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Posledni trí propagačni štočky 2002, Keré fuořily soucást Výplatních strojků, podrobněji popisujeme na
siraně 75, Jsou na nich Významné sportovní osobnosii naši olympijské a sokolské historie :

JoseÍ Holeček (nar, 1921), od miádí cvičil v §okole a věnovai se i několika dalším sponům. Ke
kanoistice se dostal zásiuhou vodni turistiky a od roku 1939 byl organizován ve Vysokoškolském spoňu.
Na poválečné olympiádě v roce ,1948 v Londýně zvítězil ve 'své' disciplíně í000 m a tenbjž úspěch i
z.pakoval na 0H 1952 v Helsinkách.

Jarmiia Kratochvílová (nar.1951), § at|etikou zaóínala v r_1967 ve Slavoji Čáslav_ Její vý§ádní
ciisciplínou byl běh na 400 m. Mnohonásobná mistryné republiky, mistryně Evropy a na )fill, OH v Moskvé
ziskala stříbrnou medaili. Je světová řekordmanka v běhu na 800 metrů a mistryní svěia na obou tratich.
Vrchol své kariéry chtěla završit na XXlli. OH v Los Angele§, bohužel .,.

Miroslav Tyrš (1832-18Ba), za pomoci Jindňcha Fůgnera {1822-18a5), založil 16. února 1862
TěiocviČnou jednotu prážskou, od roku 1864 Sokol Pražský, Vytvořil vlastni tělocvičnou solstavu
s púvodnim ěeským nazvoslovím. Jindřich Fůgner byl jmenován prvnich §tarostou a Míroslav Tyrš prvním
náčeiíŤíkem, PosttJpně byly ustanoveny další jednoty a zaóal vycházet časopis §OKOL. R. í882 byl
uspořádán na Střeleckém ostrově v Pra;e l, sokolský slet. po kterém následovaly daiší, až ten Xl. V roce
1948, Po !, světové Válce byla usiavena Českcslovenská obec sokojská {Čo§), lderá existovaia až do roku
1952 a deíinitivní kone, nastal v roce 1957, kdy jednotky sokola splynuly pcd ČSTV.
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PoozlMNÍ sETKÁNÍ 2002

sé uskutečnilo dne 16. listopadu 2002 V sále ÚAN {ústřední autobusové nádťaži) zvonařka v Brně.
Patronaci nad naší akcí převzal ředitel ÚAN Brno, pan ing. Večeh. setkání po organizačni stránce Výborně
piipravil náš člen, pan ing. Jan Petrás,

Od 8 hodin probíhal3 buza. V'10.30 zahájij jednání předseda Olymp§portu, ing. JarosIav
Pekásek, kteni V úVodu ocenii vzornou příDíavu setkání a přivital Všechny přítomné, Včetně ho§tŮ
z Rakouska a sloven§ka- Naši členové ze Slovenska tlumočili pozdravy od Ervína Smazáka, který se
nemohl zůčastnit.

Předseda oS zhodnotil letošní čjnnost, omluvji pokladníka B. Poláka, kteni má diouhodobé
zdravotní potíže a slibil, že do konce roku 2002 budou .ozeslány všechny věci novinkové služby. Vyzval
rovněž Všechny členy, aby pak v krátké době provedli úhradu obdžených věcí a také členské příspěVky na
rok 2003 (vétšina piítomných zaplatija přispěVky na setKáni).

Dáie lníormoval o p|ánech 0S na rok 2003 s výhledem na rok 2004. Česká pošta Vydá v roce 2003jednu
Známku §e sportovnírn námétern a to [iE Ve sportovní střelbě (hodnota 9,- Fc) dne 25.6.2003. pío rok 20M
jsou v emisnim plánu tři znár,nky a to MS v hokeji, LoH Athény a Paralympijské hry tamtéž. Plánuje se i

ofjciáiní dopisnice s natišlěnou známkcu - 2003 - OlympUský kongres v Praze (mimo jiné se zde bude voIit
místo ZoH 2010), olympsport připíaví několik razítek a přítiskŮ kVýznámným sportovním uciálostem a
Výročírn. Následovala diskuse.

V pruběhu jednání si měli přítomní možnost ověrit své znalostí z historie OH t952. Test připravil
kolega Petrás, který nejtepší tři soutěžíci ocenil drobnými cenami. Toto setkání totjž připomenulo
olympijského vltěze z Helsinek 1952, J. Holďka {kanoistaka, 1 km), L.Janoušek

KbYž \,ÁnpčTli TL4sTÁvÁ čÁs
11;$ r,tatetrste se VěnUjí své zálibě, sedí pěkně doma Vteple, píobirajl se přirůstky své sbirky

';ťL* 
v pozvolna dozrr{va.jicím íoce a plánuji, cc leště Seženou, co musl 

'lst(at 
uíčitě a čeho by 5e

_-@ rrloh|l zbavlt Papijejl při tom čai, chroustají Vánočni cukíovi a při lom občas v myš]énkách

ffi ",-Ť:5;,"ťil;ř'ijn: i§Í:,:lŤ:?,1,#',"oť":,?TJ:'r*::f i:"::'.,:!ilťi"J kalego ie

§9F filate|ls!ů spoňovních a ie každý by si měl tíochu ioho sPortu užit taká na vlastní kůii. Když už njc jinéhc,
tak.aspcil piccházka na čeístvém Vžduchu uačité zdravl neuškodí, ba píávě naopak.

Cas várcční 1e i dobou rekapitulaci a ulaviíáni ncvých piedserlzetí, Necht' vaše rekaptiulace jsou
výhradně nebo alespoň převážně kladné, nechť se vári daři Vaše předsevzeii plnit (tedy alespoň
pievážně!). Fřejme si předevširn zdlaví! S nadcházejícím státlm každ:j dříve nebo později jeho
prioritU pokorně uzná. Ale přejme si ! mnoho osobni pohody a životního štěstlčka (nebo aspoň

"kousiček". i kayž tieba pokakanýho), A pře,jme si i íilatel]stické úspěchy, Vždyt' i ty prinášejí plné
u spokojen í!

Ať tedy ten příšti rok je ]epšl než ten, ktery právě končí| ,Ať se nám všem dařl plnii i ty
nejsmělejši sny a tužby, ať i ten náš o|ympsport je V přlštím íoce dokoňalejšl a at' z Vašeho členstvi
máte saíné přljemné pócity. D to se muslme zasloužit samoziejmě i m)1, všichni jeho členové

váš Jaída petrásek

PÁR ZPRÁV NA ZÁVĚR
,:, V roce 2003 vyjde kromě inzerované poštovni známky k ME ve střelbě i celinová dopisnice k zasedáni MoV,

kieřé se u§kuteční začátkem čeívence V Plaze, 8ude mlt originálnl přiiištěnou poštovnl Známku s vyobrazenírn
prÝniho če§koslovenského zlatého medai|isty, gymnasty Bedticha Šupčíka (oH 1924 PatIž}. Použiváno bude i
ruČnl PR a píotože na zasedáni bude volen pořadatel ZoH 2010, bude i SR nebo ovs k propagaci vítěze této
volby a samozře.jmě i cDVp,

'} Vydání druhé letošní knihovničky CS nám z techničkých důvodů skiouzává do příštího roku, V přištim íoce
budcu ledy knihovničky celkem tfi.,1 Značným nedosiatkem v naši letošnl činnosti byio rozesíláni novinkové služby Rozes!áno bylo skutečně
rninimum a z našeho dnešniho ctehledu viciie, že materiálů bylo hodně. Píoblémy byly Způsobeny zdravotním
stavem pokladnIka a novinkáře Bédi Poláka. opakovaný několiken/ poby! V nemocnici způsobil, že mateíiály
jsou rozesilány až nynl v záVěrU íoku,

'} Pli§péVky na rok 2003 zůstáVají pro české i slovenské členy v nezměněné výši 200.- Kč, kdo je neuhradil na
Podzimním setkání v Brně, použije vkladový list, kien/ s novinkami nebo §amostatně rozesílá pokladnik.

{' siiuace v emisnim plánu české známkové tvoíby se vyjasnila i pío rok 2004. Vydány budou celkem tři známky
se sportovni tématikou. Jedna známka k oH 2004, díUhá známka k Paralyrnpiádě a třetí k Ms V lednlm hokeji.
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CO ZAŘADÍME LETOS DO SVÝCH SBÍREK ?

Podívejme se spoleČně. co se objevilo na filatelistickém spoňovním nebi v letošním roce. V |eVé části
tabUlky jsou popsány jednak přitisky na celinových dopisnicich, které Vyšly pod náší patronací a 1sou označené
naŠin. ČÍslóVánim, dále jsou zde zařazeny přilisky na celinoi^ých dopisniciin, vydane jinými instituiemi, pokud se
nám ]e podaři]o zaji§tli pro naŠi nov]nkcvou službu. V p.avé částj iabulky jsou popsány viechny druhy sportovních
PoŠtovnich razítek, tedy ruČní příležitostná razítka PR (hand commemcrativá postmirks). stiojová piopagační
razítka SR (s]ogan rnschine Postmarks) a výplatní otisky OVS (meter cancellations). Nézapomneli;sme ani na
PříleŽitostná razítka í.dne vydání PRí {1st day postmaiks). Razítka, která jsme nózajištbvali a anl se nám je
nepoiař]]o zajistit pro členy naší novinkové služby jsou Uvedeny pod tabulkoU.

celifry, obálky, FDc - stationeries, envelopes Razítka - postmark§
2načka drUh Popis materiálu typ Popis razitka

FDc Znánka k ZoH 2002 0.1.02 - PRAHA
FDc známka k Falalympládě 2002 PR] 30.1.02 - PRAHA

oS./02 cDVp
SALT LAKĚ clTy 2002 1 cÉsKY
oLYlVPLJsKÝ TEAM 1§oLDlER
l-ioLLOW]

oVs
ad 4j.a2l PRAHA 31 / czech teám l SALT i LAiaE / clTY /
2002 / čEsKÝ oLYMPiJsKÝ TÝM

os2i c2 CDVp
sAL i LÁKE CITY 2002 / PÉAKS
]cE ARENA oVS

od 4.1,02 / cEsKÝ BRoD l 2002 / SALT LAKE clTY / tGěta
Jeriová / sTŘíBRo A BRoNz / SARAJEVo / 19B4

3S3i 02 CDVp sAl i LÁKE C|TY ?CC2 ,,

E cENTER
oVs

7.2.02 i PMHA 6 / st.rvtoffi
team / česrcÝ oLYMPlJsKÝ TÝM / oDLÉTÁ oo l salr
LAKE clTY l2002

os4lc2 cDVp
Ceši, do iohc l / SALT LAKE C|TY /
o]ympic Meda]§ Plaza

8.2.02 J PRAHA 6 l BRoNz / GRENoBLĚ196e l Hanka l --
Mašková l 2002 l ZAHAJENí / SALT LAKE clTY

os5/02 cDVp
Zi-ATo ,/ pro Aleše l sAL l LAi(É
C]TY PR

od 8.3.02 / PRAHA 1 /xlX,oLYMPlJ§KE HRY vsÁLT LAKE
clTY f ZLATÁ / MEDA|LE l ALEŠ / VALENTA

op Známka 5 přeiiskem ke z|atu A]eše
Valenly na zoH 0?

od E.3,02 l šUMPenrc t l ítX,oLÝtNFÚšxÉ rtnÝ všÁt-r -
LAKE clTY / ZLATÁ t nilroetle / ALEš / VALENTA

os6/02 CDVp
SALT LAKE 2002 / PARALYNtP]c j
cZgcH PARAl_Yl!.lPlc co[4lTTEE
i 2x zlata , 1\ slŤiblc / KaIeřina
Teplá

Pit
19.3.02 f PRAHA 1 / viTAME ÚSPĚŠNE PARALYMPIKY ! /
SALT LAKE clTY 2002

oS7i 0? cDVp
i,lN]cHoV i oH / 1972l2zlaté i1
střibrné / 2 bronzové,' VíTĚZSLÁV
t!4AcHA

o\/s
27.4,02/PRAHA6i r97m
MÁCHA / zLATo / welter i zápas ř,-ř, 1 sETKÁNi
OLYMPSPORTU

Cs6.,c2 CDVp
1 5 \:YRcc] ZAI_OZĚN] l cEsKÁ
oLYilPUSKÁ AKÁD!iVlE sR

30,4.02 / PRÁHA e l rga'* zobffi
AKADEMIE / Doc, Jiří / Kóssl

cs9/02 cDVp
ZoFlN l 27 1.- 5,5,a2 i ;unore[7
WORLD CHE§S TROPHY oVs

30.4.02 / PRAHA 6 / EuRoTEL / WoRLD cHEss /TRoPl.{Y /
pat*c Žoriru t 27,4,- 5.5.2092

os1 0/02 cDVp sVĚToVÝ PoHÁR / č§s / slřeiba
n3 běžici teíč l PLžEŇ

ĎH
30.§,g2 / PIZEŇ t l wonlo cúp7 nÚt*HlŇGTlncHl--
PtzEŇ 2002 / §vĚrový porÁn l BĚžicÍ TERč , Miroslav /
Januš

oS 1ii02 CDVp
Joseí / i,4asopust / NEJLEPŠTl-
FOTBALlsTA / EVRoPY i 1962 SR

1 7.6.02 / PRAHA 6 / 1 962 cHl[í2o027 Jo;;f / Masopust /
D3ZEE!JZ!4IE!q luičE / HlsToRlE ČEsKÉ / Ko'PÁŇÉ

as12l02 cDVp WORLD lvl]LlTARY /

cHAMPlotlsHlP 20c2 / HRADEc
FR.LoVÉ246 _17?a(,-

oVs
28.6,02/HRADEcxnÁLóffi
MlsTRov§Tví / SVĚTA / c.l.s.M. / v MoDERHíM / PĚTlBoJl
/ HRADÉC /,{RÁLovÉ / 24.6"- 1"7.20a2

cs i 31.!2 op
Ubalka priležatostneho ietu Píahá -
Helsinki PR

í9.9,02 / KoPŘlvNlcE 1 / Řóm
í9.9.1922 r 80

FDc Eni| zátopek PR1 11.9.02 - KoPŘMNlcE
os i,1/02 cDVp

oH 1952 / HFLslNKi 1Fff,l -záropek / oLYfulP| Js Ký | viTĚZ PR
19,9.02i ROžNovpom
LoNDý] ry / HELslNKl l lN MEMoRIAM ATLETEM sToLETÍVydal

AUiok]Ub cDVp
l\4EZlNARoDNi / sEsTlDEŇN'
INTERNAT|oNAL slX DÁYs
ENDURo

PR
24,9.02 /JABLoNEC nad Nlsou "l IFnvHIoeH s6ÚŤře l
?7,sDE

os15,02 cDVp
iELocVlNA soKoLA
PRAžsKEH0 oVs

27.11.02 / PRAHA 6l J.Fúgneť 1822 - 1s65 M,Tyiš tasz *-
1 862 / Tělocvíčná jednota Pražská '16.2.1862

Lasl6i 02 cDVp JosEF / HOLEČFK /ZLATO 1 km
/ LoN9ÝN 1948 / HELsiNKl 1 952

oVs
1 6.1 1.0_2. I BRN O 2_/ Z olympffi
HoLECEK / LoNDYN 1948 / HELslNKl 1952 / SETKÁNi
OLYMPSPORTU

osl7i02 cDVp ATHÉNY 2004 oVs
od,16.11,02 / cEsKÝ BRoD r@
Los ANGELES í 9s4 / ČEsKÝ TEAM / v přípravě na /
ATHÉNY i 2004 l
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PoŠia Harrachov pouŽÍVaia PR k zimnim sportovních hrám Zaměstnanců čs.pošty, Pošta české Budějovlcepol]Žlva]a PR k ZáVcdu míru a poŠta Nymburk PR k letním sportovnim hr;:rr, Cs,posty, Tato razitka nejscupřecměieŤ cooávkv o ympsportu v jeho ncvinkové službě a po novinkáři je nežádejie.
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vi §I-EDKy poDzI}.{Ní ALKCE

"''e"en sloupci je L]Vedeno ČÍslo.poloŽky, vpravém sloupci dosažená cena. Je_li u dosaženě ceny vytišiěná^,ě:djČka, by|o codáno Vice §tejných nabídek viélo hodn;tě- Neuvedené polcžky nebýly prodany, je možnó,]e:: ":an ob]eora: zd ,,}ryola\ac; cenU
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íNzERcE
HLEDÁM příleŽitostná razítka a razítkované známky na téma sPoRTovNí PoHÁRY Ve \čech druzíchspo'tu € MEDA|LI§TÉ A MEDAllE^letnicrr ornnpi;xrcl;il'ffiil;;diář',iá!iĚiir.e mateňály polska amnoho mateňálů na téma kopaná. PiŠte n" aár"!i-,''rvr'á*k MlKLAszEWlcz, ul.Kosciuski 20 

"B" m4, 14 2o0ILAWA. Polsko
:..

TATRANSKý PoHÁŘ í95o JEŠTĚ JEDNoU

, Před několika roky jsem se Zab]i/al
v nešem zpravode!i pio|}lemáiikou příležitostných
razílek k \4rše uvedené příležitostí jako jedňím
Z probiám,j, kterym se zab)ivai můj'přecólůoce
ve vedení olympsportú. Jards Justýn, Tatranský
pohár byl Vlaslně 51. Meziíiárodním mistrovstvím
Ceskoslovenska V lyžování. Konaí se Ve
Vysokých Tatrách od 15,1l. do 26,1|,1950, Účast
ze zahraničí by|a Velmi slabá, 1voňli ji praKicky
pouze Po{áCi, o to bohatéji si akce povšimlá
c^e_s|,oslnvenská pošta, Kromě lň známek (533 -535) a šestnáctiku§ové séri€ celinových dopisnic

,ffiffi.
qt#,VW

53
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(cDV 97} byla totiž používána řada příležitostných razítek a právě v nich je dodnes poněkud nejasno,

R*,ťbA: *l
ůó3

/
používáno pouze V uvedený den vydání, rázítko s rozlišovacím

PodíVali jsme
se na ně poněkud
po(lrobněji j|ž přeít
naznačenými několika
roky, celá řada z vás
§e ozvala se wými
poznatky a já byctt
dnes rád vše znovu
shmul. Přiležitostných
razítek bylc poměmě
značné množslví,
podívejme se na ně
tedy detailněji. Ke
tříkusové známkové
sérii bylo používáno
ruční příležitostně
íazítko prvního dne
vydání (obr.lj ve tfuch
typech, odlišenýá
mzli§ovacími pí§meny
a, b, c. Série známek
byla vydán8 15.'l.í950
a zatím co PR1
spísmeny b a c bylo

celou
souiěže, tedy až do 26.11,1950, navíc vněkteryich
dnech i ve fialcvé barvě.

m,ffi
Aulopošte Čs,pošty používala kruhové

fazítko s rozlišoveóím pístnenern B (obr,2) společné
s řaC'Ou dalších příležitostných .azítek Ve tvaru tří
pícDletených clympilských kruhŮ (obr. 3 a 4).
obdobná ra-ítka byla por_rživána na Štibském plese

podě|te se o svŮj oblev s nárni i ostatnimi &enáři našeho zpravodeje Tím vícje žádoucíj;j;ó případný objev Úvést
ve známosi prc šiňí s$ratelskou veiejnosl- své objevry pište na aáresu předšedy otym§sportu.

(obr. 5 a §}, datší oti$ky zaji§ovala pošía v Tatranské 6mnici, u pňležiío§ných přepážek na skalnatém
Plese (ob1.7) a V hotelech MoffiVa
{obr,8) a Grand (obr.9). Razítka
pro jednotlivé sporty byla
použivána vždv pouze v den
konání odpo\.ídajících discipiin,
ledy nikoliv po celou dobu konáni
5UutĚZl,

Uvedený celkový přehled
Všech razítek obsahuie známá i
předpokládaná data pouáí. Není
vyloučeno, že se mohou
vyskytnout i data zde newedenÉ.
uvádíme pouze den použílí, Ve
všech případech se jedná o únor
roku 195§. Dny, Uvedené
v závorkách .isou pouze
předpokládané a dop§sud
nepotvřené, Prohlédnete li sVé
sbírky, je možné, že takové otisky

ry. ci]stt

r 2139 n
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lb

la
lb

-,l-P.ANSKA LolvjNICA / 
,VYSOKE TATRY / TATRAxsn; pogÁR l LyŽtnpsxe rr,n;srRovsrvÁ ČsR

i a 18,J{_ též ve flajové barvě !

lb
ic

.,.-oi(E TA]RY E ,,AU-i"oPcš-A ,-erRr'.lrsKY po+Áq

15 18 20 21 22 (16 1] 1s
23 24 25 26)

15
lJ

J 5 1 7 18 24 25 ?6 |16 19
20 21 2? 23)

2a (5 23)
23 (15 20)

i1 24 (a 22 26)
17 24 (a 22 26)

21 (19)

25 (,a 18 24J
16 18 25 {24)

!,ysoKE TATRY / AtjTOPoŠTA i BEiiY / TnlRntlsrÝ poHÁR l LyŽtnRsKE MAJSTRoVsrvÁ ČsR

..sí](ETLTRý/eJtopoš;,c SjAZf/T;,:RANS{ÝpoHAR,,tyž.;asxEruRls,ncvsTvÁčsn

!.vSOKÉ TATRY l AUTOpošta; sxony l TATRANsKÝ poHÁn; lyžtnRsxr tup,.lsrRovstvÁ čsa

,,,YSOKE TATRY / AUTOPOšTA i sLALoM i TerRerusxÝ pot-lÁR l LYžIARSKE v,n;stnovs;vÁ csR

,rrYSoKE 
TATRY / A[_jToPoŠrl r ŠrRrerr l iRrpet"sri poNÁR l L_yŽtRRsxe MAJ§TROVSTVA

^qP
l]Z3

, ýSo(: T/\-qy ,autopcšrg, / -ATRANsK,i pohÁR , LyZlApSKE tvlR.ls;povsrvÁ csR
a2l

!'p.osíon], kiE cslatn! razftka iahclú ťypu majI měZj dvére,lodor7vr,,lm} linkami uvecjetgi c6clpliau ne.l pakazatelné uveóelr. nlc!

s:aasrÉ p,-ES3, \,vsc{E -:-Rr' / BE*ly, TATRA\SKÝ poHAR / Lv:lApSKÉ r\IAJS-ROvSTVr
acD 1523 Qa)

šTRBSKE PLESO / VYSOKÉ urRy l SJAZD i TAŤRAN§Ř POIIÁR i LYžiARSKE MAJSTROVSTVA
CSR 16 17 22 (24 2a)
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12

":4.

15

16.

^l8,

19.

2x

šTRBsKÉ PLESC l VySoKÉ. lnTRy, sKcfi l TATR.ANSK,ý pcHÁR / LyžiARSKE MAJSTRoVS;vÁ
čsa (i9 21)

šTRBSKE PLESO./ y/SoKÉ -rriRy / sLALcM i TATRANSfý POHAR / LYžIARSKE MAjSTROVSTVÁ
čsa ?4 26 (16 18 25)

šTRBSKÉ PLEso l VYsoKÉ TATRY / šTAFE]-í 
" 

-lATŘqN§KÝ POHÁR l LYžiARSKE MAJSTROVSTVÁ
]Sq ^.5 !25)

Ti-R,A\SKÁ :ol\4\,cÁ l VYCOí! -i-RÝ sKAL\A,I Pi_Fso ,Bí_r íV - A-RANSrý PoFicq ,

LÝ,ŽiARSKE |lAJsTRoV§iVA CSR (1 5 20 23)

17

TÁŤtr,Á\SKA Lol\4\icA r \YSo{E ;ÉTRY / S{ÁL|,{A-= PLESc §JAZJ,']ATRANiS(Y p]HAq ,

LvžiARsKE M^,J§TR9VSTVÁ čsR 17 26 ("lé 22 2a)

TATR;.I\SKÁ Lo\4t,ilCA i WSoKE TATRY ,Si(A,rNÁ.'É PLFso l SKOKY 
,TATRA\S(Ý PoHÁR /

LYŽIARSKÉ MAJSTROVSTVÁ ČSR (19 21)

-{TRÁ,,l§ý_q rC\4\rCA V,S]KE:ÁTqY SXA_\i-e P_5SO SLÁ*cfť. T; IqA\S(V Pc-iÁt i

_VZ,ARS<E Mi_;STl]CVsTVq ČSR 26 i,16 1B 24 25)

TATRAIJsKÁ LoMrdlcÁ / VysoKÉ TATRY i sKALNATE pLESo / šTAFETY l TATMNsKÝ poHÁR 1

LYŽIARSKĚ i,/AJSTRoVSTVÁ C§R 25 (15)

TATMNSKÁ LOfulNlcA i \\,soXE TATRy i BFl,1y l 'GaqND, l TATMl,,jSKi poilÁR / LYžIARSKE
tý}AJsTilcVsTVÁ ČSR (15 2c z,3)

TATRAI,ISKA LotliNIcA / !,asoKÉ TÁTRY / SJAZD /'GRAI.]D" l TATRAI{SKÝ PoFlÁR l LYŽIARs'i(E
!!1AJsTnOVs-ryA č§R il§ 17 22 ?4 2e';

TATRA\isK{ 0_0iúNlcA / VySOKÉ lATRy l SKoKy i .GRAi\iD" 1-IATRAN§KÝ porl,R l LyžlARsKE
L|AjSTŘCVSTVÁ ČSR (19 2í)

22. TATRÁNSKÁ .oMNiCA i \"YSOKÉ ŤATRY i SL{LOlvl , _GRÁND-" TÁ;RA,I]SK'i 2cHÁR / LYŽ|AiiS(Í,
h,lAJSTRovsTVÁ ČsR i8 ii oli§ky Ve íiai$\,lé baryě i6 'L?, i,24 25 26}

TATRAi;SKÁ ;oLtNlcA / VYsoKÉ TATRY l Š-:A.Fsfi l,GRAND, i TATRÁNSKÝ PoljÁR r tvžiARSKE
lýlA.-lsTRDVSTVÁ ČSR (1 5 25)

24 TATMNsKÁ LoilNlcA l vy§oKE TATRy l BEHv /,MoRAVA" / TATRANS{i PoH,qR l LYŽ|ÁRS(-E
1,4AJSTRoVSTVA ČSR

25 TA-RqNS(A Lo\,i., cA, VvSc(E :A:ŘÝ lS_A;3 / ,:,4oRr!A, -:-?A\]K, DcŤAq, :Yž AFSKE
MAJSTRoVsTVÁ ČSR 2224 1,16.7 26)

26 íAlRANSM LofulNlcA l VYSOKE -|ATRY i SKCKY i -lloRAVA, l TATRi,NSKÝ porÁn 1 LYŽIARSK5
lúAJSTRoVsryÁ ČsR ll\lY]

TATpáIÝSKÁ Loi,JlNlCA l VySOKE TATRy i SLALoM / ..MoRAVA" / TA-rR qNsKí poHÁR / lyž ARsíE
V]AJSTROV§TVÁ CsR _18.11,otisky Ve fiaiové carýě 16 18 (24 25 26)

TA,|FIANSKÁ Loill]l.JlCA i,ýyso,{E TAíRy l šrnrEiy /.fuloMVA, / TATRA|§sJai poFiÁn 1

_YŽ:AaS<E MAJSTRo,!/S-lJA C.Si 1 5 {25)

až sem - vš€, ing, Jaroslav Peiráse}<

27.
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Doplňky do Knihovničky č, 37 ,, §OKOL A FILATELIE,
Z území Československa (2.díl}

l,'láme radost, Že naŠi Č]enové čtou pozorně naše ooborné publikače, ai už ]e to náš zpravoda1
-':-Y|"lPSPORT,VizrubríkaKdotoví ., nebonašeKnihovničky Právénaiupcsiédni e :z.ismeonaželi oó,:S iV jankoviČe z Bratisiavy, P,Koidy z Dánska a také z recakce) někoilk ciopiňrů, které autoň ve svěm: . Ooomenul]. Násiedulici ocstavec si proto můžete oxeroxovat a Vystřrhnout a pc té Vlepil na posledni
.:,a:l, uvedeně příručky (pod závěreČncu výzvu),

Na stranu - 88 - ,ieště patři tato jnfclmace 
,

DRAHA. BRNO. O_STRÁYA -.Me4inárodni cvklistický závpd Praha - V3nšava
{uoraěiši Zá"oa nni*},
1._-_9.5.1949

tri _ PRAHA 1/ Ústředi cyklistů ČosrnuoÉ PRÁVo'l MEZINÁRoDNi
CYKl_lsTlcKÝ ZÁVÓDiPRAHA-WARSZAWA, 1. * 9, 5. 1949,=. - 5RNo 1/ lJs:řeo: cykirsrů ČosrRuoe PRAVC,/ t!4EZlNÁiioDNi
cYKLlsTlcKY ZAVOD/PFÁHA-WARSZAWA, 1, - 9. 5. .1949

)= - CSTRÁVA 1, Ústředr cyklistů ČOS/"RUDE PRÁVO,/ iýfEZlNÁRoDNÍ
CYKLISTíC|Cý ZÁVoD/PMHA_!1/ARSZÁWA. í, - 9, 5, í949

Na stranr; - 92 - a vic€ ještě patří tyto inforrnace :

':.4aKč,,FCF l+SZ-effi
Vydána V sedrnikusovÉ sérii náVIh A.Podzemná, ryi j.llerčík, 16,4

prvni slovenská olympij§ká medallistke
=i- - BRAT|sl_A\/A 29i14.11.19gZ MATYLDA PÁLFYoVA i912-1g44. 11.11.1922

člen sokola kvasice u Bína
si - 160 0c PMHA 6, HRY V|ll;oLYMPIÁDY,, PARIS 1924/

7c LET/B,ŠUPČÍK",PRVNI ZLA0,0 PRo CsR. 2,5.i994

_:-n/\'| J,sqJ.-Y
_i§§ý!ů.} FARls 19:1

.lr ť ř_ (: ^':'

)§{"l,;iřt",l-,

LADlsLAV vÁcHA {i899-19€}. olvmpiiský Yítěz nqpradlech [a oH 1.928 v Am§terodamq
c'en Sokola Brno 

^liÝpJ;.._9i - 
iffiiill::?;S9slo]-Yh,íPlJsri 

DEN/AMsTERoDAM/ 
#*;::it,,,::""j - př;t|sl, qa CDVo 32 P 3lta:iciá!n; plakai !/, OH Amslerdam/ Y-.'!/rv;ť=* *oLVMPl.jSKÝViTEZLADISLAVVÁcHdiGYMNAsTiKA \.ť; §

E!§íA iíLs]\[ovÁ {í925-194a}. členka Yítězného družstva na oH 19{8 v LondÝně fufiA1' '
jedjná Česká sPoňovkyně. která obdžela zlatou oly.npi.jskoú ,"daili ",n meino.€m",když zemřela
v LoTdýle na détskou obmu právě v der. koy terispoILrzávod:,ce oiebíralv z|3te ncdaije:i - 282 C'] ČEsK/ BROD, 16,5,1ggs,olyMp|JSKÉ HRy 1_ottoÝH rúelelrš<eir,l,SÁKoVlýZLÁTA
lllEDAlLE/'lN ME[,1oRlAM./oiy,Ťp,kruňylGYl,v{NAST|cKÝ^/ÍcEBoJ ŽĚN, 16,5,1998CVS dtto jako,SR, |exlsťu/'e však jen jaka prÓof s nulayou hcdnoíau, kartíčky s olisky byly lozdávány
ÚČastníkŮm setkáni alympsprsftu v Českém Brodě 16 5.199B a byty podepsány seítrou E.uisaxave
Mjloslavou Misákovou-čamkovou, rovně? členkou vítězného druistvia}

C - přítlsk ns cDVp 22-óLYMP|JSKÉ HRY LONDÝN ig4}lvyobrazení Óe!ého vitěznéha dťu^íya/
ZLATo V GYMNASTicKÉM VicEBoJl ŽÉNlzcena Honsává-Marte KůVáioVá,Milena Mútterová-
|'lilaslaVa Misáková-BoŽena Srncová-Věra Růžíčková-olga ŠilháfioVá-Věm Veřmiřovská,Eliška
l\4isákcvá.

130 let sokqla Velinl, 1868.199q
PR - 13c LET7SOKOL VELiMi 1868

-,l998/^/ELlM. 24 10, ,1998
ďi":z
-, )n( ..<f_ \/ P, \\,.4;..,!l"
.r66 ,|^\\ '99F';7^ff=-š
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Kdo to ví, odpoví ,..

v minu]ém čísle našeho zpravodaje s3 ptai náš předseda, v přlspěvku zánady a šarády ve
spodovíri filatelii, kdo že je io ten mUž na obfázku- Zcie je odpověď ,

Josef (Joe) Dostál byl českým zápasníkem na počátku 20, století. vt'stevník ZnámějŠÍho Gustava
Friš,ienského, mistra Evropy z roku -1903 V Rotterdamu Joe Dostál se proslavil jako jecen z r-nnoha naŠich

úspěšných zápasníků žv, Pershingovy oiympiády, konané v Pařiži v roce 'í9lg. Joe Dcstál ve váze
lehkciéžké podlehl ve finále Kopřivovi. kteli závodil v baNách Srbsi{a.

Tzv, Pershingova olympiáda byly Dohodové hrv (lnte!,alLiedgames}, organizované generálem

Peršhingem. Byly to hry Vojenské, neměty žádných ustanovení o účasti aniatérŮ nebo profesionálŮ. byl tecy
každý ke hrám piipušiěn,

čechoslováci se zúčastnili po dlouhé r:iobě jako sportovci nezávislébo národa, Ní]nisterstvc národni

obrany vypravjlc do Pařiže 33 člennou výpravu, převážně amatérŮ, Ve Vesiařství, IawntenniSU, fotbaiu a
těžké átietjce B!,]i ubytováni v táboře v colombes, Xde byl požcjěji V roce 1924 Vybudován oiympijský
Siadion,

Velmi krásný,ch úspěchů doúhli 3aši Zápasníci, kteři získali nejvěiší poČet bodŮ v soutěŽi osmi

národů, k cernuž také přispel Joe Dostál cjruhýrn mistem, (Dříve n3žFa1; umistění na prvnich třech rnistech

Dalšího vynikajicího úspěchu
zde dosáhli fotbalisté, kteří ve finále na
Pershingově stadionu poraziii don"ráci
Francouze 3 . 2. Mezi prvními. kdo
muž§tvu blahopřál. byl tehdejší rninist|
Zahraničí dr- Ed, Beneš, Ve fotlralovérn
mužstvlr, kleré byic zákiadenr pro OH
,1920 V Antverpáeh, byli mj. Klapka, Ant.
Hojer, Janda-Očko. Káda, Cervený,
Pjiát, sedjáĎel( atd, Fctbaiový tut-na1 na
Doho,oovi cF nráci by| h.a4 Vyialovac;Ť
způsobem. Našl sehráli čtyři vilězné
zápasy, vč. íináie během 6 Cnů. od 24.
o'o 29 června 19'19.

DonodoVýJh |rer líe,é možnc
cC do účasii nažvat !-nalýlnl olympijskými

h|arni {Pe§hingova olymplóda), §e zúčastnilo 29 národů Ve §vé době mély mi]'ř_}ořáiný úspěc|'}, byly
V podstatě prvním Většim nezinárodnjm zápo]ením po i. světové válce

PoZnatky Jsem čeryal

_- tlRsi DtY cr
''- A,§,D.A. lilliCil^t'pť
, - :]AM| snc\^í s,iÁ1loN _,-

JOHN J PERSH]NC
l 860-1r48

ii ka,;ilLA! ří)P)Ť^c!
sčNIE§ (rF ls(l

, olrt.I.! l,Pst Dli.c..r
-L.

Vác|av Slavík, Poděbrady

Generál John
.loseph Pershing (i86C -
1948) byl americký generál.
Vlětech í917 - 1E,18 Vrchni
velite] arnerických vojsk
V Evropě, Pc 1. SVětoVé Váiee
vélici generá] všech
americkÝch armád.
F ilateiistická dok!menrace,
Známks gen,J.J, Pershjnga
- Francie Mi, č 261?
_ U§A. 1961

z publikac€ ,Památník
československé tě'oVýchovy a
spodu", Vydané V roce 1947-

,olympijským vítězem",)
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'.1i iq29.1Q'z1. 192a oLWp'c§

->: pr;]eviI i jako hrdina. když
-r zachránji 8 lidl.

OlvFlpiisbý vítě? z H?vaíe

V UsA, respektive v Honoluiu na Hava.ji, Vyšia lelos 24. srpne
:' .žl:3stná známka, přroorninalíci už skoro zapomenutého .tr-ojnásobnéhc

: ,l:pt;si;ého VitěZe v plavání Duke Paoa Kahanamoku_ Nar-odil se 24. 8,'a?: iako syn pol clsty Vyrústal na mořských pl:ížích Havaje a k piavání
-e yiczené těiesné a íyzické předpoklady. Jako mladík zanechal bzy
š,,: i a se skupinou mladých lidi provozova! na pobřeží paciíiku. v klubi.l
:, \alu. jako první na světě WndsutÍing, Pň svých cestách na plaveoké
::l::ly do Austrá|ie a Kalifolnie propagova] tento nový a stíaktivní sport.
í3:, Se pak po§tupně rozŠÍřil do ce]éh(] sVěta,

Piaveckou kariéru začai v roce 1911, kdy iiž pii p,.vních závodech
:'e<ona| světové rekordy na 100 a 50 yardů ve vo|ném zDúsobu. V květnu
'9'2 se kvaljfikoval ná V, oiympijské hry ve Stockholmu, Zde získal svcji
:^,,rl zlatou olympijskou meda'li na 100 metrŮ Volný zpúsob a přidaf
i1,]cLj Ve štaíetě 4X200 m. V roce 1916, kdy byl Kahanamoku na vrcholu
s . v životní íolrně, se OFi bohuzel, kvůli l, světové válce, nekonaly. Vše
s 33vynáhradil naOH 192CVAniverpách kdevybojoval zlatémedai]ena1O0mvo|nýzpúsobaveštaíetě
:Ú3C nr. UŽ jako 34l.t'ý se zúčastnii OH 1924 v Paříži, cdkud pňvezl stříbmou medaili ze závodr'r na 100
a"i:,r Vrlný zpŮsob, Vtomto závodě získajy U§A všechi_ry tři medaile, když bronzcvou ziskal jeho brah
Sa: Kahanamcrku a novým olympi;ským šampiónem §€ st3l John Weissmúller. Pns]edni, pátou nredaiíi,
z s{3, Duke na OH 1928 v Amste.odamu ve vodním pólu, ale byl zde už jen jako náhradnik.

D, P Kahananoku byl laké sgdmináscbným světovým rekordmanem a veikým průkopnikem
novóho stylu v plaváaí - krauiu, O
tom, žé byl v USA vážen, svědčí
socha, ,|..ielá m§ byla odhalena
v Huntin_oton Beach v Kailíomil.
Hrál iaké v asi 30 filmech
V menších IOlích, VeIké role, jako
byl Tarzan j, Weissmúl]era se
ýšak niKdy nedočkai. V roce 1925

s přátelj zachiánilj dvanáct rybářů zpřevácené rybárské lodi. kehaBamoku

Portlét Kahanamoku na vydanÉ známce pocházi z olejomalby od Miche]a J. Dease z New
a'iaailsi]. obrazje nrajetkem Bishap Musea v Honolulu, Duke Pao Kahanarnoku zernřel22, ledna 1968.

Die podkladů oC josepha M, Lacka z U§A, zplacoval Slartlslav Kamenrcxý

DUKEFAoA

ná'
,JLe?
á#"

,.
§í

Bom @ Auguí 24, lEgor.t *e qmg
the l§t oftlÉ old lír?Átlan,mtlci nexr ío
thé (l@ 11 wsildE Toden yes eíler
Dglal* 196E d*í\ ht mn§tfu úhc p§tren
lslBt t§ lqríň úd ,BilmeŘ thsú9hqt
the wodd. Ht! futlE sDd írft hsÝ€
rt^m ln qo8lte JM|B !lnc8 fu m ítEl
cmmed rorld't .qu6. d§rra i* tb.
1912 oljept d by,íhe xtn8 oís*e,deB sd
aealr\ h t},. 1920 Olymdc Ces, by tbe
xtn8 oí Bc|dtm

O§

(83)



máai.tt*íOa, (zg /
Box

LlNcA Nicolae ( Rumunsko) - zlato Ve váze Welterové
FM z RUMUNSKo 1961 Yv. 18M (1804/13) Mi. 2ci0 (2010/19)

RUMUNSKo 1964 YV,2069 (2068/75) Mi.2346 (2345152)
Yv.2a77 i2076/83) Mi, 2354 (2353160)

PAPP László ( Maďarsko) - ziato ve Váze lehké střednj
fi}aterstický maienál Viz XlV. o}ympíáda

sPlNKs Tarence ( velká BritániB} * ziato Ve Váze mUší
FM Z DoMlNlKA 1959 YV- 545 (542l6+A146/8)Mi.127 (724131)

Yv. BF 23 (23/4) Mi, BF 25 (2516)

DoMlNlKA 1962 YV. 564 {56'1/5+Al5i/3)Mi. 752 (74sl56)
(YV, 545 s přetiskem 

"XV Unesco" + hodnota 2c)
POMIN|KA 1962 Yv. Mi. 760 (75716ó)

Mi BF 27
(YV, 545 s přetiskem "XV Unescc" + hodnota 5C)

TORRE9 José ( USA) , stříbro ve váze welterové
FM Z N|CARAGUA 1996 YY. BF t,lj, BF

zobrazer) spolu s Pappem ve finál?vérn zápa'u

štnnlt

DELFINo Guiseppe ( ltálie} - zlato v šermu kordgm družstev a stříbro v soutěži jednot|ivců
íilatelistický materíál viz XV olynp'áda

Ď'ORIOLA Christian ( Francie) - zlato v šermu fleíetem jednoilivců a stříbío v souiěžj družštev
lílatelistícký natedál viz X!v. olynpiáda

GEREVICH Aladár ( Mad'arsko} - Zlato V šermu šavlí družstev a bronz v šermu fleretem družstev
_ íilal€lisťichi mateiálvh X, olynpiáda

KoVAcs Pál ( Mad'arsko} - zlato v šermu šavlí družstev
filaleli§ický mabnáI viz Xl. olympiáda

MA.NGIARoTTI Edoardo{ltália)-zlatovšernukordernavšermufleretemdružslevabronz
V šermU koídem V soutěži jednotliVců
filatelistjcký materiál viz xt. olynpiáda

PAVEsi caílo { ltálie) - zlato v šermu kordem v soutěži jednotlivců a družstev
FM z DoMlNlKA

DoMlNlKA

1959 YV, 546 (54216+A145l8)Mi 728 {724!31)
Yu, BF 23 |*A| Mi, BF 25 (25/6)

1962 YV, 565 (56115+A15113)Mi. 753 í74sl56}
(Yv, 546 s přetiskem,XV Unesco" + hodnota 2c)
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DoMlNlKÁ 1962 Yv. ML 761 (757/§4)
MLBF 27

(Yv. 546 § přeti§kem,XV Unesco" + hodnota 5c)
GUYANA ,1991 Yv, 2580 {2573í81) Mi- 3556 {3549/57)

SHEEN Giltian { Velká Británie} - zlato V šeímu fieretern v soutěži jednot]ivkyň

FM Z DOM|N|KA 1959 Yv. 504 (50418+A129/31) Mi. 650 ( 660/67)
YV. BF 16 (16/7) Ml. BF 18 (18/19)

DoMlNlKA 1962 Yv. 510 (51ol15+A134i6)Mi. 672(672l7s\
(Yv 504 s pieti§kem 

'Geoíysikální 
rok" + hodnota 2c)

DoMlNlKA 1962 Yv, BF 19 (19/20) Mi, BF 21 (2112)

(Yv. 504 s přetiskem,,Geofysikáirri rok" + hodnota 5c) na BF

vZPíRÁNi

ANDERSON Paul ( USA) - zlato ve vázÉ těžké
FM Z MAHRA 1968 Yv. (15) Mi. 119 (115/21)

s přetiskem,.Fleming" Mi. 151 ( 147153)

VoRoBJEV Arkadú ( soYětská svaz} - zlato ve váze polotěžké ( už bronz v 1 952)
rM Z zssR 1957 YV. 1951 ( 1948/53) l,lli. 1970 (1967l'|2)

STŘELECTVÍ

HoŘÍNEK otakar ( Československo) * Stříbro Ve střelbě z malorážky na třj polohy
česxÁ nepugllKA 1996 strojové €zitko použivané v Píaze

r'-*ffil

tffii
tfrffiňiF*Ml

ry,-l{,ij{

., F|'KtjiEěp!
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;

,/ ! rol ,t
Jvws-;Ý

oUELLETTE Ge.ald ( Kanada) _ zlato ve stře|bé z maloražky na 50m vleže
FM z DoMlNlKA 1957 YV.469 (469l3+A114l16)Mi. 613 ( 6í3120}

Yv, BF 9 (9/10) Mi, BF 11 (1íl12)
1958 Yý.474 t474t?g+A117l9)Mi. 626 ( 626/30)

(YV.469 s přetiskem "Utečenci"+hodnota 2c+spojka na ružoVém papiru)

1958 Yv. 479 (479/83+Al?ar2\Mi. 821 { 621125'|
YV, 469 s přetiskem "Uieěenci'+hodnota zc.stella David na íůžovém papiíu)

1958 Yv.484 (484188+^í?3/5) Mi, 642 ( 637152\
Yv, EF 11 i,l1/4) Mi, BF 14 (i3l5)

{Yv. 469 s přetiskem,Utečenci"+hodnDta 2c,spojka na bi|ém papiru)

DoMlNiKA 1958 YV.489 (489/93+A126l8)Mi.637 (637/52)
Ýv.BF 12 (1114\ Mi, BF i3 (13/6)

ryv- 469 5 přětiskem ,,Uteěenci"+hodnota 2c+s,tella David n2 bilém papiru)

DoíňlNlKA

DoMlNlKA

DoMlNlKA

,rcA-!!Vl,,

-ff6ggp"

ffiiffi
\\\j._c!i&#dt" *š-l//\\#.ď//'pffir'
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K^NADA
(sé|ie Vydaná též v sešltkoVé úpIeVě)

PETRESCU Sieían ( Rumunsko) - žiato ve střelbě ná olyrrlpi1ske sll|rety na 25m
FM Z RUMUNSKo 'i961 Yv,1Ec7 |1804i'13) Mi,2c]3 (2010/13)

RUMUNSKo 1964 Yv,2i70 i2068/75) iÁi,2341 i2345!52)
Yv 2076 12076183j L4i 2355 (2353/50)

ROSSlNl Galliano (ltálie} - ziato ve střelbě na eiici asfaliavi ierč
FM Z MAHRA 1968 YV.,i4+A,2

1 QoÁ

Yv _'8+Ai6 s přetrske:r

t!4i 158l (1577lBli

fuli,'; 1 3 l107/1 3)-BF] 2

Mi i45 (139/45)*BF16
MAHRA 196E

SKOKY Do Von\,/

CAPILLA PérezJoaquin { Mexiko) .- ziatc v9 skoku z \,ěže á b.crz ve skoru z prkr;
FN4 Z DoMiN!KA 1957 YV 47? |459l3+Ali4lr6) lvlj 616 ( 6J3l2c)

Yv BF 9 19/1C) Mi, 87 11 (l1i12\1
DoMlNlKA i958 Yv 477 (,474n8+A117l9) Mi. 629 ( 626130)

ťv 472 s piÉii§ken-] 
"Uleěenci'+hodnota Zc+spoika na rjžcvém pap].U)

DoMlNlKA

DoMlNlKA

DoMlNlKA

l ota YV. 4i]2 .473iB3+Al2c!2)M].624 ( 6?1i25i

1o;A
Yv 472 S přeti§i(em 

"Utečenci'+hoaf;cta 2c+§jielia ]avio na njžoVém pairjrui
yV, 487 (484/8e+A]23i5) l"]Ťi. 6110 ( 637152)
\ v tsF '? (1',4 M, btr '] 1:3 6.

(Yv 472 s přeitsiem "Utečenci"+hodnoi; 2c+Spo]ke na biiém papiru)
1 958 YV, 492 14B9/93+A126"8) Mi, 645 i 637/52)

Yv, 3F 11 í"|il4i [li, BF ..4 (1316)

McCoRMiCK Pat ( USA) _ ,,";'"";:lffj'ji;:[:;"§fi!!;';hodnota 
2c+slel]a Davld na bí|ěí] papirú)

fiiateiisljcký 11aíciiái viz Xy/. Olyapiaca
ToBlAN Gary ( UsA) - s|říblo ve sKcku Z Věže
FM Z ANT|GUA 1996 Yv MiFM z ANT|GUA

rerrca ooú
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JAcHTlNG

ELVSTRÓM Paui Bert ( Dánskó) - z|atc Ve tiídě Fjnn
{jiaťehsický í}alerai vlZ X|.y' aiYmpjada

SVEDSKo * z|aio Ve rřídě 5,5rŤr
FN/'] Z DoMlNlKA 1959 Yv A'l3J 1A 129l31j fual 0a7 1 65oral

YV BF i7 (1617) fu]i. BF 13 i18l9)
Yv. AJ 36 iAl -i4l6) Vll,679 ; 672|79)

(Yv, Ai31 s přetiskem "Geofy§ikálni |ok'+ nocjnoia 2c),1959 Yv lvli 6876 ( 680187)

DoMlNlKA

BoMlNlKA
Yv 8F 2C (19/2C] Ml BF 22 r,2i/2';

íYV A131+BF ,17 s přetlsk9ín ,,Geofysil(áini rck. + nodnota 5cz BF)

XVl. Olympiáda; §tockholm 1956 (Jezdecké soutěže)

?:lNaEgPiero(ltálie} -stiíbrovCeněnárodů(překážky)cjružstevabronzvjeonctlivcích
D'lNzEo Raimondo ( 

'tálie) 
- stříbro V překážkách díuž§tev a Stříbrc V jednctiivcich

íi]a|€listicii! meterjál ýiz XiV ctynpláda
KASTENMAN Petrus ( Svédsko) - zlató v miiitary JeCnotiivcůFM Z RoVNiKoVÁ GU|NEA 1972 Yr, BF lýli. BF 25 (21i28i

STŘEDoAFR|CKÁ Rppuetix,q 1993 YV, 8s9 ( 873/s9) Mi 1506 iilsolsio;
CHAMMART|N Henri ( Švýcarsko) - bronz V drezúře dr|]žsiev
RoBEsoN Pet€í { velká Británie) - bro4z V piekážkáci družstev

íilalel§fuCw matená| ii: X1,/ill alympiád1
LlNsENHOFF Lisél§tt ( Spolková republika Německo} - stříbro v drezúie drUžSteV a b|onz

V Souiěžl jednoiljVců
fiiaťelisťick,,l rnaleiái viz XlX. ctympjáda

SA|FJT Cyr Henri {Švýcirsko} - ziato v árezúře družstev a iednotli;ců
TH|ĚDEMANN Fřitz ( Spolkova repLiblika Německc] -, aio v Ceně nároiů (piekážky) družstev

ťilatelislický materié] viz xV. alympacia Á,

W|NKLER Hans Gůnther ( Spolková republika Německo) _ ziaio v Ceně národů |překážky)
]ednotlivců a diužsiev ( bude VítěZem až do roku .1976)

FM Z DOMIN|KA 1957 Yv A1 J4(469/3+A114l5) t!ii. 618 ( 6i3/2(])
Yv BF 10 i9ll0) \4i, BF 12 11 1/12]

c{
h

9z
f,
>
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rStadiony t2

Mezinárodní ciympijský VÝbor na svém zasedání v Berlíně V roce ,1936 pctvrdil Tckic jako dalšiho
pořadate]€ oH 194C Ale, když o rok pozoěji V r 1g37 japonslo vojensky napadto Čínu MoV pořadateiství
Tokiu odebral. Jakc rychIii náhraoni iešeni se našJy Helsinkv. Finové měii připravené piány sveho
clymDiJského stacjtonu už v rcce 1927. Zákiadní kámer go]ožjli Za příto,Ť}ncsti iehde]šího presidenia h,lov
coúnt Henri de Baiiiei-Latou|a V červi]ú ,1937. Pod Vedenií] archiiektú T. Janttiho a Y, Linoegrena bylc za
použiti nejrozšiřeně-lšiho stavebniho maieriáiu ve Finsku - dřeva, postaven střídmý. iednoduchý a úĎelný
stadlon, ktený V nióen nepřipomínal pcmpézn; a nákladný beťlín§ký stadion z předešlých oH,

Do provozu byl nový olynrpilský stadjon ocjevzdán ]2, óervna 19j9. Nejdiskutovanějši části, pl,c
relativně vysoká íinanční náklady bvla 72 metrů vyscká sněhobí|á věž, Ta ovšem 1ešiě dnes slouží turistům
Zceiého světa jako Vyh|ídková věž, odkui mohou zjejich 72 balkonŮ obdivcvat HelSinky a ceié krásné
okoli, Válečne udáicsti Však nedovoiily uspořádat plánované oH '1940 a 1944 Finská metropoie se
c]očKai3 + v roce ,1 952 kdy se Siala dějištěrn XV, OH.

zivctni úspěch a sVětovou popu]aritu zde získal trójná§obný,/itě2 oH 1952 EmiI Zátopek úSpěši_rá

by|a l Dana Zátopková, olympijská Vítězka V hodu ošiěpern. Heisinský sladion byi už pořadateienr MS á l\lE
v at]etlce, hrát se zce hokej s mičkem, sVé mezi§tátní fotbal0vé zápasy zde odehfáVá íin§ké národní
mLžsiVc,CSSRs?piedsiavlianasbdionuDouze16.6. 197_1 Vkvaliíikaci naME1972azvílézi|a4,.0(2a}.
Své vystoupeni € l].něni zde Dředvedia i §větoznámá skupina Roíiing Stones.

A 1eště jednu rnálo Znárnou priorjtu má olympijský Stadion v l-,lelslnkách. jako jediný stadiOn na
světě je vyobrazený na penězich Najdete ho na finské desetimarce D]Vácký rekord staoicnu se váe
k flnále olympl.]skeho íotbaicveho turna1e, kdy Maďarskc před 59 000 diváky porazj]o Jugoslávíi 2 : 0.
DOmácím fotbaiovýil mužSt!em, sidLicín-i na siadionlr, je Známý a popliární finský k|UD HJK l-tels;nky, j přes
sVé siáři patři siadlcn ke stavjteíským klenotům a <jiouho sioužil ]akcr VZor při bl-rdování da|šich spoňc,r,nich
svatosiánků §tanislav Karl,]enjck,7svatosiánku,
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Zaiímavosíi :

obálka s přítiskem
a raZiikem.

s!řelníce na stadionu v Lahti
ipahled ze skakanských mústků)

Mistrovsfui syěta ve střelbě 2002
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V i-ahti (Finska) se eios kcnalo 48, L4s ve spotcvní střelbě Zajirnavosti jistě je, že stře!nice na 10
m 2! m q 

. _5c 'n byiy zřlzelv na fotbaIovém Siadicnu Ve spo:1cvnim aieálu pod'skoianskýrni můstky, Pc
skonČení MS se vŠe opět uktidiic l!aš, síie|c] dcsáhl historického úspechu, když vybo.1oval! celkem 21
rnedail; (9 zlatých. 6 střibrnýCh, 6 bronzcvých),V p.Vní den il.{S fungovala poštovní přepážka
s přiležjtostným ražítkein Ladislav JanouŠek
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Šachová olyrnpiáde 2002
Ve slovirrském Bledl] Se konala ve dnech 22, n. - ft, 11 .2a02 již 35, šachcvá o|ympiáda,

V nuŽich zvíiězi|o druŽStvo Rus<a pied ivlaďar-skem é Arménií, Naši skončilr na pěknér.r,]8_ mísié. V ženáól-r
řVÍtězi]a Čine Přeci Ruske,'n a Poiskem, Ženy ČR velnri překvapiiy i samy sebe € skonč]iy nayýbcrném 1C_
mlsiě. Ntjino dodat, že oba úspěchy. jak mužů iak žen, jsou nejlepší od vzniku České republiký.

^ Slovinsko vyoa|o k šachové olympiádě včetně Obá;ky prvního dne (FDC} j aršik a tři ražítka. Pczadu
lezúslaly anr Rumlnskc a JJgosláVie, které vydaly ),ůZné íilai€list;cké rnaieriáíy, Rumunsko dokonce i3t
<usi sachol,ých pc|tjectia s ka.,kaluraŤi Ve,n;si:u mužů že.l
_ _N9 obrétzcích jsou vyobrazeny, 1/ FDC S|ovinska + dvě přiIežilostná sachová razitka, růžná cata,
Bled. Rdopis. Z Příležitcsiné Cenní sachové razitko 25 i0.0i, Bied. 3/. FDC RLrmunsta k šachové
olYmPiádě. 23.''32Oa2, BukureŠt' 4/. Obálka se zr:ámkcu a přiležitcstnim raziikern Rumunska. 25fi.a2,
T;T,soara, :T,!pqis, 5/ Listel( s příjezitcstn;rri raziikem JugosláVie, 25_ic.2aoz, Beograd.

Františbk lMrkne|, Klášterec n,ohří
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lvan Vápenka

Kdc by z českých íotbaiových příznivců neznal naše cvě slavná,S"? Polny Železná Sparta'a
,,Věčná Sjávla" j§ou V české íotbalové histor;I na těch ne]Vyššich postech, oi}ě mi.,ržslýa psala svcu irlstoíij
předevšim na hřištích, a ta je na konci druhého milénia vskutku bohatá a také Vceli(u pertektně
zdokumeniovaná. NebuCeme se však zabývat jejrch historií, ale seznárnite se s hlstorii pro ftlatelisry
ne]důležrtějši. a to s poštovn;mi artefakty-, vydanými kolern obou oddílŮ a maji § nlmi pii|xou špojitost, tzn.

žeSetýkají hráčůói iurrkcionářůanebostadionůči znákúobouk]u5ůjež]sounatěchtoFMvyobrazeny.
TaKc jsem začina] inforrnaci v pruní příloze klL.ibovýc.h novrn SPARTA, DO TOHO, které VycháZely

V jalní část] prvni jigy 2001 a byly dáVány divákúm při Zápase.h Sparty A píotože naši členové jiŽ dnes
nemají n-rcžnosi tutc příiohu sehnat, rozhodli jsme se celou filatelistlckcu histoíii s-s Vydat na poxraČováni
na stránkách našeho zpravodaje,

Zaíožena byla '16-listopadu 1893 pcd jménem A,thletic Ctub iAC)
králóvské vjnohrady. zákláa'ajícími členil byli spoňovci prurrího českého
klubu AC Praha (vznikl 1891 a zanikl i9Ozi, Fótbal §e 3ačal hrát od roku
,1894 zásluhou bra,tií Bchumlla, Vác|ava a Rudolfa Rudiových. Na
nrimořádné valné hronraiě AC !'inohrady 9,srpna 1894 bylo usnesenc,
aby lméno k|UbU znělo Athlet]c Cjub Sparta. Na |áže valné hrornadě
navrhl pan 0. Maiecek klubový odznak, ktery se použlvá ,dodncs,

K|ubové bar"vy jsou červeoá, modrá a žlutá. Za své existen§e zrněnila
svůj náz€V někciikrát, 1948 - Ac Sparta Bubeneč a po té '1949 - Sokol
Bratígtví spada 1951 - ZTj Spaňa ČKD sokolovo, 1953 - TJ Spartak
Praha sokolovo a 1965 -TJ spaňa ČKD Praha, Od roku ,1g90 je znovu
Tj Spartou Praha. V roce 19g1 opět Siavně Ac spafta Praha, a když Se
fotbalcvý oddil osarnostatnil jako akciová spo]éčno-qt V roce 1993,
pozměnit svůj nazev |a AC S,oa!.ia Praha fotbal a.s, Od června 2000
dodatková písmena a s. ze svého nazvu vypustila a iaKo se nazývá

dodnes. sparia patřila až do konce 2 světové Války k ne]lepším ev.opským mužsbvům. V |etech 1919-25.
pro SVe,-ynjkájící Výkoiy byl3 nažýVaná ,železnou Spa]iotj", V ne.lvyšší soutěži Je _od rekt 1925 a se.stoupila
pouze;eienr.lél 1vrcčnltu1974-75;,tlistre*ligybylacelkem2i}X(ťjsFR) a7X(ČR),druháltjx {ČsFR) a
'xvČR','iě:emná"coninopo\aru24x,v'iězemSr'ecio:es(éžuFy5r veSlEPzvilězij"3ý.i'9;7,'!J5;|
i 964) a ye :ináie byla takiéž 3x ( 193c, 1 936 a i 965) Častýrn účastníkem ?|áEZ (, v r, j 966, -1 968 a 1 985 ve
čt,rtíinále av r,1992 ve čtvrďináio,./é skupině !_jgy nristrů) a také V pohárech PVP (i)emlfiná]e 1,972|73) a
UEFA (čivr§rále 19s3/d4). K nelsla,inějširn hráčůrn patřilj ] A,HoJer, V,Pi]át, K,Pešek-Káďa, A Jania-Očko.
o Ne.led|ý inejlepši střelec v hi§to!"i]-170 gólů). Á,KVašňák, V,Mašek |největši počet jigových Stai-iÚ-3'i 'i)

J,Ber_cer a fnnoř}o a n,]nóho da!šich, Hráči Spady byli celkem l4x Kráií lrgových §iřelcŮ a e Jejich hráčŮ b)/ic
vyhiáš€no i:otbalistotJ roku (2x l Hasek, J.Berger, .l Chovanec. M,Bí|ek a Petr Kouba).

Jeden z našich nejstaršich fotbalových oddilů vrnikl 31, května
1895, jako Spodovní kiub (SK) Slavia. Fotbalový odboije v klubu oficiáině
od 2'.le('na 1896, sK Slavia byla pokračovatelem Akademického
cyKlistic,(éhc odboru (ACoS), Vzniklého 211j892 a 14,10,.íB94
rozpuštěného z úřední mo.i, Dr]es se proto uvádí rok za!óžení slavie 1892

Stelně;ako spala byla i Slavia post;žena rŮznýrti reorganizacem
a změnam] návu. V roce 1948 se sloučila se Sckolen'] Praha 7 pod
nážvenr S.kol Slavia. 1949 sloučeni se SKEP Praha (od r 1948 měl náaev
Dynamo) pcd názven-" Dynamc slaviá. ']953 - Dynaino. i965 - Siavia,
'1977 - Slavia Praha lPS s Od |_ 1990 opět sK siavia Praha, V pocátcích
hi§torie č§ kopané neměla slavia u nés kcnkurenci a blia považoyána za
nejlepší mUžslýo v Evropě. Unikátnim světo\,ým rekordem, p|átným aši Pj
dodnes je že SlaVia neprohráía 12 iet sdomácínri soupeři i,25.3.1897 -
21 3 igOE). slavia ziskaIa Celkem i0 mistrovských tjtulů (V ČsFR) a 1 V
Česku 9x byla V llze druhá (4x v ČR). z nejyyšší gouiěže sestoupi]a

PBAHA

ceiken_. 3x (v rcčnících 195,1, 1960€1 u rSeZ$3). Vítěz Českého ř;háíLJ i941-42, 1945, 1374. Vítéz
středcčeská župy 1918, 8x Vítěz STEP,4X VítěZ Charity Cup Zisk sT§P 193B a íina]ista 1929 ť,]Castnik
pohárů UEFA a PVP - bez Většich ůspěchů. KlUboVé barvy červená a bílá, Ze slavných osobností .

JMadden j.Košek,F.Piánička J.Bicail(nei{epši StřeíecVhisto|ii -447gólůalCxKrálernligovýchstřelců).
F.Veš€lý (největši počel ligoYých stadů - 404) a mnoho dalšich.
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Václav Rudl (í874 - ígí3}

ÉG*\ Patnl mezi nejvýznamnější spoítovní íunkcionáře své doby. spolu sJiňm Guthem-
YEř' Jarkovským a Josefem Rdsslerem-Ořovským spoluzaktádal Český olympíjský výbor a v letech
&w 1900-í913 pracoval jako jeho první genárátní tajemník, 

-soŮeasie- 
oyt ,,eoním ze.* 

§poluzakladatelŮ Ac sparty a jejím pozdějším generálním tajemníkem. se §vými brátry lvóňl
Páieř Prvního muŽstvá, za který odehrál 3 zápasy a byí jeho kapitánern i trenáBm, Trénoval i áttety a
v obou sportech založil, iako součást Ac sperty, domstenecké oddíly.

F$ďelístická ffiateňáu:
V race í1l,výrďí alažení č,esxeho alympijského výbďu (1ggg) ŇWvíla óeská asoaaoe po

olffipiiskou a spoltovní frlatelfr oLYMPsPoRT do svého WatnltŇ stqku (A) v čes*én goae ropagacnt
vložku, na které je zpodobnh géň Václav Rud!.

i399-1999
1oo LET

eav
a@ŤJic!rv §tlDlr

ťisxÁ

0{;6 B

Io,ó!a.ž-?sw
f- ! B J3, ?a2 23 čEsKÝ BRot)

- olympspoít rowěž vydal celinavou dapisnici s přítiskem, na
němž je faksimile osabníďl pamámek Gutha-Jarkovského, obsahujícl
seznam některých složek, ínslitucí a .,sob, lďeé hodla! pozvat k Wní
ustavující scbůú Čov již vroce 1896. Meú pozuanýr,ai rÉchybl ani
fiávrh na ásíurÉP' Klubu Sprty-

od 23,11.199s bylo denní razítka (B) wbaveno novým ťegistračním číslem rr,§y.

jfu\
r Ul._A
+ . L^Lu. .Á\:
r P-Lr- u*Jjc, - cá.{,

, ll.&atH

n 
'-t

Česrý
výboř
pío hry
olympijské

l;těh ffi p..děj, iliXXl,Xijř:H, ',,'.H.Éiff'oi,],ll-:3?íT';,"ťj*:'iT,*'3.i"iil,"rď
'i\g{7 (l /7 korporaci a svazů. Vytvoňl kroužek bruslařů, pozdější Bruslařský závodní klub.

W \glgP' ZaloŽil i slavný Yacht klub Blesk, dodnes činný pod Vyšehradem, Jeho nejvě§ími
aktivitami byla činnost v ČoV, koe ,ako sportovni diplomat prosadii pňjetí

samo§tatných Českých sportovních svazŮ do mezinárodních organizací (to vše v době nášich zeíní jako

Josef Róssler-Ořovský (íS69 - 1933}

souČásti Rakousko-Uherska). Zasupoval české země v mezinárodních svazech lyžování, ledního hokéje a
šermu. V letech í91$20 byl též staro§ou Svazu junáků - skautŮ RČS,

Mezi jeho dodnes nejznámější spoítovní příhodu patří soudcování, vůbec prvního fotbalového deóy
spaŤta * §lavia, kleré sg konalo na jaře roku 1896, V rámci první oíiciáin' souiěže "muž§tev kopaný mít
cviÓíeích" Českého Scullin§ Cercle spolku na pražsié Královsié (dnes císař§ké) louce. Sparta vyh*tá t:o,
ale fozhodčí RÓssíer, krát§e po zápase, gól dodatečně neuznal.

J.RÓ§sLER
o ŘovsxÝ

Es

t8ó9-í989
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F í l atel i st i c ké n at eňá ly :
^ V roce 1989, ke 120.výroéí narození J,Rossiera-ořovského, byla vydéna řada Celin s přítisky
(dcpisílic a obáIek). na ktelýCh byl Zpodobnén (CDv 192p - celkem 4x, CoB 86p - 5X a CoB 89p - 7X}.

Kuvedenému Výročí, používa]a pošta PRAHA 1 propagačnl vložku ve zí}ehodnocovacím strojku Posta|ia
(čeftá baNa), např. dne 24.6-E9.

řtsxcstglittsxo

00"50

l 8ó9 _,98 

'
- a steff den použjla i tďáž pa§a
(&Nená barya}. o§sk watftíha *roiku se

PRAHA 
' 

t,ta prowahí vlož*u ve §vém výplatním §íajku
však vy skytuie ajedinéb,

ĎrsxÁ RrpugttrÁ

08.00

lop
- VdoN od 1-10.1994 dó l§.3.1995 používat alynpsport-Česká asoďace ga olympíjskcu a
sportovnl frtdelii ve svém výptatním *ojku wpagační vtofr<u, § poftrétem J.RÓssiera-oioysr(ého,
k inaugurací FlPo - 9.10.t994 (Meanándní federace otympijské frIatelie, se bídlem v Mav v Lausanna).
olyí'Ílpspolt patřl tneá zakládající členy FIPQ,

V roce 1a1,výroč! Českého olynpijského \fýbaru ('í9g9), byla
vydána c€lincvá doplsnlbé s Ňvátním ďítiskeín Postfrly. na
kterén je ryŽbfazen 

"'. 
RÓssler-ořovs*ý.

*,,JfiJiT#,liá.§§X*,,

..,mt,,,.
§Ř8 19it!
.l ( )1 )( ).L_.il.!i

- Známka s portrétem J. Rijs§era-ořovského (kat.PoFl§ č.215, hodnota 9,- Kč) vyšla 14.4.1999, pň
příležito§i íoo.výročí Českého olympijského Yýboru. Na přítisku obálky prvníh§ dné (FDC) je kresba
R§sslera, coby bruslaře Bruslabkého závodního klubu ( na hrudi je ozdoben §pořtovními medailemí). Na
íazítku prvního dne vévodí po§táva soudobého teni§ty v pumpkách (symbolik3 založení l.Českého Lawn
Tennis Klubu), Autory náVíhŮ jsou Kry§of Krejfu {portíét a FDc), Karel Dvořák (známka) g rytec Václav
Fajt,

JosaF Róss:ER _oŘov§ri.
c.\Ťfu !Ájrst* coli !%! 9]9

@9,

|,RÓssLER
oŘovst<Ý

§}ěI

ť*",iŘ:- ffi
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Prvním .závodním
dre§em" sparty se §tal čemý
svetI s bílým s na p§ou.
Druhýrn dresem se v roce

1902 stál6 tričko sčervenými a čemými
pruhy a fumé kalhoty. Tyto dresy Zdědila
Sparia po CAFC Vinohrady, kíerá si
pofidila novou soupr8vu. PotHí pňjala
§parta za své klubové tnrvy červené a
bilé pruhy (po rozpadnuvším se Unionu)
a na podzim roku í906 změnila §paíta
dresy počtvrté a na předlouhou dobu
napo§ledy na rudé úbry,

Tyto, dnes tak tradiční, dresy
pfivezl spaďanŮm obchodník Petřík
z Anglie, kde V nich viděl híát popuiární Arsenal. Hráěům svého klubu je člen výboru Petříi( Věnovat
s přáním, aby dres hráři spaňy proslavili stejně tak, jako kanonýň z A§enálu.

- Rudé tílko, bílé kalhoty a Óemé stulpny připomíná dobová neíitatelistická pohlednlc€ s vyobrazenírn
speďanského hráČe pii kopu do míče" Vydavatel ani r§kjejiho vydání (asi 10.1éta) není známé, ale dnesje
velmi vzácná.

Ná začátku stoláí
propagovali u ná§ fotbal
jednottivci i sport§Vní kluby.
SvŮj klub - §iavii píop§govel

na své pohlednici i pfoŤesor keslení a
akademícký malíř Kaíel Reisne.. zvěčnil
na ní slavistického gólmana vtypické
repfezentaění Čepce a ve sl*vistickém
sešívaném díesu, jak chytá tehdejší, do
růžice sešitý, kožený míč. Pohlednice to
byla tehdí velmi populámí a také fusto
využívaná samotnými hráči kodésílání
pozdravů svým pffznivcům.

- Pohlednice je ťyvédena
v několika barevných provedení
(Čemobílá, červenozB!ěná atd.), ale do dnešníó dnů se zaóovalo jen minimum exempláňi, a lak patft'
mezi vyhledáYané kudozity. Naše ukázka je zroku 19í0 a jsou ne nipodpisy §lavistický{ň hrářů,
vč€tně lrcnéřá J.Maddena, (viz §pka)

Karet Pešek - rÁĎn (ís95 _ í97o)

Středni záložník, jeden znejlepších centrhalvů vEvropě ve své době. Začínal
vMeteoru Vinohrady, pak hrál za ČnFc Vinohrady a pak2a let ve Spartě (J913 - 1933),
odkud nakonec odešel do Židenic, Za spartu sehiál celkem 727 rrtkáni, ztoho Vlize 126 a
na§třílel celkem 28 gólŮ, ztoho 4 ligové. Spolutvůrce žélezné spaíty a patnác{ let jejim
kapilánem, Říkalo se mu ,ztatovlásá primadona'. Za národní tým répíózenioval celkern 44x

(192s,31). Patfil mezi první obojetné, neboť hrál i výbomé lední hokej (byl dokonce i mislrem Evropy 1914,
1922 a 1925 e iské 3. na zoH 1920).
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F i I ate t i Stický matei ál :

- xinap mistrovstvl Evropy vroca 2o@ používata hlavní pašta PRAHA 1 ve svém oráŽecím strojku

Postatia (čefiá baNa) vopagaóni logo s porŤrétem K.Peška-Káú stíojavé razítko bylo pouŽÍváno jeden den

- 2,7.2a00.

FlNÁLE
Wftjmw-
?Á|(p,@J@)

}-llsToRlÉ
cEsK[Ho icTB^tU

*^- | ď,l'

^,ťUC4' 
lý144

Richard Veselý {188? - 1944}

Ve §lávii hrál v lete§h 190$12 a jejím
kapitánem byl v období 190&10" tJůastnir me
amatérŮ 1911 v Roubaix (Francie) - 1,místo,

- R,Vesč}ýje zpodobněn na soudobé pohlednici,
Herá dnes patři mezi vzácno§i

oxFoRD uNlvERs ]Y Ás9@lAŤlol! FooŤa^Ll-c.UB

28,března 1399 sehrálo mužstvc
oťot,d Univer§ity Association Football_
club, Z ko!ébky kopané prvni hi§crické
utkání na óeském hň§i, á to se §lavii
Píaha, Hosté z oxío.du tehdy Vyhráli 3:0

(3:0). Význam tohoto utkáni s anglickým
mužStvěm z kólébky kopané zŮstává
trvale zapsán zlátým písmem ják V kronice
siavie, tak i v historii č€skóho íotbalu.

_ K tomuto utkání byia vydaná
scudobá pohledflice, která zobrazuje
komplelní mljžstvo z oťordu.

,ffi@

Populární komik - Vlasta Burian (í891-1962)

1?- 28. sj914 přátelské 3:0(1:0) vííěz: spaílé
13. 23-10.1914 přátelské ,1 ;0(0:0) slavia
14. 3,4,19i5 přátetské 1:0(0:0) spaíta
15. 2. 5,1915 přátelské 4:0(2:0) Sparia
1§. 7. 1 1 .19,15 míslrovské 5:1(2:1) Slavia

tžv,válečného mist.ovství

Do §paíty pňšel z fotbalového Žižkova (satum, stavoj, union a ViKoria) a
jako brankář pNňího mužstva chytal v brance V letech 1914-1922 a sehrál celkem
?8 zápasů (z ioho jeden v lize}. Kompletní přehled všeďr.ieho utkání ve spartě však
dnes už nikdo nezpracuj€, neboť pň požáru spaďanské tribuny V roce 1934 §hoňeía

veškerá písemná dokumentace, Známe věak jeho účast vé 12. *16. deíby:

(94)



Bio Adria
Praira U,, Jungmannooa rrl1J]-tr_---_

-"--\-+

Po wém pŮsobenÍ v€.spaítě se vrátil do Viktoíky Žižkov a v rooe í925 byl dokonce iirenérem a
]/ 

ro9e 1939, na proiesl proti. rozhodnutí výboru sp8riy vyloučit rsdaktora Scúeino§a, pře§toupil do
konkurenČnÍ §lavie. Zd€ želožit_vlaslní ,Buriánovu Paenáad", která §ehrála béh6m dvou trit, přeo'evšim
vítězná UtkánÍ, JeŠtě v roce 

'942 
.udě!al'zkoušky na rozhodčího a soudcoval hlavně mládežnibŘe zepasy,

eleóy dorosenců obou s nevyjímaje.

. Vlasta Burian byl i velkorysým mecénášem spa.ty e i když pozclěji nosil v kapse legitimaci stavie,
:rdťm 4sŤl }rvale.zavilým Spaťan6m! Sparta na ň;tró ani ories'nezaiomněla a Špotu iruaoací vtastý
Buriana neŮala ins{alovat ve vstupní hale wého stadionu paměíní íeíiéí 5 podobiznou V.Buriana jaká
někdejšího spaďanského brankař6, C]rdhalen byl §. břézna 2000.

F i' ate li stické m at e d ály :' V oraŽskérn biu Atlria íazdáva§ név§ěvňíkům v rat€ 1931 
"6Ýlí'rlovou obálku. s nďi§ěrrolJ

"z0ámkou" s^v.B. v unifonrrě r,iitnít?o íraÉátka a mlša bodnoty byla tÁdero jen aN. abďka s denntm
Yci{iln Buiaýrpvským razltkem ,]ftla n€, dintlalnl lvu,spoúnčka,, w Keré'd"NÉ wasta EWiín řádlt.
Dnes ie tata ne§!at6!i§í6ká abáka uňil/.átní a shnačnau kwlozitou,

: K 35,výméÍ jeho ÚnrtÍ (1997) wdal Ktlň krile komiků 1efnovou dopisnici (CDV 14) § Ňtiském, na
rŤ* lu zpodobněn v.B. iako uankář s mlhm (aak spďty). xresba lb od iana §n"tda z ro*u fiat.
Celina je aražena Nuze dennlmt razW b,d en vyrcet *ia áieto *n.oanawt pan*tna re!iéfu).

: _ NadaÍ,e Vlasty B,§iana pň ia€bré ze svých akcl, 5.I0.2W, oďtafila wskoiou fgtrinu V.B. ve WAXMuzeu,vPnze, Ktéto Ňležjtlsli po,Jžívata pšta PRAHA ú5 
'Íopagaěnt 

-§ač* vorážací*
znehódť,ó@yacím §roí<u Po§ar,a, vbM bmé, Na §oč*u B vyďraÁn ý^ď, vmnrme Q.a K polnílro
maršáka, kdy od ge,miéry §ejnojmennffio filmu uplymrýJ 70 Ň (u.10.1930),

f,

@
Vlrytr Bciaa
,.4.1trl€1,1.1x3

fi$7
l§

=B'"4#John W Madden {1865-t94S}

FŮvodem Skot z Gtasgowa, pmvá spojka
celtiku a 2x repfezenl3nt (1893}_5 gólŮ," jako
první anglický trenér pňšel Vúnoru 1g0§ do
pražské §lavie a nabidl zde své §lužby. V Praze
zůstaí až do §vé smňi, neb §§ tu i s češkou (ze

Zižkova) oženi|_ Trenérem Slavie by! celých dvacei pět 
'et 

a o
český fotbai se zajímal do konce svého života. Řitálo se mu
populámí přezdívkou ,dfuek á jedno je dnes ji§é, žé John
W.Madden z8sloužt se o český íotbať i

: , . 
Nákladem spoítu á Her byla kdy§l vydána §éíie pohlednic se slavislickými motivy. Na jedné z niďl

byl vyobrszen i J,Madden,

ffi
T0 ffiT
**t*3ťůl
rŇÁDÁčFl
lyrl:::_cg5rlr!.J
ii;".ťťdxilii
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MiSTROV5TVí EVRoPY
VE 5PoRToVNi 5; RE-BĚ

2003

Návrh na sportovní známku 20B3

Mistrovství Fvrorv ve sportovní střelbě 2003 v ĚR

črsKA REpuBLlKA

ing.Jaroslav Petrásek, P,o.Box ,!3, 2E2 23 Český Blod
Ladislav Janoušek. Bryksova 940, 199 00 Praha 9
Václav Diviš, Tluhlářská 20, 1 10 00 P!"aha j
Bedřich Polák,d.t-. P.O,Box 47, 150 21 Praha 5

lvan Vápenka, Na Zámyšli 8, 150 00 Praha 5,

na jehož adresU zasilejie veškerě příspěvky

Evropská střelecká fédei,ace _ Esc pověřila Český Střeiecký sVaZ uspořádánÍm ld!§3lgy§tvi
Evropy ve spoítov_ní střelbě v roce 20C3,

Jedr,á * c kategorie mužů, žen, juniorů a juniorek, Puškové discipliny (maloriážky na 50 m a

velkorážové zbraně na 30b mi, pistolové dijcipliny (25 m) a běžíc| terč (50 m) se buciou kcnat na Armádnim

střeleckém stadionu v Plznj - L;bZích Ve dnech 17, až 28. července a brokové discipliny (trap, double kap

a skeet) na slřelnjci v Brně - Soběšících Ve dnech 30.7. až 6. 8- 2003.
PředpokláCjá se účast 52 zemí a Více než 5O0 závodníkij. Celkem se bude rozdě}ovai 40 sad

medailí jednotilvcijm a stejný poóet medailí v kategorii družstev.
Hlavní sídlo akce je Plzeň.

spotlovní střelba je řazena ntezi spotty technické a j4 od založeni navodobých olympýských her

(oH) spoňem orympíjským. Dop}sud spoiouii střetci vybojovati na oH 4 Zlaté, 4 stříbmé a 4 bronzové
'meáaité a řactí 

'se i nejúspěš;ějšín našim sporíům vůbec. Další rnedaile získávají naŠi střelci na

mistrovstJíChsvěťa(MSj aEvroóy\vliE). ZaabdobíexistenceČeskérepubliky(1993-.20a4byioziskána
68 ztatých, 66 stříbmýcň a 82 brcnzových meda1í na OH. MS a ME (celken 216 neda1í). _ .

Ladislav Janoušek, tajemník CSS

Do dnešního čísla pňspěli členové : J. Peírásek, l. Vápenka, st. Karnenický, V. Slavík, L. Kajaba,
F. Vtr/iikner, .í. M. Lacko, V.Jankovič a L. Janoušek,

Všem za to upř{mně děkujeme a redakce §e těší na další příspevky i od V á s .

Předseda
MistoPředseda
sekretář
pokladník

Redaktor

Uzávěrka přištího čisla je 1. března 2003


