng.ŠpaČek navíhl, aby v nejbližším či§le Zpťavodeje byl uveden §eznam čtenů, Keř vlasiní e_mail
adresu. DáleJravrhl, aby byíy označovány póřadoYým číabíil'os i ďíti§ky na doFrsnicíci, na Kerých §é os
spúluúča§tňlje.

lng.Petrásek infoímovsl,Že v nejbližší dabě budou zpřístupněny webové stránky os na adrese
t4rl|lw. olún§Dorl.cz.

_,.Po polednÍ přestávce na oběd nav§íťla vět§na úča§níků Muzeum Dí.Emiía Holuba §§ zasvěceným
výklad€m Mgr.Hladíka. Po problídce muzea mělí úča§níci iešě ínožnoď §hlédnout vidéoíilm o hi$Óíii
oiyrnpijských hef.

. S9lkání nárn bude pňpomínat přítisk na doBisnici a OVš. věnovaný 85 íetům oH 1935 a rlspéšnému
oÍympionikovi za zimníďl oll v Gá-Pa Franti§ku Šimůnkovi. Bohuželpo§á v Holici nemá k dispozici po§ovní
*jí,liéL á-l- f,,; 

'.^.t,=9rl Ň vrv lruu4tr §uUrĚN 9ylllP§f{rlru.

. _ 
NáŠ vell§ a,upňnnný dík patň organizáorovi setkání trgr.Hladíkovi. V upomínku na toto se,tkání předal

kaŽdému Úfu§níku píopagační materiály a městě Holici a návíc dvě sudie, lderé napsal speciátně t( t;muto
setkání: ,ceské a českoslovenst(é_úspěchy na olympUských hrách (chíonologický přehled). a ,Ms a ME
v olympijskýó spoňech na území Českoďovensxa, čěine-republiky a-sloven§ňé rdpúotity, ryto sualíe ji$ě
prohloubí našo znalosi, nutné k §eslavení dobrých exponátŮ.

_ VěiŠina z nás ji$ě bude hodnotit toto setkání jako jedno z nejvydařenějších. K tomu pňspělo i vyhrazení
Času_ na_ výměnu a pfod€j fi|ateli§ickýcň maňriáú přeo oficiátnim zitráiením setiéni a nelyla tak
narušována pozomost účastníků na Vla§ní průběh sďkání.

Josef Kočí

Výprava do olympijského muzea v Lausanne

Mým §nem byío, podíVat §e do olympijgkéh§ muzea V Lausánne, Keréj9 i světovým olympúským
centrem. V muzeu se konají pravide|ná setkání sběratelŮ olympijských memoíabilií z celého světa, ale letos
tuto akci Mov uspoádal až ve vzdáleném jihokore,iském §řO|u. A tak jsem uvítal návrh slovenské
§polečnosti otympijské a spoňovní filatelie, jejíž jsern i členem, uspořádat Vlermínu 24.-27.kvělna2001
poznávací zájezd pm přznivce olympizmu a íilatelie do ŠvYcarska.

Zájezdu §e účá§tnilo celkem 31 zájemcŮ, ztoho 4 z Česka (3 z nich byli žáíoveň i č|enové našeho
olympspoňu: |vad Vápenka, lng.Holouš a lng.Pďí s manž€lkou)- Po odchodu z Bratislavy přes Vídeň,
salzbuí§, Rosenheim jsme první den skončili V oíympijském mě§ě lnnsbrucku, hlavním mě§tě Tiťol§la. od
pívopoČátku se jak§ zasvěcený pnivodce přÉdstavil Mgr.Pavol onclraška, který nás ínformoval po celou
dobu opr8vdu o všem! V lnn§bn cku jsme s€ obdivovaíi zlaté §ňšce, průzorem Triumfální brány jsíne Viděli
rozkopané a rekon§truované otympijské centrum skokanských mů§tků a korzovali jsme po jedné
z nejhezóích tříd v Evropě - Maria-There§ia-stra§se. Kolem ňeky lnn jsme s€ pak vrálili po slerobylém
dřevěném za§bšeném mostě do ngšeho hotelu. Následující den jsme vjeli do nejdetšího rakouského
tunelu (téměř 14 km) Ariberg a p. jeho projetí j§me každý obdrželi pamětní samolepku.
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DalŠÍ zastáVkou bYl Čtvtlý nelmenší §átní útvar v Evropě - knížectví Licnten§e.jnsko a jeho hiavníněýc Vaduz. l kdyŽjsme zde po§láii Jen krátkou dobu, §tačiiijsme všichni absolvovat mistní pÓ§u. odkud
'sne od€siali §\.ým blízkým pozdlavy a zakoupiii zde mnohé místní známky, Řada z nás i ýihla mistní
>:š1cvní muzeum,

A jiŽ nám nic nebránilo v dojezdu do Lausanne, Poněvadž nás očekáVali až následulící den, kdy
lsrne vŠichni měli zaji§ěn Vstup zdarma, jako slovenská fiiatelistická delegac€, ia]eli ]5111e se podivat keIrobu za*,ladatele novodobýůh her Piene de coubefiina a také k nuoovo utezlniroóního olymprského
výboru (ClO) a Po té odjeli do Ženevy, nádhemého ko§mopoiitního měsra, které pý ootonce zvítězilo
1 

án€Jě mě§ kde bY se nejiéPe Žilo. Zde jsme zaslavili u nejvyšího vcdotrysku na světě a procházkou
]srre si s naŠim skvělým priivodcem prohiédli alespoň některé měslské zajímávosli 1např nejdelši lavičku{sezení -120metnj).NaveČ€rjsmepakpřejeli doFrancie,kCejsřneseubgovali v trotetuFormulela
absoivcvali jsme sPoleČnou veÓeň, No a ráno jsme vyrazili opět Óo Lausanná, r<a";.r" nqoriue vtri]li nallavni PoŠtu, odkud jsme odeslali pozdravy s\.ým biízkým. Převážná xst nas vyuiita'ivýcaÉtictr znamet,roveho hilu ŠVýcarské Pošty, s vyobrazením čokoiády,'která skutečně voněla jáko pr"uá čok"úo" 1uš.l lo1aké u ná§ doma PatňÓně ocenili)- Po po§ovní invazi jsme opěl § našifi neúnavným pnivúcem ansoívovali
a.aa|Áž!.!, ňÁd6ň 6ht,^h^É -!^^:l; _;^i x-^^^..l^ ^,,.--',,J !u];áiňu iiiu5iúiii, duiiUiiuíii sKonciii píec oiafioij ůo úiympúského mulea, Da kieíý jsrne rrrěii 5 hociin času.ta oroh!ídku.

Nejdříve nám sympatická prac0vnice muzea promítla krátký film z oH 1996 v Atlantě, kteni byl
cJravdu zajímavý, a po té nám předvedla několik §kuiečných olympijských medaiíí, kleré necíala bez obav
Ťez! námi kolovat, VŠechny nás především za]ímela neonyčejňá eipciice po&ovních známek, klerou dal
k cisPozici muzeu sám Prezidenl MOV J.A,Samarancn- Dáiší expozice pňpomínaly všechny olympiády a
DYio mcŽno shl&nout řadu videofilmů, dlevlastního výběru, Vmuzelni'pioce.lně Í oyto m-oznÓ.'atoúpit
řao_u suvenýnj. Jen ty Rlateii§ické moc ,zajímavé" nebýIy neooť byclrom"muséli sahá nodne hluboko do
laŠich_ kapes. KdyŽ nás přepadla únava a usaditi ,iŠme se v nádhemém olympijském parku s ladou
neobýČejných skulPtur, viděl jsem pňcházet sámotného Juana Antonia Samaranchá a ihned jsem k němu
i řr1'"]Pil aa :adcíí c aÍc-Eícíi. S;ijserl ;si;ujiný, i,ieiei;iu se io ze vš;cii rrávšěvriiků ien uetl p,uštésiljo,Ješě s€ mi podaňlo navštívit kotvící repliku plrátsŘé 9aléry ze 17.století a už tu bytr odjezd domů,
- Vrac€ii jsme se kolem m_ěsa. Veley, kde_je'hlavni sídlo konceml Néstle, známý svýml-ÍciádÚtimi výiobky a iaké zcje Žii nejvěiší z komikÚ-enanes chaplin. V nočnich hodinácn jsme udělaliieměřÍřihodinoV!'-]za§ávk!y!rl:omllHorÁcam:n"n.}i.4^d.Á4t^.
v e I k é h o j eze ra vi",*á ro,t aae,s"á .É ;, i;:;; lT;ff =ff 

fr # ft ;I;"1 ##i-i§;ff Ů- ffi:";crocházka Po historickém dřevěném za§řešeném mostě. vycházka na'míslní hraáby a píohlídka
u-i"ajíciho lVa, slála ji5lě za 10.

_ pos{ední noc jsme strávili jízdou v autobu§e a 10 byl jediný srnutný zážitek z ceiého zájezdu. Ridiói
_iaŠeho autobusu VŠek jeii \rynikajícím profesionálním způéoOem iez jakékoli nehody a do Brátislavy.lsme
Ccrazili V nedělních Poletlnich hodinách bez iediného úrazu čijiné koópiikace, za to vše patn m,ii ,Órimný
1ÍK Ved^oucím_u zájezdu mí§opředsedovi SSOŠF Ervínu Sm;žákovi i především vyniŘajicimu'průvooii
Pavlu OndráŠkovi, od kieráho jsme s€ dozvěděli řsdu neobyc€]ných zajimavostí nád ptánovaný rámec
zalezdu - Díky, díky !!

lvan Vápenka, Praha

i;i'í,l...
*,47! {,,,",,.- " ii]* - " ..

a/ slr,.*n-ix- rr"l3
rC ť'E7|y' /4:t^:..

Že se v Seou]u, dějišti OH 1988 uskutečnil světový veletrh olyrnpilských sběrstejů, o lom jsme v
laŠern zpťavodaji zmínku pňnes]i, Konal Se od J. do 6.5,2001 a osobněje navštíVil Dr.PetíosUský z
3iatlslavy. Na Vyobrazené pohlednici § novou oiympi]skoU znárnkou Vidime příležitostné razítko á OV§
korejské pcŠty, R3zÍ{ko existu]e v čemé barvě (zřejmě kovové) a v barvě modré (gumové). součástí Veletňu
bYia i VýStaVa pro pozvané exponáty, které se Pelr se svým -.xponá.iem zúčsstnil, Gratulujemel

!al
i .__,'||':'rsEouotlMr l
i ],l1':'řlTi 7,-:5- úJi= l§i 

Il ._- í?i:, .J í .,, \T".l_'l"n_r'| !

i * ..,. t, ,Ď:., l|J.;Á.4c 
:

i,
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,.,iŮ!r##: f,X'ŠJ.l?ffi!|, i,říu' vůbec. Podobně jako sportovní střelba se lukostřelba vyvíjela

nliilr,"u do* dělíme luko§řelbu na dráhovou (otevřené §tblnice), t§íÉnni (polní a lovecká) a

Na o'Wpijs'cých áních (ot{) se luko§řelba poprvé objevila yroce 1900 vPaňži a byla §oučáslípf€íamu V letech 1904 až 1g2o. ?r,alu uvro .á piórař,i mnoho různých disciplin a každý organizátoroH eařazoval discipliny dle domáci tradice,'J"d;;ňěi"árné^\rzdálenosi a způsoby střelry. Dodne§vedou odbomici sPory, ktefé sout*e oyly vrioec ii ř"Ó*i._" oH 1900 a 1904. Na bg tgo+ a tgoastartovaly laké ženy a Bk §é lukostfulo!"án"iii'-riii!řó1,"re 
ry.ryY'lu novodobých oH umožnilyÚČast Žen na tomto světovéín sportovním 

"u,itru. 
Ň";á.ioinii1 v praviaiectr 1mezinaiúni organizílcs bylazaložena až v rcce 19:'1) byta t tirnm JwoáJr, p.]řlilli§řJu na dlouhou dobu zmizela z pmgramu oH.

llznjiínc€ sV. VíNcENc (z aŇíku) jo pffpomenuto vítěz§víQ.F. ítlewaitové (V. Brilántt vdi<^inliňě Abli^A^t Ď^..-,
60/50yv Londýně v."" tSOá, 

|'v"v''al Awulg -

_^1._d_'::r,e.ť_"ťávce.!y]a luko§fulba do progíeínu LOH znovuzafazena v Mnichově í972, Jednalo se o,i*j-n* Ň."uTři,qV šŤ _l9i2 mohli jednu zemi íEpíezefitovat á mua a á Zenv."
. .N. |9H í 976 až .1984 

mohli Bpíezerňovat jeden 
"rat 

řn-áu"
|r§j:|d." kategorii_mužů i z",i. ,rŠ.""r, iilii ;rd'oofi;z_arazena i soutěž ťíč{enných družstev, v *rteli-ilnnlirT".tolT9.ťiŤ*"y1 opět 3 ávodníci z ieonotro stáu.Prc ličást na r-on v *ranid i;;',il;;;:*"]iii;-^*=,-.., *_-

P), která nvro *;rÁ,jlr.".*, ;;-;:r;""ť:r:::_"_l:1U5ll:lcu.T,aloveny iúaliíli(ační misa (,Quotá Places. -
ffi|ogil,!!xT'Tí"i;"l*x:.iť_š::x.il!Ěfi;ůř,iTi?:,IJfl:',:i::j*'*?"(::".ili,',l?,i:ji";§tejný počá ren a ts tnciánny"rr Ů:řxái j'ř§d;il,§li§:

4š+!t9Éry!_kgu]qko§tře!bv oořadalel,_ oH:

3[i ffi"] t§^l,'J*,:Si§ átbáffit ffi *#řJ',j ; $á],"# i*,,rjť.[:REA 
(č 1 543 a B 539)

É 11:

E ,,_

1, _ll'Tfiř "ó t.;ú,,,i'
"o""l;§ř'

sVé lUkostřelecké soutěŽe ma)l i handicapovani spoílovci. Jejich discipliny býlaji zaíazovány i do
Plo9remu ParalYmPijských heí; Tuto činnost řídí IPC (ntematiónat parályápic cómiaees, pravidla

:t_'§l:iia mezinárodních píavidel luko§řelby, ale jsou povoleny něKeré úpravy, které tak umožňují střelburuzne.téiesně PostiŽeným sPortovcŮm, POdIe druhu postižení jsou rozdě|eni do iategorií a tomu odpovidali ipraÝ:d|a, Je ta{ možné §řl|et Vs€dé apod,
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Známky_l(ANADA (č. 633), BHoPHuTHAT§WANÁ (č. 7o), JlŽNí KOREA (č. 1§74) k paíálymprjským hrám
1988 v Seoulu a razítko (stištěnou známkou na obáíce s přítiskem) ke §yětovým hrámtélesné 

"poáizenýcrr

sportovcŮ v ťoc€ 1972. Je třeba pňpomenout, že olympiiský oheň v Barceloňé 1gg2 zapálil šipem z tuku
Ántonio Rebollo, tělesné postižený lukostřelec.

Mffi
MEDA|U§TÉ oH NA zNÁMKÁcH.
Luann Rionová (USA) zvítězila na OH v Montrealu (1976) - známka PAMGUAY (ě. 2865). Jméno
Gruzínské olympijské vítězky z roku í 980 Keto Losabeíidzové (startovata za sssR) j€ uvedeno na známce
Gruzie. Prvni mí§o mužů Španělska na oH 1992 je dokumentováno ná známce Špnná-sxo (č. v aĚík
k 100. yýíoóí Mo$. V Jižni Koí€ji patří lukostřelba mezi nejpopulámější a Velmi úspěšné spotty. Družšvo
Žen vvhrálo na oH 4Y_ za se!.nll /1qf,t - 2nnn} 7^^ňkÁ la zÉíkrr\ §\/ \rtNatrNí] nřinnmíná ^^,óňó,í
v lerech 1988 a rssz. úspeiny'§',;o,*ý l"k-ňř;i"; M"l;";- p-"i"Ěi* (š;á;i;l;Áiá; ;" ÓÍ'iÓ,?6-'i_
míSto a je na známce (v sešitku) ŠvÉosxo (č.2183).
§imnn tlimaqthAý /Á,lé.Ál;ó\ n,í+Á,il ň6 

^u 'M^ 
., é,,iÁ^.. a i^ ,^H.^,^^ á^ -_;-^^\ňuJrlůltÝi éiilcéi; ii* vr awv ý grúii-, a )v LuýlaLall lta Á|loltluc \Z dl§,Ru/

AUSTML|E (č. 1979) - aŇíkY s20 Známkami bylv wdávánv na ooč€st olvmoiiskÝch VítěZů Austrá|ie
následujícíden po úspěchu i =

29
<§7:
s"á
!{.] _

Darr€l Pace z USA a stal se prvním lukosiřeicem od znovu zařazení tohoto sportu ne LOH (1972), který
!ryhíál dvakrát soutěž ,]ednoilivců. V roce 1 976 dosáhl výkonu 2571 bodŮ a, v roce 1 984 na§řílel 2616 bodŮ

._íQo].í3j

ffi
;E
i=lo!u ocoiJvl

i
.-..,_-,"i
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(V óbou případech Vytvoňl n::"i:Ť"r1 oF). Je zobrazen na známce PARAGUAY (Ó,4132) a jménodotlšlěno na známce a arsiku BHÚŤÁN (č, 968 a B 127)
Víiě7stv' HYanq soon - Seo ,Jržn, xorea1 ni orr rsi'8 je pňoonenuto cotjskem ]néna na znamce a arsikuBHUTÁN (č, 969 a B 128),

PoPls DlsclPLlN.
_aa drahavé lukostřelby patřÍ se§lava FlTA, kdy muži slříli na vzdálenost 90, 70. 50, a 30 m, ženy 70,60,
50 a 30 m, U dvou delŠÍch Vzdálefiůslí je terč o prú měru 122 cm, u králšich vzdáleností má teíč průměr 80
cm.lod9tléhodnotyjsoulozliš€nybarevně(10,9-žlutá,8.7-červená,6,5-modrá,4,3^hnédáa2. 

1

- bÍ|á), ZáVodník ná na kaŽdou Vzdálenost 36 šípů (a 6 nástřelných). Ceikově se,1edná o 2x 144 šipů
(dvo]ilá sestava FITA).

Luky nemají omezený tvar, Velikost aní hmolno§, Na luku jsou rníňdla (reni poVolen da|ekohled) a
stabiiizátory (maximálně 5), RoVněž šípy nejsou ornezeny (dé|ka. váha, matenái) Začíná se střelbcu na
největší Vzdálenoý. na 3 šípy má závodník časový limit 150 sekund.

Diíve se stříleia dvojitá se§ava FlTA a poředí byjo dáno součtem dosažených bodů {maximální počet
dosáŽiteInýchbodŮje2880).Odrokr.:1992senaOH.MSaMEpozákiadní črlsii utxá64nejlepšichsiřelců
vyřazovacím zpŮsobem (přimé Utkání dvojic - 1, proti 64,,2. proti 63. atd.) až do finále Pň vyiazoVaclm
zPis_obu slřílí kaŽdý záVodník '12 šípů (pň rovno§ti dále po jednom až do rozhodnuli), u soutěže druž§ev
Vystřelí každý Ďjen 9 šípŮ (Celkem 27)

Na známce F]LjPlNY.(Č, 1884} je spolu se střelkyní z luku velmi dobře zobrazen terč v příslušných barvách,
ne známce JUGOSLAV|E (č. 1827) je derail luku se stabilizátory (vyvažcvací závažii a iotóžle patrné na
známce JAPoNSKO (č, 1445)

§ř

la,a\
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=ffiiW
Ieénní lukostřelbu lze rozdělit na pohí tvzdáleno§ 6 - 60 m) a lovec*ou (\rzdálenosl 5 až 50 m, závodníknezná předem vzdálenost terČŮ) U obou disciplin se §třílí 14 x 4 šípy na terČ€ 1eemooito) o prr:měru í5, 30,45_a60crn§hodnol3mi 5,433bcdy,Pcpu!ár,itu.irí.káuáilraévalu*osnřeibatráááiml Razítkoi2,t"lS V púlní lukostře|brě v r. í990.

M EzlNÁRoDNí oltGANlzAcE.
.i9koŤř9ha jako sPort se Vjednollivlich zemích vyvíjela různě. Vroce 1781 byla vlondýně založenaK,rálovská |u_k střel€cká spoiečno§ jakó prvni organiŽaá tutostřetců. nostupnÉ viiilutyiiatšícir zemích,

|,z v roce Í931 bYla ve Lvově (tehdy Polsko) záložena FITA (Féctéíation intemanoáb cre Tjí á rArc}.MgZi 9eti zakláda.iícími Členy bylo i Českosloiensko. Postupně se podafilo sjecnotit pŇaia mezináíodníchsoUtěží

První Mistrov§§i světa (Ms) v dráhové tuko§řerbě mužů se konalo v roc€ .l931 Ye LvoVě (Polsko), ž€ny
9oOFJé saÍtovaly na MS v Londýně v roce 1933. Neiorve se MS knnalo kážílnrDčňě ó.l ňkll ímí aó trc
,.ona ]x za dva roky. Mistrovs§í Evřopy se poprvé'uskuteenito v róáts6s-inlÁél . *i'i;r,;];'#";
PŘVÍdelně kaŽdorďně §fidá MS a tvtÉ. t,ta'Ús a ue se udělují medaile i z. iáonotrive vzdálenostil] edlo1 jivci a družstva).

první MS v t€réfiní lukostrelbě se konalo v řoce 1969, první ME v roce lg70.

R3zítko ZMs 1975, známka SP.N -_Z, Berlín (č.597) kM§ 1979, lTÁLlE známka a razítko kMs 2000 aznárnka LUCEMBURSKo (č, 848} k ME í972,

ňň"t
="" {_) š

@qr,, n* CN*"'

lu"xosrŘrlsn u NÁs.
_ _Cesko_sloven§ko Patří k zakladatelŮm mezinárodní o€aniza§e FITA, První soutěž u ná§ se konaía v foce
193'1 

_v,Pfaze a ve stejném roce. se uskutečnilo i píVňí mi§lrov§tví íepubliky. Až do §0. let jsíne patňii
k ÚspěŠnjm zemím- Nápříklád do roku í961 jsme získali na M§ vlednotlivóích 1 ziatou, 3 stříbmé a 5
bronzových medailí a v soutěžích dfuž§ev 5 zlátých, 5 §říbmých a 4 ďronzové medaíle, celk'em 23 medailí !
V roce 1938 se §al mi§fem syěta Hadaš, dálší m€daile zí§kái Musílek, Kaíola, Brejcha, picková, Šá"no,ra
aDeptová světovéprvenstvÍvdruŽstvechjsmezískali Vletech1936,tssg,tsli, 1949-mužia1948
zenY. sKoda, Že V tomto oMobí nebyla lukostřelba v pfogramu olympijských hef. Později §€ tento sport u
nás dostal do ústraní a v současné době se znovu snaii oiepSi vYsieaiý. '

ceskosloven§ko bylo pořadatelem MS v letech 1936, 1947 a lbsl a to vždy v praze. ME se u nás konalo
v roce 1970 v Hradci Králové a .1994 v Nymbufku.
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Známka ČEsKosLoVENsKo {č. 936) k Ms 1957 V Práze.

Pň LOH v Moskvě JSEC se nl
V olvmnii<LÁ é^tl{x*: , , _..ŤiuFj"i v areálu Kryíatskérn poprvé

l."lr_:ťj::n^ _ 
" 

_ 
." 

:l!il,,, _,l** |rnó 
- 

pr,j ji]i',,i ř''''i§il!"n,"n,'
í"5xrr",l"{*trp.":r"""o!XlTi,"j""*:iil:'.:'';:l
*ff í":."r,l"f , 

j^":l,_=i j_dúl{;ňl:rě1"*"i"É"J"i.u'ňn""Í'Ú".!
[TlT?l1í;{;to3_111",t"..!+bsňii,:i"Jib];,"oT:ill,!1ffi :D8lejŠI (2219 U.). Prantisál< i 

ir. 'u' l|il§lĚ §Áonclla JíKa
VBarceioně lQo? nkanit ^,^*{:q:: 

ob^sadil 24. mí§o (2305 b.).VBarceloně rgsz ox.áiiú"n,_"-" wuJdurl l+. rrllsto (z3U5 b.).

kólÉ Vvř.,^.,"_í ÁÁá;\ rl_ __ , |in !?moí &, míslo (prohrál V prvnimkole vyřazovacíčási), Na oársitá óii'i.sír#ňl"q:ffi;,,i#?,1Tr'u*.'' kvalifikačnímí§ta).

Ladi§lav Janoušek

Olympijský vítěz OH 1968 - GYULA
zslvoTzKY

Maďár§ko si 2,května 20úO pffpomnělo
dvěmi ručními pňležitostnými razíiký svého
slavného olympijského vítěze a dvojnásobného
iftisiFa Světa ve vfhu kiadivem - Gyuiu
Zsivótzkého (nar.25.2.'t937). Na OH 196§ v Řimě
a na 0H í964 v Tokiu získal shodilě §ňbmé
medaile. Vrcholem jeho kadéry byly oH 1968
(. lt6-;L..

rrÝÝ Ýrgv'v.ql rl9u9lrt tJ|@ ll'gtlu
Zíátou medaili, stal §€ i mistrem Evíopy 1962
{69,94m) a mi§íem světa 1965 ťí3,74mi ; í96s
ř3,78m). Jěden Z nejlspšíóh kladivářů vŠech dob
1{9v9l je§ě na oH í972, kde skončil pátý.

9 +l*lt tv byl také tňná.{inásobný miíifMada§ka. §.K.

Zaniklé olympijské sporty

alympijské §poňy se dětí na tzv. plnohodnotné a na ukázkové, jejichž vítěz není považován za
olympíjského vítěze. Vdávnověku oH byly na programu také di§ciplíny, Kere by dnes u neenalců
vzbuzovaly spíŠe úsměv. Napřík'ad v roce 1896, 1904, 1924 a 1932 se soutěžilo ve šplhu, muži cvičili
§ kuŽely (1904, 1932), skákalo §€ z místá do výšky i .to dálky (1900, 1904, 1s08, 1912) a v letech í9o0 a
1904 byl na pno§ntřnu i trojskok zmí§a. za hod břeménem o váze 56 anglických liber (25,4 kg) §e
udělovaly ínedáile V letech 1904 a 1920, Ve stockholmu (1912i diváci áplaudovali hodu diskem obouruč
{kaŽdou rukou zvlášť), stejně s€ vrhalo i koulí a o§ěpem. Švedové dominovati V disciplíně přelahování
lanem (1900, 1904, í9fi8, 1912).

_ Nakonec z olympijského progíamu vymizelo i pláváfií s přěkážkami a plavání pod vodolt (1,900),
stejně jako knket, kroket ('1900) a roque (í9o4). Podobně, iedy n€slavně, dopad'o i pólo na koni {i900,
1908, 1920, 1924}, gor (1§00, 1904} a vzpíráníjednoruč (1896, l904, í§20, 1924).

Dn€s UŽ netleskáíne ani závodŮm motorových člunů (190E) a dokonc€ ani §ňelbě na živé holuby
(druh volák belgický) a kance (1904}, Nikdy jř ne§palňme ani Vypjaté §ouboje V ařchitektuře, sochaislví,
malÍHvÍ, literaluře, hudbě, natož jízdu n8 skeletonu, kdy závodník svišlí na speciálních nízkých saních po
bňŠe a hlavou dolŮ (192E, 1948}. Ná oH 1924, 1932 a 1936 byty uděleny medaile za nejlepší hofolezecký
výkon a na oH 1936 iv disciplíně bezmotoíové láání. -r-
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PIAVÁNÍ

3clTEUx Jean (Fíancie) _ Zlatou lnedaili a nový olympijský rekord V čase 4:30,7 na 400 m Volný ZpŮsob
J.p]n;l ještébronzernVešaíetěna4X2O0mspo]eóněsBernardem,EmilentemaJanymVtómŽestyluaV
čase 8:,45.9,
i:ť Z FRANCIE ,1953

Z MAHRA 1958
Z CENTRÁAFRICAINE 1993

YV.960
YV.16+A1 4

Yv.888

r\,1i, s78{978/83)
Mi.129+159
Mi.1 505(1490/516)

Mi.i 171(1166f3)

Mi.355{355/60)

UsA _ V sestavě Hoag, i"iáú_uilisíd, Keiiey, Keúny, Lovéieile, iíeibeigÉí, Giasgow, fulcCai;e, Fippiti,
],\,; i;ams. Bontemps, Kurland. Kgiler a Lienhad Vybojovall Amer]óané tladičně zlaté medaile před §sSR a

KošíKoVÁ

Uruguayí,
FM Z sT.vlNcENT 1996 Yv.

BcX

CHYCHLA Zygmunt (Polsko) - Ve welterové VáZe do 67 kg Vybojovai Zlatoú medaili-

Mi.

=!,.: Z PoL§Ko 1960 YV.,i036

|-iA1,1ALÁINEN Pentti {Finnland) - Zlatá medai}e ve váze bantamcvé do 54 kg.

1972 Yv,A159

CDVp 3

CDVp 3

"1,ŤF.?ýj:"\ _t !. i !"-.

i,, i; i.ť -;
|, _, \. ,,i,'" "'3'\'. 

"j:" ť:*.,1i'4 ] . \'

PAPP Laszlo (Ungarn} - Víiěz ve Váze lehké střední do 71 kg,
Filateii stick ý fr ate aá! ýil XlV.a hi.

PATTERSON Floyd (USA} - Zlatá medajle ve váze střednído 75 kg,
- !] 1 AJlvIAl! 1971 Yv, Mi.,1 054(1 054/59)

ZÁcHA6,A Ján (Č§R} _Českos|ovensloj boxeí-siovenského pŮvodu, olympijský vítěz CH 1952 v Hoisinkách
v érCVé váze, zúčastnil se i OH 1956 vMelbclme. kde byl ve stejjré Váze Vyřazen Ve Ďtvrtflnaie (5--

3 .l ís,:a),

Fful c sLoVENsKo ,1997

lil.VALNE SHRO|,/AŽDENiE i BRATISLAVA, 1 8,1, 1 997 l
1952 / ssoŠF - sov i997 / JAN ZACHARÁ i oH
ol-i HELSiNK| ZLATÁ MEDAILA V BoxÉ

2,- sk Dzurilla Vladirnii, Golián Bohumil, / Golonka JoZeí, Lonyňa Joz_ef, Mečír

=" 7 nnAI l

(35)
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Miloslav, 1Nepeia ondrej, Pnbllilrec JcZeí, Schmidi Pavol, i Tkáč An|on,

Zachara ján i ró Ň ióiv*pijsra spo očnost Slovenska a Slovenská /_

o|yŤp,iská arŽO-"-,a- 'fri' pr;tezirost ,100,vyročia 7alo- l žžaie

Meorinárolreho- ,,yrnp,j,r,rb výboru ,,organi- / Zlvali anKClL o 10

na.iúspešnejšíciory"Óioi,iou,9. 9,1u"n,I: J,l,ťT;^]|1l".,l%"^
"y'h'ásenie 

sa uskJ- / točc, v h,-leii FlS 1a slrb-\hom J'ese ll, lu,;Yv,

sLoVENsKo 1994 - 97

šTRBSKÉPLEso 22.1c,lgg4 10.NAJLEPšiCHOLYMPloN!KoVSLOVENSKA
BRATISLAVA 18,1.1ďř iriÝž'šsosr-sov / oH },IELSiNK| 1952 |zLATa -

JÁi.] ZACHARA
Detail,/ e wabrezenlvíz lli.díl iijstóie Čěské!p a ČesÁ,§bíenského olynp§m!,

šEnN

ňEI elrló 
^i"^Aňňó 

lt+"r;"t - i191 ita{Ského dnržs,iva, Keré v sestavě Mángíarottj E" Mangiarctti D,,
ucLrlllv 919J§Pyv \l\ullq/

Pavesi, Oei-"no, dertnetti a Battaglia v3bojovaio ulató medaile v kodu dfuž§tev, a.^r^^!aý..r}4.\
FM Z GUYANA 199] YV,2533 lv1l,ccuv(oov+l l,i

PARAGUAY 1997 YV,1560+A760 Mi,29-10

PR

D,ORIoLA, christian {Francie) _ DvojnáSobný zlatý medailista Ve flereiu V soutěži jednotlivců i družstev,

Ldá cĎ^lll < ním 
^ádlclnováli 

Buhsn, Nogl, Rommel, Netef a Lataste"" ' 
.:;;-:;r,;*í;,t*st l, ilv.1,1

GEREVlcHAladartUngarn).Z'atymeJai.;S1avŠemuŠa'viiJrL.zs'cvspo]eÓnesKaÍcaiimKovácle'.'
Berczéllyim, Rajczányim * p"pp.*"poJrozli tuto_medai|i i stř|brem ve siejné soutéži jednótlivců a bronzem

v §outěži družstev ve flergtu.p|ĚcnE , iilrvi*, paloczenl, Maslayieín, Bercze|lYim a §akovic§erír,

F hér! sti1ký meťe rí éI |iz X, c H,

KoVAcs Pal {Ungarn} - Zlato V soutěžícri jednotlivcŮ i družsie", v šavli (viz Gerevichi

Fílatetr síi1ký m a|e ň á!,tř X. o H,

MANGlARoTTiEduardo(ltalia).SpolečněsBergaminnim.spallinem.ManliÓdiRosou,Nostinima
peiiinrm .Jybojovai stiibi-o ve f]eretu druž§ev ] ve stejné soutě;i jednott]vců a ziato v iednotlivcích i

družstvech {viz Delfino) v §outěži korCem,
Fitatetstjcký maíeiél,iz y,l. QH,

PAVEsl carlo (ltalia} - Zlalo v kordu družstev (viz Delfino) a š€íé místo v kordu jednotlivcŮ,

Filateiist]cký fraieňá} viz XÝI,oH

VZPÍRÁNi

W|LKEES Rodney (Tíinidad} , Bronz v pércvé váze do 60 kg,

Flatejisťcký naťeiá] víz Xlv aH

KiLGouR Lennax (Trinidad} - Ve siřecní tóžká váze d.! 99 j_s vyboloval '"'ě^'^ljiil;
Fful Z TRiNiDAD 1972 YV.308 Mi.308(306/-]0)

Mi,BF5

ffi

(36)
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SKOKY DO VODY

cAPll.LÁ Perez JoaqUin (Mexico} , Výki:nem 145,21 VybcjoYai Střibro Ve skocích z Věže a pnda1 i čtVňé
mísió Z 3m prkna,

Filaieiistjcký maťe iál óZ Xvl.Q H

LEE §arnuel (U§A} - Vítěz ve skccích z 1Cm věže,
FM Z DoMlNlcA

PR

STŘELBA

1996 Yv Mi.

N,lC coRMlCK Patricia {UsA.) - Suverenka ženských soutěží VyDojovala Zlato v obou disciplinách, na 3m
prkně i z věže.
FM Z DOMINICANA 1olo Yv.A146 Mi.729G24l31)

YV.BF24 Mi.BF26
DOMiNiCANA 19a2 Yv,A151 Mí,754049l56i
s přetisksn L{v l)NEScc YV,A146 Mi.762{757ia4)
nnlrjílnllf^[l^ {OA? Vtl Rtr ií; Ptr)F
DOM|N|CA 1996 Yv- Mi.
GUYANA 1991 YV.2536 Mi.3512(3504112)
GHANA. 1996 Yv, Mi.
PALAU 1996 YV, Mi.
UsA 1996 BoNNlE BLAIR - KlP KElNo - P^.T MccCRMlCK / HALL

oF FAME / Bo|sÉ 8.,11.1 996

BENNER Hue'et (UsA) - Ziato V libovolné pi$oli na 50 rn nástřelem 553 bodů v novém olympj,jskám
reK0 rcju.

F}i Z MAHRA 1968 YV.15+A3 Mi.1,18+150

ANGEL Leon Gozalo_(Espaňa} - Stříbro V libovolné pistoli na 50 m nástřeiem 550 bodŮ,
=i, 

ž ťii^iin
lvi|.azJ,\JzLulJJ)

PARAci,JAY 1 989 Mi,BF454

Mi,4277(4275n9)
M1.4402(4400i 03)

zve řejněno v paedcj}.z/c' čáslecá.

vydáao s pbriskem Vlmbleoan , saul 19B8

SARBU Josif {Romania} - Svělcvý rekord výkúnem 4C0 bodŮ získal ve střeibě malcrážkou Vleže Zlatou
mecailí. podloženou ]ešlě šestým mísiem se $ejnou zbrani na 3x40 ran.
Ffu] PR RoMANiA 'i1 .7.1992'f lMlSOARA / 40 l ce ani / pňma medaile i

Helsinki 1 952 l JOseí Sarbu

JAcHTlNG

ELVSTRoM Paul (Danmark} , Zlatá medalie ve třídě Finn,
Filalelístický mate iál,/iZ Xv. aH.

PORTUGALsKo _ Bronz Ve třicjě Siar V sestavě Francesco de Andrade a Joáquim Fiuza
Filaíelisbck:i mate nél Vz.:<lv _a H.

Na doplněnj nutno uVési, že na poiské celinové dopisnici k medail]stŮm z oH 1952 jsoiJ zmínění boxeři
Chyclá a Afitkjevicz, §yrnnasta Jakie! a kanoista Kocerka.

PARAGUAY
PARAGUAY

1 989
l 989

V., DE

Yv,2380
Yv.2442

)40

K1*J- l/,dq /e4,/

,i,,\R,\

.;Jfi:3S
=É-#Ť*:,
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i stadiony {7)

Rol BAUDoUiN (STADE DU HEYSEL)

Sladíon byl otevřen 23.slpna jsao, x" §lému jubiieu nezáVislosli Belgie a v rámci mistrovství
Světa V cyk|lstice, První {otbalóVé utkání zde hrála Belgie,14.9,1930 proti svému odvěkému rivalovi
Holandsku a zvilězila 4:1. síadion má kapacitu 50 000 míst. Stará.lmáno Heysel, spjaié stragécii
v roce 1985, kdy pn finále PMEZ JuVentU§ Turin - FC Liverpool, zahynulo 39 ]talských fanoušků,
zlrrizelo sdŮkjadnou rekon§rukcí vioce 1988. od vzniku §€ zde Uskutečnilo rnnoho dŮležitých
sportovních akci. Betgická |eprezentace zde hraje většinu syých mezi§átních ulkÉní, Anderlecht
Brusel zase zápesy Ligy mi§tnj. Konalo s€ zde i někoiik zápasů v boxu a někoIikrát na §adionu
končily etapy cyklistického závodu "Tour de F€nce'. V Ioce 1 972 byl stadlon svédkem íjnále ME '! 972
m€zi SRN - s§sR (3:0). fináie PMEZ 1958 Reál Madrid - Ac Milán (3:2), 19§6 Rea} fuladrid -
Paítizan Bělehrad (2:1}, 1974 8ayern Mníchcv * Atleiicc Madrid {1:1, opakcvaná,íná!e 4:0), 1-o85
JUVentus I.:nn - FC LiVerpool (1:0), ílnale PVP 1964 Sporilng Llsaboq -MIK Buoapest (1:1), 19/§
Ándeňecht Brusei - West_ Ham United (4:2), 1 980 Vaiencia - Arsenal (0:0, 5]4 na penalty), 1996 Paris
s. Germain - Rapid Vídeň (1:0). V roce 2000 se stal §adion dějištěm zahajovacího Utkání il,lE 2000
(Belgie - svéd§ko 2:1).

Českosiovensko hrálo poprvé na Heysel sladionu S.června 1955 a vpřátelském utkán!
zvítěziio nad Belgií 3 :,1. Česká republika hráIa už na novém Siadionu krále Baudouina 9.února 1999 a
Vpřátelskérn utkání zvílězila nad Beigií J:0. brankou J,Koilera. Stadi0n a některé uflálo§ii lze
dokumeniovat i fitateli§icky, s.Kámenický

llLtlLEs. uEliq WlYťĎ5aLu ]

wÉxLorgtl§§íElLlB_.ou..rr. ]'935
i:.st§.. &t ktr_&, súýddái

,/-, '/.- ,'r.' ,/_,
I1 /'i??, ;?2L :. /4/,../

/;íúi".-^-
,a'ý :_::": ;'_lr;.

irr;PŠ-"'l\ 3, /

\r^"ir-"

:
a.::i

!

CÉÁVpIoŇilA,J J]E!poPi Jq FcoIBALi
íccUPE tsÉNlj Dtl!!§AÝ)

1910.1972
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čsstcí voLEJBAL v RocE 200í
. V letoŠním roc€ uplynulo jiŽ neuvěňtolných osrndesát í€t od doby, kdy i u nás vznikle první

organizovaná volejbalová oíganizace. Psa| se tehdy rok 1921 a půdou, na Úere k tomuto aktu došto, oyta
PraŽská YMCA- VŠechfló to začalo ovšem mnohem dříve. YMCA - Young Men crrristiin nsso"ixon, ne;,o
9|Pte_"]i.rresral9ká spoleČno§ mladých mužŮ, byla založena ve druhďpolovině dovaténáctého století vU§A. MÓla i §voji divČí ěiást s názvem YWCA. ŘeOitelem tělesté výchovyÝÚcÝv americtem Úorrvoiu nvr
Williarn C,Mo€an,,který je povďován za olce světového vclejbalui který vo|eibal po|rve vere;ne ireoveótna podzim í,ok! 1896 ve springíield college ve §átě Massachu§6ets pn 6nrerenci Ýticl,

SPíingfield Colloge byla v té_ době pŮsobi§ěm píoíesoía Naiimithe, Keď byl j€dníín r organizáorů
konference a mimo jiné byl znám i tím, kteď Ňvedl na světlo sváa jiný mícovýipÓ* - rosirouoř. vote;nátsé Velmi líbil a hned §e také na €merickýú universitách a v organizacíih ymcÁ rychle rozšrfir. rerrcy.iéÍ nJ
ksždé slraně hrálo pouze pá hráčŮ.

_ _ K nám se vclejba! dostal píEkticky v íoce í9ío, kd,ý §€ v Žiiine, peei ameil-cké YMCA, iderá byia iqouf§i a!9íic*é armády, u§k§téčnil elvj,j_kqrs sportovníóh her pro óairé instruKor}. intomen zo" Í,ýi i
Joe Fif§, Žák proÍesora Naismithe, pozdější bdiiet československé YMCA a nodivý propagátor sportu vůuec
a volejb§lil a kŇíkové zvlá§ě,

V přvnich létech se hře podriysokau sítí řikalo podbilená. Velké zásluhy na jeiím mzšíření mají i
sok9loyér skauti € zapomenoul nemŮžeme eni na trámp§té hnuti, nere pňvedlo na vólépatová hfi§rě řáy
vYnikajídcn vobjbal§Ů. V roce í924 doš|o k usiayení ČWs (:esrerró volejbalového a ba§ketbalového
ry"r:) ? blly.orgánizov_án_y první celo§tální §outěžé_ Frvní tituly mistrů mpudtiry §i mzdělov€lá Sřakóva
akademie Píaha e VysokoŠkolslcý VK Prshá. V roce 19ž9 se pofrve pr6saoir soká xroměňz e v rcce 1934
byl_mi§íem ť9.psrý §portovní klub Vo Sumter. Ženy poprvé uojováty o mistrovské tituly v íoce 193.1 a k
nsjle$Ím P3tfi! t^/S PiEh§ a Soksl Pi:eň i. iriezríkeli se sŤai róii ls:so, itiiy d§ čVBs Ústoupiii iičastrríci
Trampské voleyballové tígy, ldeff organizovali §vé soutěžB odděleně. období inezi 1935 a 1940 tvoň "zlatouéť".l"§Ť9 v_ol€jbalu. TeMy doŠlo k jeho n€jvětšímu rozmachu, na vole.ibalová hfiště pňcházely tisíce
Tk:i_-"h i §aršícfi; ďorliry iumajů a soutěží jen poivrrovaly oblibu ionoto sportu. vse vsat irerusilo období
Protekr_o!Él!.

, _ _ Na dalŠÍ íozvoj § volejbal musel počkat až do doby po osvoboze*í. Dal§ím mezníkem byl totiž fok
19{,6.31.března doŠlo na vajné_híomadě k vytvoření sambstaneno česk*ho vore;Úaróueno Óvazu a k
o&lělení od_Svazu basketballového. Pf§tože u§aven byl i Sloven§ký vol§jbálový svaz, ,rznikla i §třešní
organizace Československé volejbalové ú§Řdí. VzniHé áeánárcclni aiďviry ;áivi iziÉženi ireanárodni
volejbalové íederaca FlvB, u§kutečnila se i první mezinárodní vólejbalová uikání. 

-

_ A to je vl§§tně začátek druhé "raté áry' našeho votejbalu, éry s puncem m€žinárodním, kteťá lrvále
až 1o šedesáÝch tet, Zkusme rychle bilancoúat_ Nejprve uristrovs*í eiópY mužů. ŽŘril i.M-Ě ; H;;
1948, §tfibío v Bulharsku 1949, opakovaně zlato 1055 v Rumun§ku a 19á8 na našich hň§ích, §říbío v
Turecku 1967, v ltálii í97't a v Hoiandskt 1985. N€méně úsp§ne byíy ve §ejné soutěá iženy, střibro vPíaze 't949, bronz v Bulharsku 195ú, zlato v Rumunsku 1b5§, stfuio tsss na domáci pooe,-umni u
Tuíecku 1967, §řfbro v ltálii 1971 iv Behil 1987, §ejný kov na §loven§ku ígg3 a ronečně'nronz opeúa
domácích hfištíů ,ls)7.

Pň §oměŽÍch mistrav*vÍ §věta j§me vyboiovali stříbro v Praze 1 949 i v Moskvě 1 952, zlato ve Francii
1956, znovu stfibío 't960 v Bnsilii i t962 v ÚosŘvě § opčt zlato na doínácí pt:le rsoo. žeiv Brv úspě§né
bronzem 1952 V sssR a g,ejnou medailí v 8rá§ltii 1960.'

_. _oo.pr€raT!olympijskýlhherbyl Volejbal zařazenpopíVévTokiuí964,kdej§mevybojováli §třbro
a o ftyň roky později i bronz v Mexicu,

.Hovoňt bychom mohli dále i o úspeších v sotJtěžích klubových, ú§pěších ve všeďt mládežnických
kat€oriích, o ěe§kosloven§ké §pecialitě, soutěžích dvojic, izv. oeltů-a konečně í o po§lední novince, ueáctr,
neboli P]áŽovém volejbalu- N€divme §e pídto, že vátelbatisté mě|i do§tatek oůvodů k oslavám svého
osm{te_sátíletého.iubilea. K tomu všemu pň§upuje někofik-významných událostí §portovniho ciarakteru a na
větŠině z nich se óLYMPSPORT podílel nebo je§ě OÚOe pooilet, zaji§ováním po§ovní propagace,
Podívejme se na jednotlivé akce podrobněji,

_V ryřrqí jŽ )C(I.ME ve volejbale mužů se usk§ieční v qolovině záři 2OQ1 na sev€ru Moravy, v
ostarvě a Havířově. K tomuto íni§rov§tví vydala g.května 2001 

'Česká 
po§tá, s.p, pňležito§tnou po§Óvní

známku v hodnotě 11, KČ, obálku 1.dne vydiní a ruční příležitostné razítko 1_dne wdení (vir orr.t). ry jsou
samozřejmě sbĚratelŮm crostatečně známé. ze spotupráce Česrc po§y, českéhó voteibatlrveno sváiu a
OLYMPSPORTU se v dgn vy'dání v píažské rě§tauraci "U vladaře"'na Úale strane uskútečnil i kře§ novépŠovnÍ.námky, §pojený s tiskovou konferencí organizačnfho výboru ME. Vlastní kiest šampaňským
PÍov€dli vedoucí ddělení známkové tvoĎy České pošly s.p., pí,Dr.V.Francxová a předseda 'česxeno
VolejbalOvého svazu, pán lng.Pavel Kuěeía.
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Po§a Praha 6 pouŽÍvala v tento den čemé §trojové znehodnocovací razítko Postalia k 80. Výročí
zaloŽení or§anizovaného vol€jbalu u nás. Účastníci siavnostního křtg obdrželi pamětní !i§ s novou známkou
a razítkem (Viz obr.2), pro člény oLYMPSPoRTU jsme pňpravili přítisk na cDV, razítkovaný §tejně (viz
obr,3). Mimochodem na razítku je Vyobrazen čs, repfezentant a mistl §věia a Evr§py z pade§áaých lel,
Ladislav synovec.

Na křest nové známky navazoveló §lavno§ní zasedání Če§kého Volejbalového §vazu v Pardubicícfr,
kleié §e koilalo V sobotu 1g.května. Pardubic€ si jako ději§ě téchto oslav zvolili volejbalisté ji§ě i pfoto, že
jiŽ v roce 1933 byl §okol Pardubice l. mistřem republiky. Vlastním ději§ěm oslev byl kultumí dům Paramo na
Pardubickém sídli§i Dukla a byla pfi tom i paídubická po§a. Pmvoz Éíležitostné poštovní přepážky
zaji§ovala vynikajícím zpŮsobem poštá Padubice 2 a je.ií píacoynice se měly po celou dobu provozu co
otáČet, protože kromě více než třemi sty účastníků slavno§ního zasedáni bylá přepážka bohatě navštívena i
paídubickými fi latélisiy.

Nabízené poštovní artefakty i zde pomáhal zajisit společně s Českou po§ou i olympspoíl. Učastníci
o§lav §í mohli odnésl kromě zdaňlé nové po§ovní známky i otisk výplatního stoje Po§atia se stejnýrt
propagaČním §očkem jako v PíaZe, tenlokrát po§hopitelně v červené barvě (viz obr.4), pňpomínájíoí Vlastní
konáni oslav, Učastníci oslav oMrželi pámětni list s novou po§ovní známkou (viz obf.5), a výplání
c€linovou dopi§ílici s propagačnírn pfitiskem (viz §br.§).

Prafuká i paídubická dopi$nice s pffti§kem jsou samozřejmě součá§í dodávky naší novinkové
sluŽby a abonenti je obdrží pň nejb|ižší pňležitosti. Pamětní tisty součástí novinkové služby n§j§ou, ale
protoŽe se nám podaňlo záji§{ít menší množ§lví obou typů pamétního ti*'u, mohou se zájemói o jejich
zaslání písemně pfihlásit u B.Poláka, Ke.ý bude jejich objednáYky wňzovat do vyčerpání celkového
množ§ví,

Ženská volejbalová repfezentacé bojovala v kvaliiikaci o postup na ME. Posíední zápas doma
sehfála naše děvóata s Německem v Mladé Bol€§avi 26.5,01 á kvalifikaci ukončilá V l§anbuh s Tuíeckem
Í.Června, K oběma rnkáním byly pfipraveny obdobné pamětní lisly, Heró předala děvčata svým so!pe*,ám_
Tylo pamě_tní lisry jsme prc naše členy nezaji§ovali a nemůžeme je zájerycům dodat.

Koncem Čcrvna píoběhnou v ostravě boje v &yřčlenné kvaliíikaění §kupině o po§up na Mistrovslví
světa v AQentině. Píozatím nepředpokládáme, že by byla tato událost po§ovně pňpomefiutá. Vlá§tní
záFjcvé }lE všsk pňpcmenuto bude. Pňpravujem€ někteú typ pošoyniha razítka § pfitisk na dopi§nici,
takže se můžete těšit.

v00LEJBALu

] rxzrnce
Dám kterékoliv Čí§lo knihovničky nebo zpravodaje (Včetně §aĚích) za .TENls VE F|LATELI| _ 1.čá§",
kteíé vyšlo jáko č,í 1 edic€ Knihovničky os.
vladimír Kolich, Francouzská íí0o, 708 00 ostřava (tel. o6gl69236E3)
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i\jěmecká pošia Zajisti;a přep;-av: poš',ovnicir záSilei( na počeš o]ynrpijských heí V sydney třemí dr-uhy zásilek s
i..ašety, 75 uilů před zahálenim her, ledy 2,7.zca1 přepravila LUfihansé Zási]ky na lince FranKíun - Sydney. Na
<ašetu.]scu kromě olympijských iir-uhů vyobrazeni všichni tň maskoti her. K odletu němĚcké reprezentace na lince
Frankfurt _ Singapore - Sydney byly přeo;,aveny zásiiky 4,9,2000. Nántětem kašetl je opět inaskot her. D0 třetice
byiy přepreveny Zásilky V cen zanď]e|,í her, led,v 1 5.9.2000, i\áměteiT kašetu je tentokrát logo her

d,J;";-_
,- "n'r"o

.*i &qj§
ocoú -

}§{BBB\B, §* g jil §§ §}I§ú6]e*

K Paraiymprjským hrám vydala australská
pcšte ceiino,,/ou dopisnici s \Tobrazenýrn běžcem
pare ympisKélc ohně se stejným íjámětem jsko
iocla ze zlámek, proio exisiuje i analogjcká
dcpisnice neb0, chcete-]i cades lnexime. Pňtíšlěná
znérnka se zeměkculí a iřerni svislými píuhy je
zlámá u ceié řad;, dalších australských celinot^ých
dOpisnic, ceiina _je uróetta pro leteokó dor,JĎení do

V již někoiik lei VycháZe]lcí sóJ-jl eUstl6]§ké
pošty Se objev]l 25,1.20C1 jtento pán s k},,ialou,
Na íotcgrai] ještě jako mladík, na známkce již
řer<něme v nejiepších ié'!ech, Jmenuje se slim
Dlsty, Plovedení cpět celinová dopisnice a cafies
mexlma. Víte ]iž, co cjělá v našem zpravoda1l? No
sanlczře;mě 10 je ten pán, ktery v
l]ezapoTnenlielnén 1eier,iznín pienosu zpívai
přírnc na stadicíU nenapodolri|eilrě skťtečilo,,.]
|ryn-nu všech Austra|3|lŮ - i u r:ás Veimi dCbře
znánou |ulaiylCu.

Poprr,é se oiynpijská hry na jižní poiokouii
uskutečnily roku ,1956 V llelboume. Tehdy pošta
vydala óyň pOštOVní Zná,-nKy a d,/a ae.Ogramy.
Nejtr]žši nominále měla př]pravcná zlállka v
iccrroič 3,5 d s ciyrnpij_s(!l1i kr,Jhy a Velkýíx

q
d_)o

ElóffnUrg d
2.72.CCo

z|Jí
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znakem měýa Melboume. Jenže těsně před
*^,.a^^1 -ALl^A^iéaiiéjtíi{ij ii§i uu§i! Nř iÝyJciii.úil6Jžít

poštovní sazby na 4d. Druhý známka mě|a

Wplatní hodnotu 7,5 d a připomínala přepravu
oiympijského ohně z Aihérr d0 ivleit]uulie.
§odatečně a clost dá\-,!!o po me!bournskó
olympiádě vydala aus-tfaiská pošta nepoužitý
návrh hodnoty 3,5 d í známku v hodnotě 7,5 C

jako čemolisky pň příležiioýi filatelistických
vý§av.
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NaŠi němeČtí přáteté se na sVýCh právidelných setkáních sešli V iomto roce na území bývalého NDR, ve městě
Zasvěceném sportovní střelbě, v Suhlu. K 35.Výroóí založení lMoSU se zde konal 29,'3.-1.4jubilejní Kongres.
RiiČní přÍ]eŽitostné razítko i přítisk na obátce pňpomínají dVě postavy světového těloqýchovnéňo nnúti. n,l.iann
aj.C,F.Gut§Muts zaloŽli nejen německou gymnastickou škoíu, ale jsou považováni i ja zakjadatele turne§kého
hTní. z jejich závěrů a teorií čerpal i Miroslav Tyrš.

35 lahre
Kongress 200I SUHI

uam 29. ;lIiirz - 0l. Aprií

Jaroslav Petrásek
P.O.Box 13

28223 CESKT BROD

'I'schr:chische Republík

FniTE}.i Ěl:fii-tH-]1 15,,:t3 AFJ,i řJ4

Na :ávěr bYch jiŽjenom rád potěšil Láďu janouška a všechny ty, Keří sbírají mladé, neobvyklé a nepříliš známé
sporty. Jedním Z nich je i kendo, pŮvodem z Japonska. Vyoúrazené razítko pochází z ltálié a pňpomíná ronání
MEv tomio sporlu.

\ !ý,i]v r/ á

4§"r'.r ZO;r'a2.
, *7}?0al

4

KYLETí §É §Ex"Do§ v JR§JloReí

VÍkend na pielomu Čevna a Července se stal dostaveníčkem rnýkvěiu óeské atletiky, kteří se zde zúčastní
mistrovstvÍ_repulliky- tjČastníci majíjednu z po§lednícř} možností seješió kvaliíikovat na srpnové mi§trovství světa
V kánadské]'n EdmontonU. Histoňe átletických šampionátů republiŘy není pffliš stará. První zmínky lze náiézt
koncem Šedesátých let. Český atletický svaz byl založen 19,dubna 1Ó69 ajeho tehde.jší Vedeni neustále usiiovaio
o samostatné ŠamPionáty vŠech věkorných kategorií. Premiérové mistrovstvi se uskutičnilo v roce 1970 ve Dvoře
Králové nad Labem a od té doby se uskutečnílo ještě tňcetkrát. To letošní tedy bude již dvaatiicáté. Aby bylo úplně
jasno, máme na my§li 5amostatné mistrovství České republiky, nikoliv Československa.

Mistři Ceské |ePubíiky byli vŠakj'ž vyhiášeni v roce 1969, Tehdy pouze v rámci tehdejšího federálního
mlstrovstvi ceskoslovenska, které se konalc V Povážské Byslrici. Nepočítáme li výsledky toho letošního
mistíovsivÍ potom bylo za období í969 - 2000 rozděIeno J122 mistrovských titulů, včetné dnerjiž neexistujících
djsciplin. jako^třeba 80 m překážek žen,zaa m překážek žen i mužů a dálšicn. o těch í122 litulů se pcdělllo 69
kjubŮ,a oddÍIŮ V PoČtu ziskaných titulŮ se 213 suverénně vede Dukla Praha, sledovaná Olympem Praha se 188 ,

USK Píaha 128, sparta 105 a LlAz Jablonec 92. co dc mísla konáni vede Praha 16x, ostiava 6x, Jablonec letos
jiŽ po 5, jecnou se MR konalo Ve DVoře Králové. otrokovicích, Mladou Boleslaví, Tnncem a Plzní.
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Á ď§šŤĚ R pĚfi DnAesffi.is *
PúkUd jsie si již tipl, óenu pětidrachmovky
z minulé slránky, tak lady máte další

na hodnctu doporučené zásilky
aolrankována také pěticjlachmovkou.
Takže rnůžele tipovat podruhé! Podaňio
se? Tak kolik? Přepočílejle váš tip na
su ycarsxé franxy a jestjlŽe to v pv,t,m
případě bylo rovných 1000 franků, tak pro
dŘ]hý ,iip stačilo těch tisíc frankŮ násobii
oeset, a Tdte lol To Dy,y ceny Ýyvo;áVacl,
zatím nevím, na koílka skončila óena
realizovaná, zato márn třetí doiaz. proč
tolik, když V YVeftu má ta pětidrachmovka
jakc ražená cenu 'iOCO yverlových írankŮ?
Ve slušnějšj spo|ečnosii lze i]očitat Yvert
frank za ražené známky 2 - 3 Kč a V b3nce
koupite švýcarský flank asi za 23 K:č?
Zkuste napsat pár řádek na téma vaŠich
zkušencstí s cenovými relacemi V

Ke správné odpovědi Vám určitě ponůže, kciyž si ještě
jednou dobře prohlódnete oba obrázky! A nezapornente
také Věnovai pozomos razílkul

tuzemsku i zahlaničil -jp-

ť tsí.ff §Oy,tl,ti}, fi§ffáTEiíi z LETú§.tsi§a rt{ráU
Přiloženě vám předkládáme něktelé posiední novjnky našich razíiek k pokoukáni. Tieba si z nich vybelete!

Iosef
IÁUF§R

11$
ř§r

,, i,_i"-,,",,,\

i.l ..-l\i b.-* -l
', í., ,..:',, :, ,,l\:-:;

ffi
é#fug026!_

_. | :-;- aš 4) ú?ý4,
' .€ť ťaly$o,:-

'*i i;:' ;-, 4"' c,a.";'
. ::; )1 y, ,

l44 }

a čisr,l e:t !!L!í,lt_--_---
É!

l Onl l

&
§t
&Ě,
derr€*o

#s
E[ -9, 5.c1 |o

\Er',,
j1 i?3l - ircl.aaA*&;}

§.y\.& \:^ !
í./i#}{ t

,'j5; ''J 4É.!J 
- \ - !

ťgszíl;p a!7
VůL! !13í:l

Dr,,liií
stán:siaY
GUTH

len<ovSxÝ
1 851- 1943

., - -.,.|,.-",,_.: :,]:
i n^a.] U.]|],
,i

:*l'i,|'- -==ď



Na poslední ukázce vidíte pamětní list, vydaný ke
křtu novó volejbalové známky. Ten _ie předmětem
5uDsÁ;jijce, UUa íjaliiuiiii ii)(' }i iiiuautU UlJYulidi u

B"Poláka.

Již 8ct iei sporiují organizovaně přísiušni6i
naší policie. A není to spoítování íedajaké. Zkusme
jmenovat jenom několik příslušníků policejních
sportovních oddíiů : Ludvík Daněk, Dana
Zátopková, Milena Rezková, Jaroslav Skobla a

václav pšenička. pf,dat si !,nůžete naše
plochodrážní rnotod§ty, řadu závodníkŮ šestidenní
a moh]a bychom pokračovat pěkně dlouho. Vždyť
název sporlovní klub Rudá hvězda zdá snad
Každý, Policisté pňpravují na podzim vlislavu v
Muzeu České policie v Praze. Tam ]sme měli naši
poslední Výstavu oLYMPSPORT'99 a § vedením
muzea jsme navázali velmi přátelské váahy.

Již během naší vrý§avy jsme pfislíbili
spolupráci pR ]etcšní výstavě k uýročí policejního
sportu tím, že vystavime íilatelistický exponát s
tou1o tematikou. Bohužel, pokud je nám známo,
přímo se nikdo Z našich čienů podobné iématíce
nevěnuje.

Protože chceme na iéto výstavě
panicipovat, obracíme se na Vás s prosbou. A
pr-otože pŮjde o propagační a nesoutěžní V,istavu,
může být vystaveno cokóliv, tedy i exponát,
Sestavený z matenálŮ více členŮ. PředstaVujeme sí
io tak, že zájemci o účast na télo společné akci
oznární jejímU gestofovi (lvanu Vápenkoví), co by
moh]i pnpravit, o čem a na kolika listech, stačí
třeba uvési " asi tři listy s tématikou šeslidenní" a
pod. Ani celkový počet listŮ není l!miíován, takže
vašim srahám se neze nekladou,

Věřime, že pomůžete svojí malou hňvnou malou částí k tomu, abychom na ýýslavě byli alespoň ZČásti

zastoupeni. (45)
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NĚMECKÁ POŠTA SE MOC NEVrZNAMEMLA

Pořadaíelé posledního Ms v ledním hokeji, tedy Německo, bohužel sbírky íilateli§ů příliš
neobohatilo. Známka Žádná, pošovní příležitostné razítko rovněž žádné. Jediným dokledem nevalné
hodnoty jsou tň nizné přitisky na celinové obálc€, Ta je ve Všech případech 9ejná, s v,iplatní hodnoiou 110
ÍenikŮ, Vydaná pro téme EVROPA 2000, Přítisky pfipomínají, ž9 mistíovství se konalo v Norimberku,
Hannoveíu a Kolíně nad Rýnern, BadátelŮm ponechám, kdo je na vyobrazených fot€raíiích, každopádně
na té k Norimb€íku jsou to naši repíezentanti. zcela ji§ě teďy sběráteIé .aději sáhnou po našem §rojovém
rázitku, Reré pňpomíná, kdo žeje to v posledních létech pánem na světovém ledě.

EISHOCKEY
WELTMEISTERSCHAFT

2001
28. April - 13. Mai

\árl-_--*frlII7t-

EISHOCKEY
WELTMEISTERSCHAFT

200l
28. April - 13. Mai

ElsHoCKEY
lďELTMEIsTERscHAFT

20o1
28. Apri! - !3. Mai
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kronikáře

Na 4o.jubiiejním za§edání oLYí!íPSPoRTu v Holicích jsme vyhodnotili soutěž - co mj da|
olympsport? Na předních míslech se umísiili kolegové: ing,zoeněi Slováček, mgr, Radek Jásek a
tieti misto obsadil ;ng.lvo Petr. ostatní se asi ostyóhali. Mězi se bou však plně uŽnávaji aspoň toto
spojení VedenÍ O§ a Členské základny. Škooa též, že nepňjel nikdo z€ §lovenska a dalších Zemí.
osob_ní výměna zk!šeno§íje to nejcennější, co dnes mám'e á můžeme využít. Nakonec ani písemný
slYk ČlenŮ není nejhoéÍ, Ólověk mŮž9 takto komunikovat a též něco získai oo sbírky, Velmi si osobně
vážím_ osobniho i písemného ýyku sJiíkou svobodou, spříte|em Janouškem, §e zdeňkem
Slováčkem, s Béďou Polákem á s dalšími (abych neurazil), za loňský rok jsem oMžet na 200 dopisů
a KL, a lo už něco znemená!

V nYnějŠÍ době, Vzhledem k hoŇícímu se zdíevotnímu $avu, jsem toho chtěl v naš€m hnutí
nechat, ale teď - po Holicích - jsem se rozhodl pokračovat (pokud mi síly stači). vyzýyám proto
všeciny, 

1by 
jakýmkoliv způsobem pomohli, Aby náš OLyMPsiioRr oate pinil pojÉni, ňeré mu dal

do Vínku již zakladatel pan V.R.Bušek, Zdraví Vás kíónikái Andělin Adolf

(46)
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Ve třetím čtvrtletí roku 2001
gratulujeme našim členům k tlýznamným životním jubileím

1, července
7. ěervence

5, srpna
7. srpna

11. srpna
21. srpna

k 60 tinám
k 40 tinám

k 60 tinám
k 65 tinárn
k 50 tinám
k 60 tinám

k 75 iinám
k 70 tinám

6. září
6. záíí

Miroslavu Brdlíkovi z Litoměfic
Radkovi Jáskovi z Červených Peček

Kadu Šlechtovi z Prahy 6
wastimilu Dvořáčkovi z pfibrami ll.
Jaroslavu KaIouskovi z Dolní Libchavy
Jarostavu veselému z kolína ll.

jarosiavu kameniekétnu z iioiiee
Josefu koberoyi z velvar

oLYMP§PoRT NABiZi :

Z materiálŮ OS, kleré máme na skladě, nabízíme následující přítisky s odpovídajícími fazítky, * 
= Čisiý přítisk,

O = přítisk s odpovídajícím razítkem, R = dtlo dopofuóeně.
ME junioni ve stř€lbě O
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Ms V hokeji 2000 o
Ceský team v přípravě na Sydney O
§iřeiecká históiie (iviáiek a Tenk) o
Fmil 7átdnAk n
Výročí Klúbu českých olympioniků O
orientační běh o
Masarykův okruh Bmo f.Šťastný) o
kvaliŤik3ce me v kopane (Kvašňák) O
liga mistrů (Nedvěd) O
ME ve Francii (Káďa) o
zahájení ME (Bican) sR o

Let na oH Sydney (Hilgeňová) ** o

cDVp

CDVp
cDVp
CDVp
nr'}Vn
covi
cDVp
cDVp
cDVp
CDVp
cDVp
cDVp
CDVp
cDVp

Uzávěrka pří§ího čísla je 2s.§rpna 2001

Předseda
Místopřed§eda
sekretář
pokladník

Redaktor

in§.Jaro§lav Petni§ek, P.o.Box 13.2Ez23 Český Bíod
ing,Zdeněk $lováček, Re§slova 2257, 530 02 Pardubice
§iánislav Kameniclý, Lečkova 1522, 149 00 Praha 4
Bedřich Polák,d.t., P.o.Box 47, í5§ 21 Píaha 5

lvan Vápenka, Na Zámyšlí 8, 1 50 00 Praha 5,

na jeho adresu za§ílejta vešk8ré příspěvky


