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è rsxÉ Hot-y¾ ovÁttí

ffiffiffi

Yysoké nad Jizerou

val di Fiemme

{00 letorganizované ho ly¾ ováni u náe
1.ú nora 1903 se uskuteè nily ve Vysoké rn nad Jizerou mezináIodni ly¾ aøské ávody, Keré mìly mezi
publikem znaè ný ohlas. í 3.2.1903 se sï]o v hostinci U Hrdých asi tøicá ly¾ aøù a zájemcÙ o ly¾ ováni, kde ujednali
zalo¾ efiI spoleè né ho klubu snálzvem ,È eský Ski Klub ye Vysoké m nad Jizeí ou'. V€ dobì ji® existovaly
v È echacn dva jiné ly¾ aøské kluby, ìKs SK] Jilemnice a È sKPratra a jejich pøedsedové , pan Bucher z Jilemnice
a kdo jiný ne¾ Josef Róssler_Oøovslcý e Pí ahy, zápù jè ili§» é §tanovy a pomohli fadou i jinak.
Prvni valnou hromadu mìl vysocký klub 28.øí jna 1903 a je¹ tì té ho¾ roku, dne 21,|ist}padu, se v Jablonci
nad Jizerou konala schù ze zástupcù -v¹ ech tøí tehdej¹ í ïè estcých klubù , kde bylo ujedná,no zalo¾ it §vaz ly¾ aøÙ
è e§kých. Pwnlm pøedsedou se §al pan Bucòar, øí dí cí uè itet v Dolnich Slapanicí ch, pøedseda jilemnické ho klubu.
No, a tady nìkde to v¹ echno zaìalo. Nechceme pòpomí nat v¹ echny ú spechy na¹ ich.l}¾ aøÙ. Kdybychom mìli
vybrat tò jmé na pro pòpomenutí , byla by to nej§pí ¹ e RA© KA - RYGL * NEuMANoVA. Jen¾ e od Ùnora tohoto
roku je v¹ echno jinak. Mezi velikány na¹ eho ly¾ ování se zcela neè ekanì zafudi| na mistrwstvÍ svìta ve Val dí
Fiemirre (lta|ie) lý¾ aø z è est omoravdke vrchoviny, jeho¾ domovskými mìsty jsou ®ïár nad Søzavou a Not/é Mì§to
na Moravì, Martin Kouk*l,
Na zmí nìné m Ms zaè al nenápadnì ¹ estým mí stem v duatlonu 2 x 10 km, potom pomohl dru®ïvu ve
¹ tafetì na 4 x 10 km k sedmé mu mí stu, Ve sprintu skonè il vitìzství m v malé m finále na páté m mí stì a poslední
den mistrov§tví nastoupí l na ly¾ aøský maratón, bé h na 50 km. Na první kontrole skonè il na jedenácté m mí stì a
potom ji¾ pøedbí hal jednoiro sóupeøe z3 druhým, tak¾ e na pøedpo§ledni kontrole bylo jasné , ¾ e bé ®Í na medaili a
z poslú ni'kontroly vycházelo, ¾ e by to mohlá být dokonce zlatá! A skuteìnì byla! Kdo sledoval pøenos È r, nii<ay
na tento závod nezapomene, První zlatá medaile z MS pro Ceskou republiku byla na svìté ,
Gratulací Olympsportu byl m.j, i pfopagaè ni ¹ oè ek§trojku Postaí ia, Ke{ pou¾ í valapo¹ ta Praha 6 v pátek
21.3.2003 a pøí tisk na CDV svyobrazení m ¹ » astné homedailisty. Zalo¾ ení ly¾ aøské ho klubu ve Vysoké m nad
Jizerou pòpomenula mí §tnl po§a pou¾ í vání mruè ní hopøí lïitostné ho fazrtka, lderé jsme pro na¹ í novinkovou
-jP
siu¾ bu rovnì¾ zajistili.

Z VEDENÍ

OLYMPSPORTU

Novrr KATALoG RA4Í TEK

- NEw PosTltiARK§ GATAL0GUE

pova¾ uje za ¾ ádoucí vypracovat kompletní katalog v¹ ech druhù sportoyní ch po© tovní chrazí tek jako
nezbytnou pomù cku pro sbìrate}e a vy§tavovatele §poriovni a olympijské té matiky. Základ autof§ké ho kOleKivu Se
se¹ eí pò poslední výborové schù zi Olýmpsportu a wí tá mezi §ebou i dal¹ í pøí padné spoluautory zmí nìné té matikYPøedpokládaný obsah jedno» ivých è ástí je nástedují cí :

oS

1.
2.
3.
4.
5.
6"

§portoyní §trojová razí tka ìeskoslovenska t,è ást (do í oku

í ok$ 1945)
Spoøtovní ruóní pøí le¾ itost!á razltka È esko§lovenska l.è ást (do '945}
Sportovní výpláiní otisky È _e§koslovenska (do roku 1992}
Sportovní srojová razí tka È eskoslovenska ll.è ási {1945 - 1992i
Sportovní ruè ní pøí l_e¾ itostná razitka È eskoslovenska ll.è ást (1945 - 19S2)
Spo» toyní razí tka È eské republiky (1993 - 2003)

1.dí l do§táVáte jáko dodateè nou knihovniè ku za rok 2002 souè asnì s dne¹ nim zpravodaje1, 6. cií l ji® zpracolává
je dí l 2. a
kole;11iv pod vedení m L.Janou¹ Ra a pu§ikace vyjde jako jedna z knihovniè ek v roce 2003. RozPracován
ó-

Hledáme zájemce o zprácování doïatkù k na¹ í monoErafii tlistorie ìeské ho. a ìe§ko§loYen§ké ho
nttáii. Pokud byste mìi zájem o spolupráci ná tomto poli, bude to_ velice vitáno. Zua®Úleme i
zpraóvani k8talogu sportovní ch pií tigkú na celinách, i<ieré za dobu své ho pù sobení pøipravil olympspoí L Tady by
n'ás zají malo, kteø z wádìných publikací by byly pro Vás nejzají mavìj¹ í a které byste uví tali nejradìji. _ ..
' Druhou knihovniìkoti ro*u 2003 btrie-© .Kamenické hoÈ eokoslovenská,ìeská a slovenská fotbalová
razitka í 935-?fi)2. A jsme liji¾ U katatogù a literatury, potom na ne poslední m mÍ stì musí me wé st katalog na CD
RoM (V poè itaìové mzpracóvání }, pòpravgným bmìnslí ým pøí telem Pe» asem, Keï zpracoval spolu sládou
*nou&dm vynikají cí xábtog po§tóvnictr zòámet sypÒeY 2000. zájemci si mohou napsat v pfipadì zájmu o
za§ání tohotó cg hoil{u pøí ròoJ,Petrasovi. Cena pfibli¾ nì 50.- Kè + pGtovné . J§e li vybaVeni poóí taÈ em, velice

olympismu ve

doporuè ujeme|

Òí §r"r.fFNi olympspoRTu - spRlNG MEETING oF oLyMp§poRT
setkání olyí npspoòu jaro 2003 bude v Praze,

V

sP© s DU¹ ní í 7 a

uskuteè ní se v soboiu l7,kvìtna-

dnání , Jt® nyní Se tì© Í mena
bude #rí sinóst v 1.pa» e otevøena pro miniburzu, v í 0.30 bude zahájefio j€
setkáni s yámi a na popud nbKerYctr ìlenù É obmìnské m setkání vás prcsí me, aby§te se vybavili svojí jmenolkou
na kloDì saka, Námitká znìla, ¾ e se na setkání setkává øada è lenù ,Keøí se tøeba znají z kore§pondence nebo §e
n".nají vù bec a navrhované jednoduché opatøení by napomohlo v-zájemné mu o_sobní mu poznání ìienÙ mezi
seboul To uí Ìiiì Zvládn9te, chce to kotjsé k ìtvrtlcy, a sichrhajcku, jak øí káme my ce¹ i.
Ksetkání bude po¹ ta Praha 6 po$¾ í Yat §R © JanemVesé tým, vynikajicí m cyklistou, hrdinou Závodu mí ru a
jední m z na¹ ich nejiep.¹ í ch sportovcù , Ker.ý bohu¾ el nedávno zemiel. Do zmí nìné stavební prÙmys|ovky se
bosknete ze §taromì$tské ho námìstí Paii¾ skou Ulicí §mì.em kvltavì, tìsnì pøed hotelem lntercontinental
odboìí te doprava a druhý í oh vlevoj€ budova ¹ koly. Metrem na stanici Staramìstská, iramvají na staniCi Právnioká
fakulta

od 8.00

CLENSKE POZITKY

ZDrqvodai v ]eto¹ ní m roco vvide v.Jl" - Vl, - |X. - Xl. mìsí ci, Uzávìí ka je V¾ dy v poslední m !ýdnu mìsí ce
prerct*rzqici1o. vase_ priJpevlcy oeé xáva ieaánor lvan Vápenka nejradìji v e]ekkonické . podobì, ále i jenom ve
© trojopi5e.'pl¹ TE! pl¹ TE!'pÉ « E!od lvana Vápenky budete novì dostávat i zpravodaj. Jeho distribuce se tak
zletinóuusi a zrych|i. Va¹ ek Divi¹ povede agendu iednatel€ a distribuci star¹ í chzpravodajÙ a knihovniÈ ek,
ldravotní ch potiii se ji¾ zbavil pokladní k OS*Beda Polák. Rozeslány jsou_v¹ echny materiály z mjnuié ho roku
s vý.iimkou leiu do Hel© inek na poè est E.Zátopka, Zásilky se zatim nevrátily, È eská po¹ ta po nich ve Finsku pátrá!
Novjnkv è lenské slu¾ bv budou iozesilánv dvakrát do roka (v rámci ¹ etøení po¹ tovné hol)a to V obdobi 15.8.- 31,8.
za l,pololeti a 1.1,- 15.1. za pololetí druhé , Rozesí lá a zaji¹ » uje Beda Polák

sUBsKRlBcE - sUBscRlPTloN

115th

loc MEETING MATERí ALS

Ve dnech 2.- 5.7. se v pra¾ ské mhoté lu Hilton uskuteè ní í 15, zasedání Mov, na Kelé m
§e m.j. bude Vo]í t poøadalel zOH 2010. Jistì ví te. ¾ e È eská po¹ ta pøi té lo pøí le¾ itosti vydá
originální pøí le¾ itostnou dopisnlci se známkou Bedøicha © upcí ka,pruní ho zlaté ho è s.
medailistu, v levé c;ásti dopisnice je reprodukce plakálu k ZoH 1924 v Paøi¾ i. PoU¾ í Váno
bude PR, které Vidite na na¹ em obrázku, tøi ka¹ ety kandidátù poøadatelství zoH
115 ioc sEssiON (Vancouver, Salzburg a Phong Yang), po provedené volbì bude druhý den vydán CDVp
a oVS ke zvo}ené mu poøadateli a bude pou¾ ivána i pøii€¾ ito¹ tná R nálepka. Mateí iál,
objednaný v è lenské slu¾ bì ka¾ dý obdr¾ í v po¾ adované mmno¾ stvi podle sVé normálni
objednávky, zásilky s pøí lïitostnou R nálepkou bì¾ nì nedodáváme, proto vyhla¹ ujeme
subskòpci na jejich dodání . objednávejte podle uvedených polo¾ ek.
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i"zi-e- ii,ry, ka¹ et.m kandidáta poøadatetstvl ZoH

vitczneno

áJoi;;&

r;;øò;Ìzo'Hj;i;ø

k tomuto pra¾ ské muzasedání i strajové razí tko V §í dle MoV
, ^..I=':áP*1olympijský,výbor Fí é ryqrury
Lausánne,
h lPo nám nabí dlo dodávku iìchto SR v prodejní
hodnotì 3,50 sF (tj. cce eb - so,_ Kè ) Mále{í zájem i
o tuto dodáVku, záVaznì §i objednejte a bude prodávána v Ké .

-

Ve¹ keré objednávky zasí lejte na adí e§u Bedy Poláka, nejlé pe ihnedl

l

pØinsxy_: Výrïí
chové ho è asopisu ¹ achy, M.Koukal migtrem svìtá, 1o0 let
ly¾ ování Vysoké n. Jiz,, Jan Veselý a 55.výroè í «zM,
ME ve støefuì PEeò, ú E ve s» eluc smo-

oÈ exÁvnnÁ nazÍ rxe

pocÏre oo nrHÉ n tl
È lenÙm_OS a jejich í od,pøí stu¹ ní kù m
mo¾ nost ú è astina zájezdu na oH v Atfié nách. Hned tak
____q9, T9?Í
za§e IaK Hiz'€ V EvrorÉ olVmDiád"
|S9uF, tak¾ _e ie to vynikají cí pøí lïitost, V¹ e je zatí m ve stiavu aoau,
vìd_ìli, zda v jednání pokraè ovat,.potøeouPme_ved'ìt"
zdá by Úyl z va¹ ich
za;{r. eieoÌne p;inlasÉ v"uýcr.lont
ei,iJuie
1a.o
Llï,a
{anqy¹ e_h které mu vá¹ zájem hlaite. Zatí m ví me aá Órx : zájezo av n» r.ie"r{; n"
snidaní v È echÙm pøimìøené m òotelu, y cenì i nìkolik vstupenek,- zìasti i'porí le viastní ho
výbìru. póji¹ é ní
zd.avotní rovnì® y cenì. Cena se ov¹ em ¾ atí m neví , stejnìjalio preóný termin. sua" iiia]ám,

sr;;; u66;6

budeme konké tní

zájemce infarmová.

ZMÌI{Y v È LEil§KÉ áKLADNÌ,_to je situa6e, kteIé §e nel¾ e vyhnout a docházi nim
k
zceí a pravidelnì. wtané
Jj::jt{l|l|:,|9Jqo_"1§:|i« pøicdázejí è lenové n9ví ,Vprù bìhuminulé horokujsmepø,plit x*eïenyÌtyfi.
llelTe,lm v JeJicl1 stÌráelské è innosti mnoho rispìchÙ a z è lensfuí v olympsportu Ùme jónl pocity.
NOVI

CLENOVE

lt€ :RANKL
L2i L|NòAKlUVP

]HVOJré
+2g

(ocMAN

Jiøí
{orunní
l 2000 PRAHA
Al¾ bìta tlebozí zek 19 36001 <ARLo\lí VARY
Jdoiní ,'3
35201 q¹
Rudolf )ru¾ Dy 2
{í 901 )UcHcov

se_ musí rne se È leny lcr.tóit. DÙvcdy jsou rù zné ,od ioho nejpádnìj¹ í ho a také
Posti®eí ý odebere do í jlatelistí cké honebe, pøes odchody na vlastní ¾ ááost è l'ena pro stáøí ,
zd.raý,otní dÙvodY ! finanè ní potí ¾ e,.a¾ po pøí pady, kdy è lenství nrusí me ukonè it my
|r.o neplacení è ienslqlch
l t« :yýl pøí padÙm docházi, Ï|en nasáoi poilci mrfué ho brouka, ¾ ádost o
Úr.oniení è iensryí neza¹ le a
?ilsP€
Vk« I
ceKa, co Dude, Zøejmì mu je lí to i teú h 6,40 za po¹ tovné ,aby svÙj ú mysl oznámil,

!l"::,,l!,",tl-,1_e,,kdv®
neJsmuii]Eslno. kdY® se

yT]Tr]::_r*"^Eylo ukonceno.9l9|stvÍ M.cerní kovi,'J.FialoÚ, l.Hrubi¹ kovi, J.Královi, P.Mejzlí kovi,
t,l''oxoí nemu

a P.Stikovi, Na Vlastní ¾ ádost ukonè ili è lenství J.© paè ek,
KLindenberge1 J.Domiátil e r.sopro,
ZejTé n]a u dvou poslednì jmenovanÝ_ch mì.to zvlá¹ lì mrzí , jedná se tóti¾ o zak|ádajici
ÓtÌny os a takových u¾
mezi námi není mnoho. V¹ em, kteøi è iens» ýíukónè ili zaieii,ïn è |nnost v Olympsportri
oeøu]i a oodal¹ í ho¾ ivola,
nejen filatelistické ho, jirn pøeji. jistì i va¹ í m jmé nem, rnnoòo ú spìchù a hiavòì
rjeune zaiáuø

oryl,,tptÁnn v pRnzE
Pí vr]Í SnahY o zÍ Skání poøsc]álelsiví olyrnDljských he,r v è eskrslovLnsi,u
Jsrn» zaznameilali .Ji¾ pii
Vl||.olYmPiis,ké rri konQí 'es|J v Prá7e 'i925, Zncvu se iá1o lnys;leOka o§evlia v roce pøáo
olympiedou ,198c Tam
OV© .ln kandjdovala Liú s],iY.]. taii¾ e.]sfi" Ie!"Ïii ¹ ancL Nyni tedy vtastnì potleil ,,
Lii.tu1" prc]9k., p[ana
olYtlPijská, kten!'bude pøeCall k projednání è esi\é v|áciì a mìstu Práha a dopadle lí v¹ e d.bøe.
mohlá b,v l,raha
kandidoval ná poøaci3telsivi her V rocc 201 6 a S Vìt¹ í nadìií o è tyii roky pozc]è li.
lecy , ,o"i znza
Ji® 1l5 Zaseo'áni lÝiov, í le|e se uskuieè í )iv Plazc zaè áti<em'ielo¹ ní -ho è áence zøejmì dá SVìiU pilni
eci]o o rveden€
_mo®nosli,
fu{y© lenku podp0ruje pøedseua È ov tr,tuor, Milan Jjrásek, r,terý;øzanalit první jerináni
-Fákterrr
s p|irl"aio]"em HL4P Pavlear BÓrnem, do ak0e je zasvÌcen pres]dei,]t re;pubIiky
je, ¾ e
Václav'K]aus
v niodernÍ .é øe nesk!nÈ iiy olYmp]jské hry nikrly finanè ní mceficitem vìøme iedy
budeme, do¾ ]jemc_]iSe 1oho, podí ./al í ra 0lyí npijské hry V domácí rn prostøe.jí ,

ie

mysienr.a rlczanikne, a ¾ e se

INZE RcE
Koupí m aspoò 2 R CDv é .4/a2 (Bo¾ ajraodr}), pro¹ lé do
Salt Lakc City_iako
kroniku OS a pro mè ).
Andìlln.{do§ Na Pláni 1285" 562 0ó Ústí nad Orlicí
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JE¹ TÌ pØí gnnnn zooz

Hileni zmí nóné výslavy byly jednoré movó exponáty. Na¹ e dne¹ ní poznámka se bude týkat zpù sobu jejich
hcdnoceni- Na nìkolika výstevách v zahi"anjè í byly ji¾ pøedií m .jednorámové expcfiáty vyslavené , pøcsto v¹ ak
doposud neexistoval ®ádný FlPem schválený, è ; po¾ ehnaný zpù sob jejich hcdnocení , V dobì pøed pøí brainskou
'Jýstavou nabí di .1i¾ Výalter llullel k djskuzi jakýsi è eský návrh zpù sobu hodnocení tìchic exponátù _ prolo¾ e se
v© eobecnì vìJìlo, ¾ e FIF tento zpÙsob hodnocerri 1i¾ takó oiipravuje a chce jej dál è lenskýrn zei]lí rrr k diskuzi, bylo
rczhoonuto ngs,Jp,]oVat tulo í ipcvskoi] snahu a í .lu!lelÙv návrh k ¹ ir¹ í diskuzi nepøedkládat, PøeCipù k]ádaio se ¾ e k
hcdnocenj bude pou¾ il zpÙsob, prezentovaný na výstavì Al'ýlPHILEX v Holandsku.
V samotné Pøibraí ni se ale pøí tomni juryí nané pøed zaè átkem své práce clohodli, ¾ e zpù sob hcdnocení na
AllPjllLEXU pou¾
pouzijiiií sstim,
AllpHlLExu
pøidìloVaných bodù
tí m, ¾ e upraví poè iy pøidìlovaných
bodú v jednotlivých
Zaií mco
iednotlivých hodnotí cí ch krilóriich. zaií
mco mo¾ né
né
maximum bo,dù na Ar"4PHlLEXU bvl(
v Pøí b|ami by|o maximem bodÙ slo
tabulka vypadá takto
maximální poè et pøidìlovaných bodù pro exponátv
krité ria hodnocení

tematické

netematické

AMPHlLEX

Pøí bram

p,MPHlLEX

Pøí bram

9
10
7

20
25

6

lJ

2Q

]U

z5

6

20

8
8

20

titu1, plán exponáiu

zpracovan l
ii jate]istický Význam, Ziálosli.
studjurn a vÝzkum
stav a vzácno§t
0r3Zentace
ceIkem

8

]o

1E

40
100
na AMPHILEXU se i v
rredailí , Ïi dtpio"nú na meJaile
proVed
známých kovù udìIovaly d]plómy na mecalle ze vzácných karnenù , Zde platí adekvátní pcdobá s potøebnými
40

100

bodovými krilé rii :
poè et bodù

kamenná medaile

AMPHlLEX

Pøí bram

cIamaniová

E0 - 100

6c_79
40-59

rUbinoVá

2a-2a

smaracdová

potv¾ eni o ú è asti

d0 19

do 39

PIoto¾ e Výst a
bude
dUbnu t.r, na výstavì O§TROPA v
Jihlavé , ]ze oè Ìkával, ¾ e zpiisob.jejich hoonocení se nebuie pií li¹ li¹ it od zpù sobu pøí bí amské hc, nebo» í ipcvský
návrh zatí m s\,ì1lo svìia nespatiil a do jihlav§ké výslavy zøejmì nespatøí ,
a

K NOVÉ MU OBOROVÉ MU ØÁDU
Nový oborový øád pro hodnocerrí pìtirámových té maiických exponátÙ loho na pocsiaiì hodnocení tìchlo
exponátù pií li¹ nenrìní . Dó¹ lo k jisté mu pøerozdìlení bodÙ V jednoliivých hodnotí cí ch kí ité iií ch,jej;ch¾ pcè et se
sní ¾ ilz pìti na Ïlyøi. To jsme cstatnì uved{i ji¾ minule, podí vejme se drre§ je¹ tì na pcdrobnìj¹ í rozdìlení tìchio
bodù :
.j)
Zpracavání
z toi}o
náze,,, a p!án exponátu
rozvinutí té matu
lnoVaae
z toho
znaiosli té matiCi(é
josti
zná
í ilatelistjcké

/_nalOstl VyZkU|n, SiUdlUí n

§tav á vzácnost
pí ezentace

celkem

z toho

siaý materjálu
vzácnosl mateí iálu
5

z toho
uDrava a vzhled exponatu

i00

15
15

i0
20
5

100

pouze 1
za prezentaci,
20
Název a plan exponátu mìi
zp:acováni os]abiio z pù vociní ch 30 bodù na 35. To není chyba, je tøeba si uvìdomit, ¾ e do té to kategori€ pøe¹ lo'15
bodù za název a plán exponáiu a noyì se zde objevuje hodnotí cí podkòté riú m "incvace'' za 5 bodÙ. Filetellstické
znalosti, sludlUm a Výzkum naopak posí lily ze 2g na 30 bocjÙ a o 5 bodÙ ví ce, tedy z 25 na 30 se zvý© ila dótace Za
siav i] vzáciiost, Nebudu asi daleko od pravdy .5 tvr¾ en;m, ®e hodnocení té matických exponé tÙ se piiblí ®i].j
hodirccení exponálù ttadiè ni ncL.o chcete-li, teritcrlá|ní fiietelie. Jední m z dÙvodÙ pro ioto tv¾ ení i je fakt nárÙstu
pìii bcdÙ za StaV a vzácnost z pù vodní ch15 na nynìj¹ í ch 20.

(4)

Pokú o budeme SrovnáVal ú rovaò exponálÙ na¹ ich a Západoevropských, pak asi nejmaí kanlnì,i© Í rozdil
spoè ivá právì Ve pøitomncsti 1ìch vzácných (a tedy Zákonitì i drahých) máleriálÙ V exponátech na© ich soupeøÙ,
To, ¾ e nám takové materjály ve vìt¹ jlì na¹ ich exponátù chybí , je zpÙsobeno øadou CÙvodÙ. Zminil bych dva
nelcù le¾ ilìj¹ i.Tyto maleriály 5e na na¹ em trhu jednak vyskytují Vclmi D]edinìls, Za druhájsou finanÏní mo¾ nosti
na¹ ic\ srjìreteIù Vzhledern ke kUrzu korUny a výraznì ni¾ ¹ im mzdám podstainì hor¹ í , Pøesto, chceme-li se l,
hodnocení na¹ ich exponátù srcvnávat S cizinou, polom nezbývá ne¾ hle(jal cesty jak 1ento handicap Vyrovnat.

(5)

Tady je potom vice ne¾ dù Ie¾ itévìdìt, jaké jsou cenové reiace za hranjcemi zemí kcruny ceské , sjedovat
jaK se mìní a'pøi koupi peè livì vá¾ li, zda to, co je V nabidce, kter0u mále k dispozici, je to, co právì potøebujele p!-0
ivù j exponát, Jednoznaè nì plati pøi nákupu zásada, ¾ e Je výhodnì.j¹ í jeden vynikalí ci (a ií m samózøeirnì i dra¾ ¹ í )

kus'nei vice kusù prù nìrných. byt ve stejné celkové cenì. Ty prÙmìmó kusy toti® se®enete Vìt© inou bez
prob!é mù kdykoliV, ,ten vynikají cí u¾ nemusite VÙbec nikdy potkat,
Na jvou pøedcncziclr stránkách jsie mìli mo¾ ncsl vitlìt ce]cu øádu Cejislv0sti s olympijskou té matikou,
k.teré patøí , øeknìme k iìm lep¹ í m(ale nikoliv plnì ¹ piókovým) mateí ]álÙm a které by mìly bfi zaøazeny ieknìme
v ka¾ áé mexponáiu na pozlacenou (vem]eil) nebo velkou pozlacenou (iarge verrnei]) medálli. Se®é ò|e nìkda kus
papí ru a tu¾ ku a pokUsle se cdhadnoUl pøibli¾ nì ceny. Za kleré by se, podle Va© eho odhadU, daly t}'to l.nateiláiy
ioupit, Øeknìme. ¾ e buoete ceny odhadovat V eurech (1 euro = cca 30.- KÈ ). A® budete mi1 Va© eocenìní hotové ,
porovnejie je s dal¹ í miextem, V l]ìm najdete jednoduchý popis lìchlc polo®ek a cenu V eurech, UpozoròUji, ®e je
zde uve-ceÁa vyvolá,/ací áukè ni cena a ¾ e tedy cena skuteè nì v aukci dcsa¾ ená byla zcela jislì Vy© © ÍUSPì© ncsi
prorianých poJ;¾ ek poiacalel aukce uvádí prù mìlnè lø]celiprocenlnim x3l,ý© enim. LZe podle lolro pøibli®nì naPø.
pøecpoi|áuat. ¾ e zákiactí . zde lver]ená cena 30 el]lo ve sKuteónostj è inila asi 4C euro (30 x 1 30=39),

(o}
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40 lepta

k

serii oH

,190§

20 000 SFr

celtncvá obá ka, oofrankcva.á
8 000 Sfr

(7)

5

lepla ¾ pátóho dne první ch
400 sFr

zálepka, doí rankovaná na doporuóený dopis hodnotou 5 drachem, odeslaná v den
vydání

1

0 000 sfr

Vwolávecí

ceny j§ou tentokrát ye ¹ Výcarslí ich fí ancí ch. Pokud se vám z tìch ,cen
tmchu protoè ily ,panen}ry, nic si
z toho nedìlejie, nej§te první . Ale situacc je skuteè nì taková. Ale.podstatná vetsina
nás-ámozøeimì na tylo ceny

i

nemá.Føe§ojistìsna© Í zálibounepøe¹ anemea.doufárn,¾ eivyi§elizoo"pcrin.toáospe.ieie

xnaioru,"iL
è lovìk nemù ¾ e mí i v¹ echno'.
Føesto ale §tojí za to ceny na aukcí ch §ledovet. Tí m mám_ na mysli vìt¹ inou
ty,aukce s mïe.iály na¹ í m
kapsám.dostupnými, Poøádá j.
i:"J1 øad,a spøáí elených národní ctr asóciací . suo;e'au[ce í ná americká sPl,
nìmecký lMos, anglický soc a ltalská.Ulros,
steln;laro celá øada obchodnich uÚØ$i"øøir.*, ityto asociace
mají své §t,» ánky k vidìní na webovských stránkácí r ná intemetu. Adresy naleznete
ni .tránra"n olympspoftu,
'kleré jsou mimochodem novì upravené a najdete je na ádlese
rrttp:llweu,telecom.pzlolvnip©
plrt-.
Pøí jemné
_iL

pokotJkání !

OLYMPIJSKÁ VESN|CE - consí antinos

vatbtsis

. , .Olympijská vesnlce

pò nadcházejí cich aihé nslí ýcholympijských hrách 2004 patøi k nejro:sáhlej¹ í m
ProjektÙm^.olympijské výstavby. Bude situovaná na ú patí vichu Mi, Pamitha v oblisti Achárnai v AÚice,
dvanáci kllometru od Athé nské ho olympij§ké ho spoòovní ho komplexu.
V oiyrnpijské vesnici budou ubytované národní týmy v¹ ech zú è astnìných státù jak pøi oiympijských
hrách 2004, tak pò následné paraiympiádì- Hosty zde Òoe toooo ubytovanýÈ h
wrto,/cù á tunrcion'arù pri

hlavní ch hrách a

6000 pil
paralympiádì. Po skonìení her bude
celý 6í eál pøedán ubytovací spoleìno§ti
oEK, která jej pouzre jako modelovou
komunitu pro své è leny" V dobì
pooiympijské hc

vyu¾ ití zde

bude

ubyiováno okolo 10000 lidí , kteøi zde

budou mí t k dispozici mateøskou
základní i søední ¹ kolu, zdravotní

støé disko, po¾ ární

stanici,
øadu
chprojektÙ

administrativní budovy ú øadù

spqrtovi§. Foè et dai¹ í

v oblasti infrastruktury

a

jako podzemní

¾ eleznice, pøtjezdové komunikace,
sadové a parkové ú pravy zohledòuje

i

napojení na komunikace uvnitø vesáice,

Projekty navrhovaných objeKú

vyu¾ ivají Vhodné §tavební maté riáiy
z dù vodù architektoniclcých i ve vztahu
k bioktimatu tak, aby vyhovovaly
pr» rmìmým teplotám a byly výhodné i
po stránce energetické . Jednou
z první ch priorit architektù je garance
snahy a maximální vyhovìní speciální m poøeMm ubytovaných. Dai¹ i prioritbu projektu je plné chránit a
estïictq vyu¾ í t st]arou §ilnici od historické ho Hadriánova akvaduku. ve s» edu vesnice oú od h}avni oblast
zeienì, ob]ast, kde budou §portovci rù zných zemí mit mo¾ nost se vzájemnì setkáyat a poznávat.
Tak jakbWázýykem, bude. i olympi.iská vesnice v Athé nách rbzdé lena na dvì jóny :
UbYtovací zóna obsáhne 366 ubytovacich jednotek (2292 apartmánù ) pro sportovce a jejich doprovod,
stravovací zaøizenl_kostely pro ruzn_á_nábo¾ enská vyznání , zd€
Votní iarizeni ata. Po olyóiiských hrách
bude tato zóna fuont hlavní bytovou é st.
Z.Ón3
ry{nar*ní nav?uje na vstupní cást do vesnice u její ho západní ho okaje. Najdeme Zde po¹ tu,
obchody, tiskové a akreditaè ní s» edisko, restauraci, olympi,lsié muzeù m a parkovi¹ iì.
listopad

2002

pøeb¾ dJ,Peffisek

9lvmoiiské hrva telefon ...

Vdobì zimní ch otympijských her

V roce 1936 v Garmisch-Partenkirchenu od 6. do 16. ú nora byio
zaznamenáno celkem 25,000 ruìnì spojených telefonní ch hovorù a 26.000 hovorù pomocí pøí mé volby
adresiita. Po prvé zde byly nasazeny i pojizdné Zesilovaè e. Ze sportovi¹ » se dennì prená¹ ely Událoïi
rozhlasem a dálkovými kabeiy do 18 zemí pra22.vysí lací ch spoleè ností .Bìhem letní ch olympijských her 2.
- 16. srPne v Berlinì bylo uskuteè nìno 369 pøenosù do evropshich zemí a794 pøenosù do zámoøi, ata za
dobu 16 dni. olympijský dáikový ú øad Ber[í n ob§tarával 72 hlásí cich mí st a 65 Zvlá¹ tní ch è tyøkabelových
ZahraniÈ ní ch iinek. Na olympijshých høi¹ tí ch a ve §tanech bylo umisté no celkem 133 veøejnýih hovoá a
502 na mince. Pokyny o obsluze aparátÙ byly v angliè tinì, francouz¹ tinì a ¹ panìl¹ tinì, Dále.byl k dispozici i
PojÍ zdný]po¹ tovní ú øad (autopo¹ ta), Kerý byl vybaven pro po,.¹ tovni slu¾ bý a te}eí onní mi » é pa¾ kamipro
mí stní idálkové hovory.
Z, HmÈ iø

(8)

KDY, KDE, Co
(Mistrovstv,í sr,ìta v o}ynnpijských sportech

-

è ást U,)

V dne¹ ní é sù pøehledu s€ budeme Vìnavat Spoòù m, které byly dlouhou dobu Výhradou mu®Ù,
Dneska u¾ to neplati a ve vzpí ráni, zápase, bcxu a judu rnaji ji¾ svá misticvství svìta i ¾ eny. Co¾ se
promí tlo i u zaøazení ¾ enských §outì¾ i V judu (1992) a Vzpí rání (200c) do øádné ho programu olympijských
her, Do té to skupiny spoÉ ù pátøí i iaekwondo (na oH poprvé 200C pro mu¾ e i ¾ eny). V pøí © tí mpokraÈ ováni
stiky, cyklistiky a ¹ elmu,
by s€ i,nìli dockai pøiznivci gymn€
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9!i3, 26.-:9.9.
]985,10._13.10,
1986,19.-22.10.
1987.76_-29.8,

199],3.-6-i0.
99], 25.-29,8,
1994, |9.-Z2.8.
1995,9._13.8,

Toronto (CA}0
istalbu1 (Tt.iR)
,{tlan.á (L]SA)

l997. 28.-3

Krxnojrsk (R1-1S)
Tehrm (1R!

1

Bukue¹ t'(ROM)

]

993.

1

1999.8.-i0.]0.

)n/ll

Soí la (BUL)
Teha"an (iRI)
Katovice (POL)
Minsk (I,JRS)

?1

-r{

\4exico tlitl (MEX')
San Diego fuSA)

OsloOIOR)

1

987

t

oeo

l

gqo

]

aoI

l

qg1

Clermold-Fcnand {Fll,{)
(SU1)

(iTA)

Vana @i.l-i

Stockholm (SWE'}
Tampcrc (FIN)
i« aha (CZL)

Cávle (SWE)

]00l,

PatrL§ (GRE)

1

JÁ

19b2, ¾ \.-2].6.
l s63, ,:1.5_-2.6.
l965. l,_,].ó,

i9ó6. l6..i8.ó.
j967. 12,.l4.] l.
]969.8,-10.j.
j970,10._l2,7.
l971.27.-j0,8.

'i'okio

{JPN)

\1llerbame (}'fu\)
Staveten QÝOR}
Sofia @lIL)
Mosk":a (RUS)
Sofia (BL]i,)

995: 8.-1 ].9,
99ó. ... ...

l99i,.."...

CIemont-Fena;d (FRA)

1998,..,,..
]999, i0.-I2-9,

Pcaaò (POL)

¾ 000,......
20C,1,22.-25,11

,

Boden. Hiidnesborg (_tWE)
§ofia (BL]L)
Sofia {BUL)

Cllalkida (GliE)

2002,10.-]3.i0.

!ratislav {POL'i

1 99s. 27._30,8.
]999,2],_2ó.9.

lq§?

i

Lorenskog (NOR)
Martigny (Stn
Lulea {SWE)

, .,. ...

1

1959, 1.4.10,
]961.2,-4.6,

Sofia (BUL)
Tehanin (lRl;

¾ EN,í

(S§T)

Buiapït'$il; J

1954,22.-73.5.

Ánkara (Tl)ts)

tl

2a02,4"-7.9.

1986. 23.-2ó, ] 1",.
987, 1 9,_22.8,
l989,3i-8._3.9_
199)0, l9,-2i_10,
199l,2"l.-3e .9.
]993,15__]9.9,
1994, 8,-1 l.ý.
1995, l2._l5.i0.
l99?, 1 j._]4.9,

|,OL!rý STYL
i951.26.-29.4,

.8.

7._ ] l .9.

1993,5._8,8.

2002. l9.-]2.9.

l\1atigry 1SL|t)
Tokio 1JP}rJ
Ymna 1BUL)

l990, ó.-9.9^

Katovice §OL)
Krjev (Jld§)
Koltxrtn (NOR)

ó,,9-12.

BudapeSt'(HU}r)

Ciemond-Fenmd (FRAI

i989,24,_?7,8.

ivlar de) Piata (AilG)
lldmonton (CAN)

}vlart-igny

Kijev (l;RS)
Budapï» (øí tlN)

j

Toledo (u-SÁ)
Hátsingborg (SWE)
Tampere (FN)
Toledo (USA]

{)sLia

San Diego (JS,d)
Skoptje (YUG)
Edmoaton (CAN)

i98t, l3--l6.9.

iq82,9,-i2,9,
1983,1).-):.9.
1985. s ,l 1,8.
]

Lausaruc (SUl)
Mexico City (MEX)

19,I,7,2a.-23.I0.
1978,24,-27.8.
]ó?o )q 1e e

Karlsruhe 1TRG)
Budape¹ t' ({1-N)
Jokohana (JPN)

Góte.borg

Teheran (IRIJ
lstanbu] (TL}R)
Minsk (l-tRS)

1914.29,8.-1.9.

l{elsinky (R.US)
Breslau - nyní Vratisiav

(GER)
Viden (AUTi
Helsinky (FlN)
Stck\ohn (SWE)
Slockiolru (SWE)

}

1913. 6.-9.9.

BoX

Ateny (6RE)

Moskva {RL]S)

1974,17,s._1.9.
1

i

Hclsb]<y,(F1\}
Tokio (JPN)

l"tavana

1986, B.-i9-5,
l989, l7.9._1.10.

istmbtll (TUR)
Tehoál (IRl)

r99l. 16.-24,l|
lqql .7 -!Á §

Jokoharna (JP}r)
Toiedo (USÁ)
Sofia (Bt]T-)
Mánchester (GBR)
ToJcdo (1]SA)

.

t995,4,-14,5.
997, l 8._26, l 0.
1999,17.8._1.9,
2001,3._,l0.ó.
1

Dillí (il,iD}

(CUB)

Bìlehrad (l'L]G)

978, ó,_20.5.
982, 4,-j 5.5.

Mnichov §RG)
Rero ([JSA)

Mmkwa(Ut§)
Sydney (AUS)

Tamone (FIN)
Bertí n (t]ER)
Budape¹ t' (}lL;}a)

Maniia

flll)

Belfast (GBR)

¾ ENy

Mar del Plata {ARC)

3002,2],_23.10.

Edmonton (CAN_)
Sofia (I]UL)

(10)

Antalya ('lUR)

¾ ENy

"}l]Do

],-]-5,
i.
],
1965,}4.-]?.]0.
196], 9.- l 1.8.

Pur¾ (FRÁ)
fuodeJaneiro@RA)
Salt Lake City (LSA)

1971.2-4.9.
1973.22.-24-6.

laumne (SUi)

]95ó.

]95S. ]9.-]ù .1
!oó l. 2.-], l

]984, l0._11.i1.
1986,24,-26.1 0.

Maa-ctricht

1969.72.-25.10.

'nr5,23.-2_s_10.
1g7l,¾
2.-74.9.
1979,6-9.12.
l98},3.-6.9.
1983, 13.-ió.l0,
]985,2ó.-29.9.
|987. }9.-22.11.
1989. i0.-l5.10.
1991,25.-?8,7,
1993,30.9.-3.101995,27.9.,2.10.

199J,9.-|7.|0.
i9oo,7._l0.]0.
2UOi,:7,-:q,7.

4.-5.}2.

od 1987 = spoleè rrì s mu¾ i

SlED)

TAEKWONDO

Mexico City §{EX)
Ludwigshaien (FRG)

1973,25,-21.5.
1975,28.-31.8.
|977, l5.-I7 .9.
]979,25,-28.10.
1982,24.-27.2.
l983,20,-23.1ù .
1985,4--8.9.
10.
1987, 7.-

videò (AfIf)
Brcelona (ESP)
Paòz Q:ltA)
Maastricht Q,IED)
Moskva (UR§)
Soul (KOR)
Essen (FRG)

t

Bìlehrad (}UG)

1 .

1989,9.-14.10.

Barclona(ESP)

l99],29.10.-3.1l.

Harni]ton(CA}l)

i9,-21,8.
l.
1997, ]9--23.11.
i999,2.-6.6.
2001,1.-7,11.

Makuhïj(]PN}
Paøi¾

980, 29,_30.1

1982"

Tokí o (_Ip,r]l
Tokio (JP}§

l.

New York (USA)
Paøí ¾ (FRA)
Videò (AUT)

1

RA)
€

Blminr:hm (GBR)
\lnichor ICER)

Soui (KOR)
Soul (KOR)
Chicago (USA)
Shrttgaí t (FRG)
Guayaquil (ECLI)

Kc» aò(TlE}{
Soui (KOR)
B§ce}ona €
SP)
¾ eny
Sou] (KOR)
Até n_."(GRE)

1993.

Ncw York (USA)

i995, 17.-2l,]

MmiIa (PHl)
HongKong
Edmonton

MS

(C,A$

Jeju(KOR)

pavel Hí adí k

(pokraè ováni pøí ¹ tì)

co sE V© EcHNo NÉ NAJDE "..

J- 1.

ldske_unjverslty James Naismith touto
Vznik basketbalu je datován rokem 1891, kdy prof,spnngf€
je v¹ eobecnì znám, Mé nì
hrou zpestøovai tré nink universí tniho te3mu arne6cié ho fotbaiu: Tento fa6
189,7.n_a,høi¹ ti reálky ve
znamé le t9, ¾ e pruní uastetnriooýzápas na na¹ em ú zemí byl sei.án_Vfoce
první pravidia pøelo¾ il Josef Klenka o
Ýv*xei,r- r.rrýte, p*i tamìj¹ iil;;itót;i&oc"vixr, Jaroslava Kará¹ ka.
po první své tové válce,
rok pozdé li á pu'i:tixoval l*i., casopi* Sokoi, Vìtì,í ho lozmachu dosahl basketbal
první kurs pro trené ry se na poò;; ameòcke ylvlC_A uskuteè nil v roce 1919 v ¾ ilinì, To ji¾ ,byl na stu,lií ch
YMOA a hortivý
V 3meòcké m spí ingiisldu u pr;r,Naisrnithe Jo€ First, pozdìj¹ i øedite| óeskoslovenské
roc€ 1921, Jeho
propágáior oasxetoátu. spolóný è .sri, basketbalový a Vo]eibalový sv.az by| Zalo¾ en.v
áoby se batují i zaé tky slovenské ho basketbalu, kde
Doté
to
prof,
l.
Á,'smotácna.
preoseoou
byl
irviiri
jsou nejvìt¹ í záSluhy pøi§uzovány JánU Kopalovi, ,,
prvni dlouhodoba souiez v praie se hrála v roce 1929, prebor republiky od loku 1933,
è eskos!ovensko nechybìlo **i Á,ni zakládajicim1 è leny ani pò_zalo¾ ení « !1"^i"*,"jl,jí ?i::"ib3l,:,:

áJr"""

FlBa

u

¾ enevì 1932 ani

na

OH 1936, kde

byl

jako Soutì¾ ní spo.t zaøazen basketbal popNé ,

l$litlrlH§l
t!§turrl l!r§í l§t'
lí rl l llrll

k

Td@

adresoï odesí latele ,,È EsKoslovENsfi l
voleva*lioøÝ n gÁí xnrsnllovÝ, svAz

Proto¾ e mám blí zký vdah jat k basketbalú tak
volejbalu, v¾ dy mì zají malo, jak !o1 ¾ .e ory
"ryq
mìly u nás dloú hou dobu spolecný øidí cí orgán,. Nenl
zatí m ¹ ance, jak tento « akt dolo¾ it filatelistickým
maté riálem do-ternatické ho exponátu, Tim ví ce mì
pøekvapilo, kdy¾ jsem prohraboval nedávrp krabici
tetlstvósti a tair objevit vyobrazenou dopisní ci, Jedná
se ,o oøedti§ìný formuláø tiskopisu s v$i¹ tìnou

inaze".

20

halé øù

odpoví dá
provedeno
søanì je cyklostylem
ruè ní mpøilïitostným ra¾ í tkem k ú mní T.G.Masaryká's datem 7.x,1937, Na zadni

v

rozmno¾ ené pozváni na onÙri

òli""ffii

Frankatura

l výplatné mu za tiskopis, znehodnocení

I

:iyÚ*,.inené no svazu,

která « ,kgn?|a 1';:lr ]Y1]^"""^j':.9
iooepsaným jednatelem výboru vté to dobì bYi

ï"Í l,i"ii*,:,]òiá'rr,'Øi"i"";k;-;il,

V.Jeøábek.
ví rn, ¾ e,do exponátu to
samozøejmì isem rád celistvost zaøadil do své basketbalové sbí rky, i kdy¾
a]e dopisnice ve|iè e
nebude, pøiti¹ té ná adresa oo".rrut"rì-ii*te není po¹ tovní m artefaktem, pøesto mì

potì¹ ila

,y

( 11

)

ú óM]Nirí 3

Yv, A',17iA74l7B+A

1958

» v. A1

j 17/9)Mi, 629 { 626/30)

14 S pøetiskem .Uteè enci'*hodnota 2c"§pojka

na tú ¾ ové mpapiru;

'lS58
Yv, A120l479183+A,j20i3)ir4i.631 (631i33)
DOM|N|KA
(Yv, A1 ia s pøetiskem ,Uleìenci".hodncia 2c+stelia David na rù ¾ ové mpapiru)
19§6
Yv, A123(484/88+A12315)Mi.650 ( 637/52]
DOMlNiKA
Mi. BF 16 (13/6)
Yv, BF 13 (11l4)
DOMi}llKA

z
FM

z

z

FMz
Tlv]

FMz
FMZ

L

(Yv. A1 14 s pøetiskem

1958

5c+spo]ka na bilé n papiru)
Yv. Ai 26(aB9/93+A1 2ï8i[í í . 647 \ 63'i l 52,\
Mí , BF 15 (13/5)
Yv, BF 14

"Ulerend"+hodnota

(11/4)
s pøei|s,kem,Utecenci'+hodnota 5c+§teIta
» \ 472 ,1972
YV. 25+A10
RoVNiKoVÁ GUINEA
Yv. BF
RovNÍ KoVÁ GUINEA1972
YV, ve Ziale
RovNÍ KovÁ GUINEA 1972
Yv. ve zlatì
RoVNiKovÁ GuiNEA1972
Yv.234+A125
1970
JEMENSKÁ A. R.

David n3 bí lé m papiru)
|Ái. 129 (i26l32)
Mi, BF 13 (13/14)

Mi. BF 96 (89/97)
Mi. i72 (dru¾ stva)

M|1271 (1269ft3)
Mi, 1277 {127519)

Mi. BF 176
YV,
R, 1971
":972
Mi, 81011 1 (806/1 i
Yv,
AS AL- KHAIMA
lýli, BF 327 (1215)
Yv,
1371
AJI\í AN
(sé rie vydaná té ¾ v se¹ itkoVé ú p|avì)
,1973
Mi. BF 64
Yv, BF 63
LlBÉ RlE
1991
Yv,2545 {2537145} Ml, 3503 (3495i503)
GUYANA
'1968
Mi, 4200 (4196i200}
Yý,2317
PARAGuAY
M', Kb 42c0)
llydaná lé ¾ v ar¹ í kù Véú p|avì 5r4 kupony YY, 2347a
YV. Ali44 (+2436/s) Mi.4399 (439§/9)
1988
PAR.AGUAY
(Yý. 1 144 S pøetiskem,,Athene'100")
1995
YV 728 (726135) M],
MAL|
,1996
h'li
YV,
GRENA0A Grenadine
pc¹ tovní iistek na pomoc spoftu È , 13
1996
NÌLlEcKo

JEMENSKÁ A"

)

(12)

xví l. oLYMPÁDI: Řiití $eo

tsnxÁ

ltenxe

ABEBE Bikila { Etiopis) - zlato v běhu marátonské m
FM Z
ETloPlE
1 962
ETloPlE
1968
a oon
ETloPlE
HAlTl

t

384{384/84)
515 (515/19)

1uaa

yoy

A

Mi.421|417121)
Mi. 594 (5s4l98)
|.,4i. 1356i60

n\

4 12l

1

3 (634 l 41

+

A

4a7

l 1

4\

Mi, 1041i42 (1C28/43)
Yv. BF 26l27a

Mi. BF 35/38
(viz reprodukci ai¹ 'ku na stť 7)

,1970

AJMAI,I

,19,?0

MANAMA

.^B

R

ň

}+*_'r-_3l,e

"

570

(570ř5)

Mi, 346 í 346/5i)

\tFPý 1,
ETH)ópj^ iQ,

!,
.

YV. (31 +A43)

B4

Jť

ť :.t;;r.¹ í -í nrrl";

Mi

Yv.'iC9

á"-l
€
iňrJ-'i

^-é "

-.{aJ_rá
4Ě 7Et-?;
qJ'

-:,::" *

,t-,Hl.ř=.i
ETHl9plff

]

l

F

tTiiiC|jr;§

J

ň_.t.Ftr9

'?Ť ,,

-.'.

§i

EŤ í }ffi.j;-:ÝŤ ]Ť
'i]§-*
!Ěé .l+,h'}í Ý{+j€

1rl.

;a.+q-pn1

S

'.i

ř,h_Ť ,F,fu fr
,,,

§ffil

:. i]l_:._i,_,; :" .:.i+j .i

Fiť _ffii í
§i*ffi;t,,l

§

No\rý zÉ LAND

'j996
1996
'í 996

..c:7
?
"ji-

r'

í ,-

,

7

tl
":-

l

1963 (viz olymplský ví těz Abebe Bikila v hesle Auckland)

DoMlN,cA
GuYANA
UGANBA

q .ý í d
F

,]l_

"jtn.,

{-,

Yv,
Yv,
Yv.

ffi

ffi
(13)

Mi.
Mi_

Ml.

BRUME» ValerU ( sssR)
BALAS lolanda

|-il

Z

BERRUT| Livio

FM

Z

- støibrc Ve skoku Vvsoké m
f]lalexstlcFf nalé aa- ! J l]l. o!rllp_'óda
{

Rumunsko) - slí ^:b.o ve sko(L v/so\é r v so-re¾ : ze:

RUMUNSKO
RUMUNSKO

KLDR
{

ltálie) . 7|at:

V

YEMEN ARAB,

MÁLl

bìlJ

REP.

1961
1961

Yv. 18.,2 » 18041_13]
l!'1i.2Ci8 (2010i19)
,/ý 2a7^,*2c74(2c68i7;)
|,1li 2348-2351 |2345i52)
Yv 2079+2c92(2c76183)
i/i, 2356_2359 (2353/5c]
Yv, i5C,1 N (1501 fuQ) Mi, i771 (1160i74')

1Ji?
:ré 2OJm

,,371

Yv,258+A150

1972

Yv,

[lli
l,,í

Ai61 (A

159163)

i

1482 (.,4Bal84j
1488 (1485i9C)

Mi

CHALoUN Lee Quency { U§A} - Zlato v bìhu na 1 onr pøeká¾ ky
KRZESIESKA-DUNSKA Elzbieta ( Polsko) - zlato Ve skok! caleké m V soutì¾ i ¾ en
OERTER Alfred (USA) _ z]aio V hodu diskem
,1

filatelstijký nalenái vlz XvL clympiáda

ELLIOTI Hé » b€
rt

{

Austraí ie) - ziato v bìhu na i5O0rn

AUSTRALIE

1996

po¹ tovni ]istek k em]si Reklama ( atiet]ka
,1896)
zobrazu]icí dole /v Základì/ cii závod,.l
Vi, str 91 - pod jack'on)
sPolxovÁ REPUBL|KA NÌMECK0 - z]ato Ve ,,.ru,J,|""1'"r'r"§óodUkÈ e
RovN}KoVA GulNÉ A 1972
Ve zlatì
Mi, l19 (116/25)
HARY Arrnin { Spolková øepublika Nìmecko) - Zlato V bìhu na 100m a ve ¹ ta« eiì na 4 x J00 m
AJMAN
i97 1
YV, (141 + A
N{i, 121c (i2laj14}
( Vydane t3ké v miniar¹ í ku S tmavoè erveným nápisem )
YEMEN ARAB, REP. 1970
|ni. 1272 ('1269!73|
Yv. (234+A 125\l
M| 1278 (1275i79'i

FM Z

i15)

GUYANA

1994

O'BRIEN Parry Wí í liam( USA) - støí bro ve vrhu koulí
tilalelisilcrý ftaterjé l vi! Xv alynpiáda

Yv

hIi,

OZOL|NA Elvira ( SSSR} - zláio v hodu o¹ tìpern v soutì¾ i ¾ en
L|TVA
i 996
Yv, BF
( podie reprodukce na str, 1 07
- pod Jaunzeme - zobrazené v trnavoè e.Vené m BF:
KRzYsZKoWlAK zdzislaw ( Polsko} - zlato v bìhu na 300cm pøeká¾ ky
,1983
po¹ i3vrí listek s poè ty oiymp'jských
medaili zí skaných reprezentací Polska

Fl,/ Z

PoLsKo

YV 9c5 (904/907} Mi 1549 (J648/51)
Yv, BF i18
|ói. BF 'l21

.*1l#*

ffi ú t.

]» l'r:r¹ '.
ø\è
Ý.
L,\?:-,,
( 14)

á5 }i]A-x:

-*Ýi:7-

-f{:*}Ø

,fl;"w--''*§

B#

\-\

i, .-,-:- a

è .j

novninovÁcuHEA

Ll§ERlA
NlcARAGUA

NEVls

P.ARAGUAY

UsA
ST.

V|NCENT

© av*cHeozr Robeò ( sssR} -

GRUzlE

1972

Yv.21+A7

Mi, 81 (81l87i

Yv. ve zlatì

Mi.92

(992/96)

(89/97)

Mi, '1306 (1305109)
( pod]€ reprodukce viz str. 70 - pod Jesse Owens)
Yu, A872 (A 860i75) Mj, 1895 (1883/98)
1975
Mi
1996
1971
Yv. As60 1ilclt6"A559/61) Mi, 2147 t2139l48}
,i994
ruè ní razí tko pou¾ í Vané v Boise dne 2 11.

Yv.993

1984

Yv-

1996

Yv.

Mj-

ziato ve skoku Vysoké m

1996

YV,

Mi.

( Rumunsko} - bronz v hodu diskem V souiì¾ i ¾ en
fi}aielislick/naleié j viz XlX. olynpjáda, spcli! s€ zí skánin zlala
Tarnara ( SssR) - zlato Ve V|hu kcu|i a støibro v hodu diskem v soutì¾ i ¾ en
Mi.
MALEDIVY

MANoL|U Lia
PRESS

FN4 Z

YV,

1996

poxraè ováni pø,fitì

pøiprnuje Laco Kajaba
( 15

)

l

stadiony

í3

Azté cký stadion
Ka¾ ciá vyspelá fotMlová zemì má svù j významný stadion. Pýchou mexické ho foibalu je Azté cký
§tadio (Estadio A¾ teca). Ten se také jako Jedlný na svìtì mù ¾ epochlubit tim, ¾ e se stal dì]i¹ tìrn tøí
fotbaiových mistí ovstvi svìta, V roce 1970 a 1986 se zde hrálo ø,ls ve í otbale seniorù a v rcce 1983 M-c
juniorù V roce 1968 hostil Aztecký stadion finále olyrnpilských her,

lllavni mìsto Mexico City mìlo V 60. letech pouze dva vìt¹ í stadiony, jeden patøil unive¾ i!ì a
DRUHÝ E§tadio Nationale postavený V i,oce.1923 u¾ neodpovidai po¾ adavkù mcjoby, A tak pí c oH 1968
byio rozhodnuto Vybudovat nový stacion, Uspì¹ ný projekt S€ z!,odil V atelié ru architektá Ramireze
Vasqueze, ktený procestoval celou É vropu a studoval mistní stadiony. Samotná stavba t.va]a ótyii roicy a
byla dokonè ena v roce 1966- iJleda¹ tì po.]mulo 108 000 pouze seoí cí ch divákù . Pøed misøovství m svìta
1 986 by]y provedeny stavební ú pravy a kapaciia Se zvedla na souìasných
nt
1 5 tisí c mí si. osmdesát proc€
hiedi¹ tì poknývá ve vý¹ ce 50 metru siøecha, kierá chrání ciiVá|q? pøed í rópicKýr.i de¹ ti a s]unïnim ¾ árem,
,1

Azté cký §tadion má výhodnou polohu, s centr€
m mìsta ho spcjuje metro a 200 metrù od hiavní hc
Vchodu je výleza na dáinici. l po §koro è tyriceií letech si stacjion Ud¾ uje modemi raz a patøi ke klenciù m
meZj « otbaloVÝmi Stediony.
Stanislav Karnenilký

,IExlca,

83da é é lé ròp;analo
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S]-anis].av Eamenickv

t]-l

. jJ9CKOVa l)3Z

cZ-14900-PRAH.A_-4

TÍ etibo listoPadu minulé ho rok-u uplynuJo 70. ieí od narozenr rrýaramnebo polskelro
_.
fotbalisť Y z50,-60, let Ernesta Pohla. Narodil se 3, 1!. i932 vZahřebu (Z,abrz*).
Sfotbalem
zač ina] vklubu Slavia Ruda Slaska (i945-1953). laátce pusobit vOrlu roaZ
ve známé
1rli:;,
Legii Var¹ ava hnil vletech_1953-56, nejvěrněj¹ v¹ ak byl ilavné mu Gómik:u zai.,e (lss1-1le7.
Ke konci své karié ry
v klubech poí slcých krajanů Polonii Greenpoirrt New york (196á_
69) a ve Wisle Garfield (1969-70}.
iamětní ci starých č asa pobké ho fotbatu maji je¹ ě vpaměti populrimí slogan,fol mamená
slogan aelh*l. Vpolskó lize nasřilel 186 góĚ coz je dodnás nepretorráý p"r"ky."tora,
_góť 'a
Napi,vroce tr956, vdrcsu Legie Var¹ ava vutkáni sWislou Krakov,
pet U.uoit a vr. 7962
loTtřÍ "l © estigólY Crakovi] ^1*"_* 0 jeho v_ijimďných střeleck_Ých kvaiitacn ,*aei i É itifuly
auřilo i vreprezentač ní m dresu polska_ Vroce
|Iáe střelcu (1954, 1959 a 196l). Sť eběky

_

M

'9t4

Ú

196l

,..u

dosi'ht hattricku proti Dánsku 1S:il), gOl dal vté m¾ "eroce

i

slavné mu Lvu Ja¹ inovi
v senzač ní m ví lězné m utkáni
SSSR (l:0). Byl raké uspe¹ ný na fotba]ové m turnaji na oH 1960
v Řime, kdy nasřflel pěl gólů ry
Tunisu (5:b).
E. Pohl reprezento9_49* (1955-65) a na wé m kontě má 40,reprezentač ní ch gólů .
Byl
desetinásobnjm mistrem Poiska 2x s Legú Var¹ ava a 8x s
Gómikem 7Árze, Y con řcu se po
náu?tu z USA staral o mláde®. Slavný poú lry int".nuciorlál W. Lubaňski
o něm řekl .Za v¹ echno
co umí m vděč im F., Pohlovi'..
v 70. letech byl asistentem rnad'arské ho trenerc Gómftrj Gé zy Kalocsaye (qi, bývalý hráč
pŤ lť le
1932,37). V roce i990 se Em€
st Polrl s rodinou vysirnoval do NĚmecxa, tde r2.
§paí t-y -

_

zÍ ň,1995 zemŤ el.

Stanislav Kamenicloi

(17l

lvan Vápenka

30,dubna 1932 se uskuteè nilo ji¾ 67, derby mezi Spartou a siavií . A¾ tepfve
v tomtc tøelí m zápase své í otbalové karié ry pro,ti slavii se podaøi|o o Nejedlé ho
v 67,minutì vsløelit hlaviè kou plániè kovi gói a ten mìi hodnotu dvou bodù .'spar.ta
Vyhrála 2:,1 (i :C)- Tato Nejedlé ho §øela je
¾ achycena na tehdej¹ í í otograí ii (uvedena jÌ V kni¾ e
V.Hou¹ ky ®elezná Sperta 1,dí l, vyd.STÒ 1966; jin;;), itera se stata
pøeo lohoir k vydání znáí ,lky.

FM:

-

ZnáI« *a srER,RÁ LEoiýE
Le, v emisí
slavnýCh fotbalistù Ms, na jedné je
Vyafuazen aldøí ch Nejedtý 'pops
viz u MS 1934), Ò støelbé n]avou
na branku slavie.

1996 Fadno:a 25a

Detail Nejedlé hj

je na ní

ale uvedefl v pøevrácené fi (zrcadiové m) pohlerlu|i Je ro jediný pøirný
filetelisli1ký rnaieòál vù bez. kí e{ý
be:prcs:tøednì zabrazuje utkání mezi Spartcu a slavii!

,;®© i\
.,. Y "lo,ry 1O,dubna 1934, pò roz¹ iøování stadionu spaòy na kapacitu 45000 dlvákù ,
i;§.B« il VZnlKI,U komÍ na nad re§iaurací po¾ ár, kerýzachvátj] a smetl celou døevìnoutribunu is její mi
\"}§» ,/ P© .dY;.90 ?o!?ry 260 vlajkami, stovkami è estných cen a cenných trole.lí ze zájezdu do
USA a odJinud
v¹ ak ve¹ kerou dokumeniaci o poè átcí cònc spárty. Na podporu
P
€
ím
VyýaVby noVé Í,Pøedev¹
r]buny Ihned pøjspìly.
jiných
mino

i Viaïa Burian a Ví tkoviaké ¾ eiezárny,

které Spartì pcslaly prójek't ná stavbu nové ¾ eiezobetonové tnbuny pro è tyøi
iisí c€ divákù . Ta stóu¾ í dcdnes
jako parnátnik obìtavosti a Zaní cenosti v¹ ech soaÉ anù !

Spada tehdy Vydale neí ilatelistickou pohlednici
s kE§bou maií øe cyrila Boudy a vý,tì¾ ek z prodeje

poslou¾ il k Výslavbì nové Spany, Na aversil ie
obrazový motlV Span'anské ho ýllìle nesené òo
pií znivci na ramenou, pozdravován z tribuny dal¹ í mj
nad¹ enci. Vlevo V pozedi slará tribuna,

Ne aoresní §.anÌ je pøilisk (Zlek k|Ubu)

VE
DRosPECh Pos-l-AVENí Po®ÁR,EM ZNlÈ /ENE
TRJBUNY, / Nákladem A.c.sparta /. Pohlednjce je

orozmìru 143X105 mm, knih,iisk virnìdé barvì
na¾ loutié m kartonu.

na

vE pRospÌc!í posrlvexí po¾ ÁnEq ZNiè ENÉ IRlBuNy.
Nóklocen

( 18

)

A. C. Sporlo.

Vl"choIem è eskosloVenské reprezentace na mistrovslví svìla 1934 v l1álii bylo i vrcholem Sna¾ ení
a Slavie, nebo» se ve v¹ ec,h utkání ch prezenlovai ná¹ í otbai výhradnì z obou slavných
letenskýCh ,S'. VoMobi od 27,5,do ,1o.6-1934 jsrne ve 1øech ilalských rnìStech (Te§iu, T,Jriné a Øí nrì)
Sehráll 4 Zápasy, løi VitìZ:]e a jeoen málem, Vpiehleduio bylo takto:1,ko|o. È SR-Rumurs\o 21 (0 1)

hráè Ù Sparty

z,kolo:È SR- Svýca§ko
1.1) po pi-odlou¾ ení .

3,2 11,r) semilinále:È sn

-

Nìnrecko

31(1 0) a í lná|e:ltá'e-È SR 21

ffi@ffi
F il al

-

l1.*''

.

|ffi;i»
***,',,,
/g. el
ioP^É !
|

tTÁLlE

_

a§n

2:,1

:

roce 1994, * MS

v USA. pòpravil
olympsport vg sváí n výpiatní fi strojku pøí te¾ itostný
¹ toè ek,pøipomí nají Cí 60,\rýróè í slavné ho øí mské ha
í í nále a výpí atní strojové razí tka bylo pau¾ ito
10.6,1994 (na den koné ní tehdej¹ í ha frnáte). Dé le
vydal abálku s ïí tjskem, kte{é plpominá slavnou
kapitolu è esko§Joy9n§ké kapané , s uvedenú u
tehdej¹ í finátovou sesfayou, ve které hráli pouze

,.'.:,

i=ffi,

eli§i cké mater!áIy

(ti0, 1j1)

'y'

spal,« 'ané (3)

a siavistó

(8).

Frantí ¹ ek Piániè ka {í 904 - í 996)

FM.

-

abáka

s pøí tí sken (viz vý¹ e}

spriYátnim,pòtiskem,na
pau¾ í Valo strolavé
)e vyobrazena Stavia z roku 1g13. Na po¹ » ìPRÁH,4 6 se dne 6.6.20u

VrocelÓavýroè í è eské iofotatuvyddalynpspoòcelinovoudopisnici
tdere

znehodnocavacirazí tkaspropagaè nÍ m¹ » aè kemnakteré mbylpoftré tF,Plániè ky-

ffieffi
H|§ToRl€
è EsxÉ Ho

FoTBALU
190l

Ladislav ®ení ¹ ek (1904 - 1985}

"

2» a1

7ø&$efr*aaa

Jeden z nejlep¹ í ch obráncù tòcatých let. odchovanec È AFC VinoflIady a dáte hrál
za SK è ervený Kostelec, SKPardubice. Teplitzeí FK, pak ve Viktorii Zi¾ kov (1924)- ve
Sparlì Chicago/USA, znovu ve Vikiorce (1929) a vlé m¾ eroce pøe§olpil do Siavie. Za
reprezeniaci debuloval vroce 1926 a byl ú øaslnikem finále Ms,ls34, Vté dobe byl

( 19 )

nejstar¹ í m hráè em turneje (30 a pù l le9, V reprezenlaci s,ehrál 22 utkání (1926-35), Po ukonè ení aktivní
è innosli se plnì vìnoval trené §ké práci s miáde¾ í a trené r csR 1 949-51 .
FM.

-

obálka s pøí tiskem (viz uý¹ e)

Josef È tyøoký (í 906 - 1985}
Jecen z na¹ ich nejiep¹ í ch levých obráncÙ. Odchovanec Slsvie obié kal dále dres SX
r.[§.;,
,&{*1i K1.6xg (1928) a vroce 1930 pøi¹ el do Spafiy, kde za ni sehlái 410 ulkánÍ , ztoho171
\:1l#) liqorrých a spotu sBurgrem vytvoøii vynikají cí dvojici obráncù . Vro6e i931 dìbutovel
u"repiez".taci a do roKu i938 za n, .e\rál 42 utKáni, l-.ál ve finále MS 193a v R,ne,
..t,
€
FM: - obálka s pøitiskem (viz Yý¹ e)
- ZNÁtlKA na aòlku San Marino 20C2, vydané m k MS 2002 (na ar¹ í kuje 6 známek se zábìry
z jednattivýCh mistrovství . kde hré ta nálie Na Známkách z MS 1934 a 1g38 jsau Chybné Výstedky
/1934 ltátie_ È SRmábýt§p» ávnì2:1 a1934 ltálie-Maïarsko4:24Naprvní známcejeuyobrazen
m v øí mské mfinále.
J,È » yøaký v saubojí s italským hráè €

¹ AN F,í ARJN0

€ c.4i
8

9
a

=
LL g.aòd

\4rò2 0rii; ila?l0òólé lrailaø¾

..|osef Ko¹ t'álek {1909 - 1971}

/í :;
Jeden z nejlep¹ ich krajní ch zálo¾ ní kùtøi&ltýcn let. Záè í na| S!< KroÏ*hjávech á
Í .}ffi,;,::
jako ú toè ní k.Vrudé m dresu sehrál 535 zápasù a pcstupnì
i.&lffiB! \,roce 1929 pøe¹ ei do Sparty
pie¹ e] do záiohy a V roce ,i945 konè il V obranì. Na závìr hrá] je¹ lì ligu jako irráè a trené í Ve
\HJ
'!iý
€
Spaòì PcVá¾ Slá Bystlica a §K Rakovní i(. Reprezentoval 42X 1930-38 a byl Uè astní kem Ms
r.,

1

FM

:

-

934 a 38,

obálka s pøí tiskem (ví 2 Vj¹ e)

© tefanÈ ambal (1908 - 1990}
Technicky vyspìlý a hou¾ evnalý hráÏ na po§u støedniho zálo¾ ní ka. Rodák z Bratislavy,
Í ,*\
,;§+ ;i kde hrát od r.lg22 za LÈ s© x1ones Siovan), Po té pøest0upil do Teplitzer FK (1929-30) a odtud
i,§/r'doSlavle, zani¾ hrál¹ esttet.Sfoibalempokracoval vSk®iOeniie(ZbrojovkaBrnc)akonè il
\s'l vr.1940 VSK Bata Zlí n, Rep,eze1loval celken 21x (1932-35) a pc uxonÈ eni lí .svet,války

pù sobil jako trené r v zakraniói (napø, Prague Sydney/Austr.) a také Vedl iým reprezentaè ní ho AÈ ka a LVÍ È at.

FM

:

-

obálka s pøitiskem (viz vý¹ e)

Rttdolf Krè il {1906 - 198í )

/§'i.,
í §x,i
.§-/;
-:]!

Zálc¾ niK, nenápadný svým vystupování m, a}e naplosto spolehlivý hráò. Zaóí nal
VTeplitzerFKaodtudpøe¹ el dosiaVie.Vleprezentaci debutoval ví oce1929asehrál zani 20
utkaní 1ooroku1935)_ÚÏastnil øí mské hofináleMS1934,Vroce1937ode¹ e] je¹ tìn3Maltudo
FC La Valle|a a karié ru skcnè il opìt VTeplicí ch, Po tó pù sobil jako ú spì¹ nýtrené f (napø. n3

tsiandu),

(20)

FM

:

-

obátka s pří tiskem (viz vý¹ e)

Franti¹ ek §voboda (1905 _ {948}
Hrál na pravé spojce nebo ve středu ú toku, Robustní p0§tava, ale elegantní v pohybu.
Do Slavje při¹ el v roce 1926 z Vinohradské ho Rapidu. Reprezentoval celkem 42x V í etsch í 92737. Úč astní k ří mské ho flnále Ms. Č len Klubu ligových kanonýrŮ (í 01 branka).
FM

:

-

Obálka s Ňtiskem (viz w¹ e)

Oldřich Nejedlý {1909 - í 990}
slřelď v histodi na¹ í kopané , levá §pojka. aač í nalv rodné m
/fi\
Jé den z největ¹
neivět¹ ich
ů a slřeiď
Jeden
í ch hráč Ů
aoupil do Č echoslovanu Ko¹
i í ie(,l927) odkud se vrátil domŮ a v r,1928 zaěal
áku, odkud
®ebráku,
oCkud přé stoupil
ú KB§lr ®ebť
po
l

hí ál Za
za sp
§partu, a¾ do í §ku 1941. Vroce'1941 se,
\"}§ať ^/ hrát za Rakovní k, od roku 1931 hfál

de§eli

letech, znovu vrátil do Rako_vní ka. Ve Spartě
§9
sehiál 414 zápasŮ a nastří lel 388 branek.
clen Klubu ligových kanonýrŮ 5e 148 brankami.

Vreprezentaci hrái Vietegh 1931-38 Ve 43 zápasech.

Uč aslnik Ms 1934. kde sehrál v¹ echny zápasy a stal se
nejlep¹ í m §třelcem. V roce 1937 hrál za Výběr střední
Evropy (hrají cí STEP) proti zbytku Evropy.

F il ate l istické

-

m

ate ri ál y :

Obálka s pří tisken (ví z vý¹ e)
Známka N|CAPAGUA 1934, Vydaná v emisí k MS ....
hodnota 2 Cts, kat. í ýí i.č .1767 a kat,Yv. 954. Na známce je vpravo pod č s.vlajkou zaclrycen oldňch
Nejedlý.

Známka §/ERRÁ LFo/VE, 1993 (viz
Franti¹ ek Junek {í 907 - 1970)

u 67, Derby 1932)

Neveiký, a|e hb;tý ú t.róní k na pravé m kří dle, technicky vyspě}ý s měkkými cenlry. Do
Slavie pň¹ el z Č echie Ka.!í n v roce í 928. Reprezentač ní rjres oblé kl o rok později a do roku
1937 reprezentoval 32x, Úč astní k ří í Ť §ké ho finále M§ v rcce 1934-

FM

:

-

Qbálka s pří tiskem (viz vý¹ e)

Jiří $obotka (19í 1 - 1994}
střední uloč ní k§ inteligentní didgentskou §chopností . odchovanec Č echoslovanu
Ko¹ í ře. Do Slavie pň¹ e! v roce'1931, kde hrál a¾ dc roku'l940. Pakje¹ tě na Baikáně za Hajduk
spiit. Do reprezentace nasoupil těsně před Ms ,1934 a sehrál v ní do r"1937 celkem 23 zápasů .
Úóastní k památné ho Ms 1934 vŘí mě..le¹ tě po válce byl dlouho|etým hrají cí mirené rem
mnoha ¹ piĎkových zahlanič ní ch mu¾ stev.
FM

:

-

Obátka s ďftisken (viz vý¹ e)

Antoní n Puč (í 907 - {988)
V¾ dy hrál Vlevo, buď na kří dle nebo na Spojce. Jedna z nějvěl¹ í ch po§av na¹ í
fotbalové hiýorie. Dodnes Bejlep¹ í msiřelcem č s.reprezentace v¹ ech dob. DG slavie pň¹ el ze
smí chovských klubů Č echie a §K v roee 1925- Za Slavii hrál 13 let a §ehrál 700 zápasů .
Karié ru konč il v ¾ i¾ kovskéViktorii a n€
§K Smí chově. Je č lenem Klubu
konec v
"rodné m'
ligových kanonýrů se 116 brankami, Vrepí ezenlaci sehrál 60 utkání (1926-38) a v§třelil 34
branek. Úč astní k ií rnské ho í lnále MS 1934_ Do vysoké ho věku hrá] za bývaló inlernacionály.
FM

:

-

Obálka s pfrú ¹ &ern {ví z uý¹ e}

í 21 )

Josef Laufer {189{
Č eský sportovní novinář a první sportovní rozhlasový repoŘé r u _nás. Dlouhá lé ta

viennou a
Fllt

zasvětil Slavii Praha, jako její mezinárodní sekfetář. spoňovní redaKor cTK a zaslou¾ iiý
pracovní k V těiovýchově, První rozhlasovou reportá¾ uskuteČ nil proti sVé vŮli 3. ří jna 1_926
z fotbalové ho utkání Slavia - Hungaria v foce 1926 a první spoňovní rozhlasovou repoňá¾ ze
zahranič í po té uskuteč nil zí otbalové ho utkání středoevropské ho poháru 1929 mezi Fi§t
§lavii praha ve ví dni.

J.Laufn pňpnvi! Otympspott pří tisk na CDV a dne 20.4.2001 pou¾ í vala pa¹ ta
prapagač ní ¹ tcč eks jeho poftretem ve strajové m znehodnocovací m strojku-

: - K,e .11c. vý1.oč í narazení

PRAHA

6

}osef

tAUtER
t10
LET
2a.4.1891

§tředoevropský pohár (§TEP), zpoč átku nazývaný Mitropa §up, byl zalo¾ en z popudu rakou§ké ho
funkcionáře a asociač niho kapitána í akou§ké reprezentac6 Hugo Meisla (1881-1s34 vmce 1927. Před
ll-světovou válkou Yelmi populámí soutě¾ (pí ettchů dce dne¹ ní ugy mí ďrŮ).

,<-^

/;/r3\,:,
\""t-b},9

@

V lX.roĎní ku STEP staí tovaí a z
P]zeň a SK ®idenice, Zápasy §party
l.kolo
Fi§tvienna

Č tvrďinále
§emiflnále
Finále

s

Č sR *yn mu¾ stva : §paňa, Slavla, Viktoí ie

:

,l:í a 3:5

-s

- AcFiorentina

§-

JuventusTuí í n
Ferencváros Budape¹ { - S

2:0
2:1

1:3 a 5:1
0:3

Sparta zí skala STEP podí uhé (poprvé v l,roč ní ku192D, v sestavě : Klenovec, Burger, Č tyroký, Ko¹ ť álek,
Bouč ek, sů ek, Fascinek, Zají č ek,Braine, Nejedlý a Kolocsay.
Filatelí stické na!€
ňály:

Ktamuto frnále byla wdána vů bec pNní č Ýskaslavenská pa¹ tavní propagač ní

razí tka ke kopané :

-

straipyá propagač ni razí tka pou¾ í valydvě pra¾ ské po¹ ty. PRAHA 25 v dobé 7. - 14.9.1935 v barué
č emé a s rozli¹ ovací m pí smenern ch 1. PRAHA 1 pouze 15.9.1935v barvě modré s roz1. č í slem4,

I,1A$ARYKŮV STATNť §TADION

+í 5,1XJ§3í *
*1 =:=rŇlie siŘlporÝnopsxÉ Ho poHÁnu

Fl}iALE

A.c,§PARTA - FERENCYÁROs

(22

)

tlAsARYKŮv

ť STAD|ON

PtAllA.§TlAtiOV

,l5.1x1935.*

FtHÁLE

eiŇni g

t0 POHÁRU

icvÁROS
A.c.§PAŘTA - FEŘENcvÁROS

A,

siŘŇtvnopsxÉ rro

c.§PA RTA - FlR§tlcvÁ RO§

í 9Kč
-

byla pau¾ í vána na po¹ tě PRAHA 1
v jednorn typu a baNě madré , ale

Ruč ní ořÍ le¾ lTóstná razí tka

vdobě od 14. do 15. 9. 1935

b, c, d, e, f, g, h, ch,

s deseti rozli¹ avací rftí pí s/Ileny: a,

i,

\]%effiv

'),

*€
É si,

Po¹ tovni razí tka pro STEP 1935 a í 936 se objevila na mnoha tehdej¹ í Ch pří le¾ ito§nýCh pamětní Ch
tiscí Ch. Např. Li§í s kresbarni hráč ů ,Pané tní bru¾ ů rky, Pané tní listy, na Vstupeilkách, dopisnice s kresbami
hráč ů a dal¹ í , Ukázky těchto suvenýrů by přesáhly ramec tohoto přehledu,
pokraěováni pří ¹ té

(23}

obhaioba Emila zatopka
Nedavno jsem dostal od pritele clanek "Tri vyznamenani X 28. rilry,]!9.8." Tento clanek PoPisuje
pro Zdenu
udelení medajli ®a zasluhy pí o Emila Zatopka. Jiriho Peiikana a í ad TGM in memoriam
Masinovou. Ja jsem exutant z doby po unoí u 1948 a uprchlik z komuni§tickeho raje a proto se divam na
celou rodinu Ma'sinovou jato na narú ni hrdiny. Jiriho Pe]ikana neznam a co o nem ctu, nepleji si ho ani
poznat. Ale co se pise v tomto clanku ohledne Emila zatopka neni docela spravne. Ano, je mozne, ze
proti tí inacti obzalovanym, ale rad bYch vYsveilil,
báoepsat nejaky teň danek, souhlasici s rozsudkem smfti

k takoYym nřnym podpisum dojit,
Dne 8. cárvna ts-5o, §aini soud v Praze vynesl rozsudek pfoti í 3 obzalovanym a dne 27- ceryna
Milada Horakova, Zdenek lGlandra, Oldrich Pecl a Jan Buchal byli popraveni.,ostatni zacali si odpykovat
aróuňopty trest itraty na svobode:2denek Peska, Antonie Kleinefova, Frana Zeminova, Vojtech Dundr a

'

iak mohlo

dalsi vlastenci. Rude Pí aVo prinesto oopis s titulem "Rozsudek vynesl vsechen cesko§Iovensky lid",
vynesene z procesu s Miladou Horakovou

pJoápsanv,,xpt. Emilem ZatopŘem", v Kerem schvaluje rozsudlry
náyva ;e zrudami". (,,Nejsem si vedom toho, ze Ďych neco podobneho kdy psal", prohlasil
prostredniitvim sve zeny Dany. Lidove Noviny, 29,í 0.1998.)
Zatopek "'
predne bych chtel dokát, z; w v zari 1948 É milZatop€
k pomohl v pripade, i kdr. vedei, ze se
jedna o politickehb uprchlika. Jalsem odesel z Ceskosiovenska v dubnu 19a8. Muj otec EmiI Horvath, ktery
praze, kde,§é seznamil se
od k""tfi i9r8 pracbvaí pro crc, ú zucastnit atletickeho utkani Belgie : CSR v
porádal no zóa by mohl Zaridit prevezeni zpravy za hranice. Muj otec mu Vysvetlil, Ze ma syna
Zatópkem
" uprchlickem taú re áiJna po},tednim listi<u je kodovana zprava plo neho, Zatopek pohled
" "ěhiór,""i
navic holeste podepsar'a páar tróieonomu belgióxemu sportovci, Kery me ho pozdeji z Bru§elu
vzai,
odeslal.
braŤ ancem J_ c.,
Muj hlavni argument pro obhajobu Emila zatopkaje podporen ro¾ hovorem § mym
v rráe. za tótarity mň slce dovoiili vystuowat sÍ <otu, chtel byt ucitelem, ale.to mu nedovolili.
reditelem s'koly-"tat
preoevsim vsak musel jit na vojnu, ale ponevadz byl
on se mohl
;eoine ať etic(m $enerem.
prelozen. k
uv*iorxoi"x stat ie Oustolniiěá u É ntovenopraporu, Kdy4 se pak pňhlasil \,,poJ$ byl
odliiu á tam poznal É mita ®atopka_ bni se blize seznamili a Zatopek si ho vzal k
=p"io"n;mu
za zlate
"Ó
iu*i"*"
pi" adjů
tanta. Zatopkova vysoká hodnost nebyta docilena za nejake vojenske uspechy, ale
*G
medajle, Kere Záopek zi§kal pro vojensky spoí t.
jen
Z bratrancovyen vyrtádl výsu, ®e'v §edesatych leiech meli v Praze kancelar, kde cele dnY
na dopisi í anousku. Mnohdy pro ne prijelo auto z ruznych
podpisořali ¾ átoprwv rotisrafiá
r]ou,o"riz vychódnich zemi. Dale mne muj bratlanec Vypravoval, ze
poňlauary
ministerstev, aoý.ieti privitx ruzne"'ú
nos a rekli "
casto k ní m prijé tí sť e agenti od-áznýcn *inistiu dokumenty, ktere Zatopkovy sřciti.pěd
"
hovoril, vzdy rikal, ze ma strach Z ioho, kolik
podepis " a odé sli. ro}lz Ó tom Zatopei< s mym bratrancem
podctsgrn
heznámyctr dokumentú od zacatku totality byl'nucen pod§psat. original dopisnicese.Zatopkovym
v eiitouem museu spoĚno* pro Řuturu 6 oiatog xzoól, Brne. Web teto §polecnosti je:

á-.Ň.

'

'

v

;J

wWw.K2001.cz

.

Savoy Horvath, Read§town, Wl

zají mavý dapis pana Horvatha wádí me

v

pů vodnin

llfJrtu

bsz

dat¹ í ch ú prav tak, jak jsme jaj e_nailem abdňe§,

Do dne¹ ní ho č í s|apň§pěli č lenové : J. Petrásek, l. Vápenka, st. Kamenický, L. Kajaba, Z. HmČ Í ř,
P. Hladika §, Florváí h (UsA)
V¹ €
m za to upří mně děkujeme a redakce se tě¹ í na dal¹ í pří spěvky i od

v

4 9

._

tlzávěrka při¹ ií hoč í slaje 1. č ervna 2003
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