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Odbomé  sekce Č eské  námětové  spoleěnosti §vazu č eslcýctr filatelistú

lrt ri

'o', 100 LET č rsxÉ Ho t-yž ovÁttí

ffiffiffi., ., 
,.

val di Fiemme

{00 letorganizované ho lyž ováni u náe
1.ú nora 1903 se uskuteč nily ve Vysoké rn nad Jizerou mezináIodni lyž ařské  ávody, Keré  měly mezi

publikem znač ný ohlas. í 3.2.1903 se sď]o v hostinci U Hrdých asi třicá lyž ařů  a zájemcŮ o lyž ováni, kde ujednali
založ efiI společ né ho klubu snálzvem ,Č eský Ski Klub ye Vysoké m nad Jizeí ou'. V€ době jiŽ existovaly
v Č echacn dva jiné  lyž ařské  kluby, ěKs SK] Jilemnice a Č sK Pratra a jejich předsedové , pan Bucher z Jilemnice
a kdo jiný než  Josef Róssler_Ořovslcý e Pí ahy, zápů jč ili §ť é  §tanovy a pomohli fadou i jinak.

Prvni valnou hromadu měl vysocký klub 28.ří jna 1903 a ješ tě té hož  roku, dne 21,|ist}padu, se v Jablonci
nad Jizerou konala schů ze zástupců -vš ech tří  tehdejš í ď č estcých klubů , kde bylo ujedná,no založ it §vaz lyž ařŮ
č e§kých. Pwnlm předsedou se §al pan Bucňar, ří dí cí  uč itet v Dolnich Slapanicí ch, předseda jilemnické ho klubu.
No, a tady někde to vš echno zaěalo. Nechceme pňpomí nat vš echny ú spechy naš ich.l}ž ařŮ. Kdybychom měli
vybrat tň jmé na pro pňpomenutí , byla by to nej§pí š e RAŠ KA - RYGL * NEuMANoVA. Jenž e od Ůnora tohoto
roku je vš echno jinak. Mezi velikány naš eho lyž ování  se zcela neč ekaně zafudi| na mistrwstvÍ  světa ve Val dí
Fiemirre (lta|ie) lýž ař z č est omoravdke vrchoviny, jehož  domovskými městy jsou Žďár nad Sřzavou a Not/é  Mě§to
na Moravě, Martin Kouk*l,

Na zmí něné m Ms zač al nenápadně š estým mí stem v duatlonu 2 x 10 km, potom pomohl druŽďvu ve
š tafetě na 4 x 10 km k sedmé mu mí stu, Ve sprintu skonč il vitězství m v malé m finále na páté m mí stě a poslední
den mistrov§tví  nastoupí l na lyž ařský maratón, bé h na 50 km. Na první  kontrole skonč il na jedenácté m mí stě a
potom již  předbí hal jednoiro sóupeře z3 druhým, takž e na předpo§ledni kontrole bylo jasné , ž e bé ŽÍ  na medaili a
z poslú ni'kontroly vycházelo, ž e by to mohlá být dokonce zlatá! A skuteěně byla! Kdo sledoval přenos Č r, nii<ay

na tento závod nezapomene, První  zlatá medaile z MS pro Ceskou republiku byla na světé ,
Gratulací  Olympsportu byl m.j, i pfopagač ni š oč ek §trojku Postaí ia, Ke{ použ í vala poš ta Praha 6 v pátek

21.3.2003 a pří tisk na CDV svyobrazení m š ť astné ho medailisty. Založ ení  lyž ařské ho klubu ve Vysoké m nad
Jizerou pňpomenula mí §tnl po§a použ í vání m ruč ní ho pří lďitostné ho fazrtka, lderé  jsme pro naš í  novinkovou
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siuž bu rovněž  zajistili. -jP

Yysoké  nad Jizerou



Z VEDENÍ  OLYMPSPORTU

Novrr KATALoG RA4Í TEK - NEw PosTltiARK§ GATAL0GUE
oS považ uje za ž ádoucí  vypracovat kompletní  katalog vš ech druhů  sportoyní ch poŠ tovní ch razí tek jako

nezbytnou pomů cku pro sběrate}e a vy§tavovatele §poriovni a olympijské  té matiky. Základ autof§ké ho kOleKivu Se

seš eí  pň poslední  výborové  schů zi Olýmpsportu a wí tá mezi §ebou i dalš í  pří padné  spoluautory zmí něné  té matikY-

Předpokládaný obsah jednoť ivých č ástí  je nástedují cí  :

1. §portoyní  §trojová razí tka ěeskoslovenska t,č ást (do í oku 
'945}2. Spořtovní  ruóní  pří lež itost!á razltka Č esko§lovenska l.č ást (do í ok$ 1945)

3. Sportovní  výpláiní  otisky Č _e§koslovenska (do roku 1992}
4. Sportovní  srojová razí tka Č eskoslovenska ll.č ási {1945 - 1992i
5. Sportovní  ruč ní  pří l_ež itostná razitka Č eskoslovenska ll.č ást (1945 - 19S2)
6" Spoť toyní  razí tka Č eské  republiky (1993 - 2003)

1.dí l do§táVáte jáko dodateč nou knihovnič ku za rok 2002 souč asně s dneš nim zpravodaje1, 6. cií l jiŽ zpracolává
kole;11iv pod vedení m L.Janouš Ra a pu§ikace vyjde jako jedna z knihovnič ek v roce 2003. RozPracován je dí l 2. a
ó-

Hledáme zájemce o zprácování  doďatků  k naš í  monoErafii tlistorie ěeské ho. a ěe§ko§loYen§ké ho
olympismu ve nttáii. Pokud byste měi zájem o spolupráci ná tomto poli, bude to_ velice vitáno. ZuaŽÚleme i

zpraóvani k8talogu sportovní ch pií tigkú  na celinách, i<ieré  za dobu své ho pů sobení  připravil olympspoí L Tady by

n'ás zají malo, kteř z wáděných publikací  by byly pro Vás nejzají mavějš í  a které  byste uví tali nejraději. _ ..' 
Druhou knihovniěkoti ro*u 2003 btrie-Š .Kamenické hoČ eokoslovenská, ěeská a slovenská fotbalová

razitka í 935-?fi)2. A jsme lijiž  U katatogů  a literatury, potom na ne poslední m mÍ stě musí me wé st katalog na CD
RoM (V poč itaěové m zpracóvání }, pňpravgným bměnslí ým pří telem Peť asem, Keď zpracoval spolu sládou
*nou&dm vynikají cí  xábtog po§tóvnictr zňámet sypŇeY 2000. zájemci si mohou napsat v pfipadě zájmu o
za§ání  tohotó cg hoil{u pří rňoJ,Petrasovi. Cena pfibliž ně 50.- Kč  + pGtovné . J§e li vybaVeni poóí taČ em, velice
doporuč ujeme|

ZDrqvodai v ]etoš ní m roco vvide v.Jl" - Vl, - |X. - Xl. měsí ci, Uzávěí ka je Vž dy v poslední m !ýdnu měsí ce
prerct*rzqici1o. vase_ priJpevlcy oeé xáva ieaánor lvan Vápenka nejraději v e]ekkonické . podobě, ále i jenom ve
Š trojopi5e.'plš TE! plš TE!'pÉ ŤE! od lvana Vápenky budete nově dostávat i zpravodaj. Jeho distribuce se tak
zletinóuusi a zrych|i. Vaš ek Diviš  povede agendu iednatel€ a distribuci starš í ch zpravodajŮ a knihovniČ ek,
ldravotní ch potiii se již  zbavil pokladní k OS*Beda Polák. Rozeslány jsou_vš echny materiály z mjnuié ho roku
s vý.iimkou leiu do HelŠ inek na poč est E.Zátopka, Zásilky se zatim nevrátily, Č eská poš ta po nich ve Finsku pátrá!

Novjnkv č lenské  služ bv budou iozesilánv dvakrát do roka (v rámci š etření  poš tovné hol) a to V obdobi 15.8.- 31,8.
za l,pololeti a 1.1,- 15.1. za pololetí  druhé , Rozesí lá a zajiš ť uje Beda Polák

sUBsKRlBcE - sUBscRlPTloN 115th loc MEETING MATERí ALS

115 ioc sEssiON*Ái'fr'ů

Ve dnech 2.- 5.7. se v praž ské m hoté lu Hilton uskuteč ní  í 15, zasedání  Mov, na Kelé m
§e m.j. bude Vo]í t pořadalel zOH 2010. Jistě ví te. ž e Č eská poš ta při té lo pří lež itosti vydá
originální  pří lež itostnou dopisnlci se známkou Bedřicha Š upcí ka, pruní ho zlaté ho č s.
medailistu, v levé  c;ásti dopisnice je reprodukce plakálu k ZoH 1924 v Pařiž i. PoUž í Váno
bude PR, které  Vidite na naš em obrázku, tři kaš ety kandidátů  pořadatelství  zoH
(Vancouver, Salzburg a Phong Yang), po provedené  volbě bude druhý den vydán CDVp
a oVS ke zvo}ené mu pořadateli a bude použ ivána i přii€ž itoš tná R nálepka. Mateí iál,
objednaný v č lenské  služ bě kaž dý obdrž í  v pož adované m množ stvi podle sVé  normálni
objednávky, zásilky s pří lďitostnou R nálepkou běž ně nedodáváme, proto vyhlaš ujeme

subskňpci na jejich dodání . objednávejte podle uvedených polož ek.

(2j

Ňí §r"r.fFNi olympspoRTu - spRlNG MEETING oF oLyMp§poRT
setkání  olyí npspoňu jaro 2003 bude v Praze, V sPŠ s DUš ní  í 7 a uskuteč ní  se v soboiu l7,května-

od 8.00 bude #rí sinóst v 1.pať e otevřena pro miniburzu, v í 0.30 bude zahájefio j€dnání , JtŽ nyní  Se těŠ Í me na
setkáni s yámi a na popud nbKerYctr ělenů  É o bměnské m setkání  vás prcsí me, aby§te se vybavili svojí  jmenolkou
na kloDě saka, Námitká zněla, ž e se na setkání  setkává řada č lenů , Keří  se třeba znají  z kore§pondence nebo §e

n".nají  vů bec a navrhované  jednoduché  opatření  by napomohlo v-zájemné mu o_sobní mu poznání  ěienŮ mezi
seboul To uí Ěiiě Zvládn9te, chce to kotjsé k ětvrtlcy, a sichrhajcku, jak ří káme my ceš i.

Ksetkání  bude poš ta Praha 6 po$ž í Yat §R Š Janem Vesé tým, vynikajicí m cyklistou, hrdinou Závodu mí ru a
jední m z naš ich nejiep.š í ch sportovců , Ker.ý bohuž el nedávno zemiel. Do zmí něné  stavební  prŮmys|ovky se
bosknete ze §taromě$tské ho náměstí  Paiiž skou Ulicí  §mě.em kvltavě, těsně před hotelem lntercontinental

odboěí te doprava a druhý í oh vlevoj€ budova š koly. Metrem na stanici Staraměstská, iramvají  na staniCi Právnioká
fakulta

CLENSKE POZITKY
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OriginálCOlč _esilip@
ll:,:rpl:,il 99vjé te Óostv Š .pŘ iaio Ř, i"zi-e- ii,ry, kaš et.m kandidáta pořadatetstvl ZoH
_9ov " 

pmi"r"* orv. vitczneno áJoi;;& r;;řň;Ězo'Hj;i;ř

, ^..I=':áP*1olympijský,výbor Fí é  ryqrury k tomuto praž ské mu zasedání  i strajové  razí tko V §í dle MoV -Lausánne, h lPo nám nabí dlo dodávku iěchto SR v prodejní  hodnotě 3,50 sF (tj. cce eb - so,_ Kč ) Mále{í  zájem io tuto dodáVku, záVazně §i objednejte a bude prodávána v Ké .

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

oČ exÁvnnÁ nazÍ rxe l pŘinsxy_: Výrďí  Ťchové ho č asopisu š achy, M.Koukal migtrem světá, 1o0 letlyž ování  Vysoké  n. Jiz,, Jan Veselý a 55.výroč í  zM, ME ve střefuě PEeň, ú E ve sť eluc smo-
pocĎre oo nrHÉ n tl
____q9, T9?Í  Č lenŮm_OS a jejich í od,pří stuš ní ků m mož nost ú č asti na zájezdu na oH v Atfié nách. Hned takza§e IaK Hiz'€ V EvrorÉ  olVmDiád" |S9uF, takž _e ie to vynikají cí  pří lďitost, Vš e je zatí m ve stiavu aoau, 

"uýcr.lontvěd_ěli, zda v jednání  pokrač ovat,.potřeouPme_ved'ět" zdá by Úyl z vaš ich 
1a.o 

za;{r. eieoĚne p;inlasÉ v ei,iJuieLlď,a {anqyš e_h které mu váš  zájem hlaite. Zatí m ví me aá Órx : zájezo av nť  r.ie"r{; n" sr;;; u66;6snidaní  v Č echŮm přiměřené m ňotelu, y ceně i několik vstupenek,- zěasti i'porí le viastní ho výběru. pójiš é ní
zd.avotní  rovněŽ y ceně. Cena se ovš em ž atí m neví , stejnějalio preóný termin. sua" iiia]ám, budeme konké tnízájemce infarmová.

ZMĚI{Y v Č LEil§KÉ  áKLADNĚ,_to je situa6e, kteIé  §e nelž e vyhnout a docházi k nim zceí a pravidelně. wtané
Jj::jt{l|l|:,|9Jqo_"1§:|iŤpřicdázejí č lenové n9ví ,Vprů běhuminulé horokujsmepř,plit x*eďenyĚtyfi.
llelTe,lm v JeJicl1 stĚráelské  č innosti mnoho rispěchŮ a z č lensfuí  v olympsportu Ůme jónl pocity.
NOVI CLENOVE

!l"::,,l!,",tl-,1_e,,kdvŽ se_ musí rne se Č leny lcr.tóit. DŮvcdy jsou rů zné , od ioho nejpádnějš í ho a takéneJsmuii]Eslno. kdYŽ se PostiŽeí ý odebere do í jlatelistí cké ho nebe, přes odchody na vlastní  ž ááost č l'ena pro stáří ,zd.raý,otní  dŮvodY ! finanč ní  potí ž e,.až  po pří pady, kdy č lenství  nrusí me ukonč it my |r.o neplacení  č ienslqlch
?ilsP€VkŤ l I tŤ:yýl pří padŮm docházi, Ď|en nasáoi poilci mrfué ho brouka, ž ádost o Úr.oniení  č iensryí  nezaš le aceKa, co Dude, Zřejmě mu je lí to i teú h 6,40 za poš tovné , aby svŮj ú mysl oznámil,
yT]Tr]::_r*"^Eylo ukonceno.9l9|stvÍ  M.cerní kovi,'J.FialoÚ, l.Hrubiš kovi, J.Královi, P.Mejzlí kovi,t,l''oxoí nemu a P.Stikovi, Na Vlastní  ž ádost ukonč ili č lenství J.Š pač ek, KLindenberge1 J.Domiátil e r.sopro,
ZejTé n]a u dvou posledně jmenovanÝ_ch mě.to zvláš lě mrzí , jedná se tótiž  o zak|ádajici ÓtĚny os a takových užmezi námi není  mnoho. Vš em, kteři č iensť ýí  ukónč ili zaieii,ďn č |nnost v Olympsportri oeřu]i a oodalš í hož ivola,
nejen filatelistické ho, jirn přeji. jistě i vaš í m jmé nem, rnnoňo ú spěchů  a hiavňě rjeune zaiáuř
oryl,,tptÁnn v pRnzE

Pí vr]Í  SnahY o zÍ Skání  pořsc]álelsiví  olyrnDljských he,r v č eskrslovLnsi,u Jsrnť  zaznameilali .Již  pii
Vl||.olYmPiis,ké rri konQí 'es|J v Prá7e 'i925, Zncvu se iá1o lnys;leOka o§evlia v roce přáo olympiedou ,198c TamOVŠ .ln kandjdovala Liú s],iY.]. taiiž e.]sfi" Ie!"Ďii š ancL Nyni tedy vtastně potleil ,, Lii.tu1" prc]9k., p[ana
olYtlPijská, kten!'bude přeCall k projednání  č esi\é  v|áciě a městu Práha a dopadle lí  vš e d.bře. mohlá b,v l,raha
kandidoval ná pořaci3telsivi her V rocc 201 6 a S Větš í  naděií  o č tyii roky pozc]č li. lecy , ,o"i znza

JiŽ 1l5 Zaseo'áni lÝiov, í le|e se uskuieč í )i v Plazc zač áti<em'ieloš ní -ho č áence zřejmě dá SVěiU pilni
eci]o o rveden€_moŽnosli, fu{yŠ lenku podp0ruje předseua Č ov tr,tuor, Milan Jjrásek, r,terý;řzanalit první jerináni
s p|irl"aio]"em HL4P Pavlear BÓrnem, do ak0e je zasvĚcen pres]dei,]t re;pubIiky Václav'K]aus 

-Fákterrr 
je, ž ev niodernÍ .é ře nesk!nČ iiy olYmp]jské  hry nikrly finanč ní m ceficitem věřme iedy ie mysienr.a rlczanikne, a ž e sebudeme, dož ]jemc_]iSe 1oho, podí ./al í ra 0lyí npijské  hry V domácí rn prostře.jí ,

lt€ :RANKL Jiří {orunní l 2000 PRAHA
L2i L|NňAKlUVP Alž běta tlebozí zek 19 36001 <ARLo\lí  VARY

]HVOJré Jdoiní  ,'3 35201 qš
+2g (ocMAN Rudolf )ruž Dy 2 {í  901 )UcHcov

Koupí m aspoň 2 R CDv é .4/a2 (Bož ajraodr}), proš lé  do Salt Lakc City_iako jql§lK64ky (prokroniku OS a pro mč ).
Andělln.{do§ Na Pláni 1285" 562 0ó Ústí  nad Orlicí

INZE RcE

(3)



A JEš TĚ pŘí gnnnn zooz

Hileni zmí nóné  výslavy byly jednoré movó exponáty. Naš e dneš ní  poznámka se bude týkat způ sobu jejich
hcdnoceni- Na několika výstevách v zahi"anjč í  byly již  předií m .jednorámové  expcfiáty vyslavené , přcsto vš ak
doposud neexistoval Žádný FlPem schválený, č ; pož ehnaný způ sob jejich hcdnocení , V době před pří brainskou
'Jýstavou nabí di .1iž  Výalter llullel k djskuzi jakýsi č eský návrh způ sobu hodnocení  těchic exponátů _ prolož e se
vŠ eobecně věJělo, ž e FIF tento zpŮsob hodnocerri 1iž  takó oiipravuje a chce jej dál č lenskýrn zei]lí rrr k diskuzi, bylo
rczhoonuto ngs,Jp,]oVat tulo í ipcvskoi] snahu a í .lu!lelŮv návrh k š irš í  diskuzi nepředkládat, PřeCipů k]ádaio se ž e k
hcdnocenj bude použ il zpŮsob, prezentovaný na výstavě Al'ýlPHILEX v Holandsku.

V samotné  Přibraí ni se ale pří tomni juryí nané  před zač átkem své  práce clohodli, ž e způ sob hcdnocení  na
AllpHlLExu použ iií  s tí m, ž e upraví  poč iy přidělovaných bodů  v iednotlivých hodnotí cí ch krilóriich. zaií mco mož né

proVed
známých kovů  uděIovaly d]plómy na mecalle ze vzácných karnenů , Zde platí  adekvátní  pcdobá s potřebnými
bodovými krilé rii :

kamenná medaile poč et bodů
AMPHlLEX Pří bram

cIamaniová E0 - 100
rUbinoVá 6c_79

smaracdová 2a-2a 40-59
potvž eni o ú č asti d0 19 do 39

a bude a dUbnu t.r, na
Jihlavé , ]ze oč Ěkával, ž e zpiisob.jejich hoonocení  se nebuie pií liš  liš it od způ sobu pří bí amské hc, neboť  í ipcvský
návrh zatí m s\,ě1lo svěia nespatiil a do jihlav§ké  výslavy zřejmě nespatří ,

K NOVÉ MU OBOROVÉ MU ŘÁDU

Nový oborový řád pro hodnocerrí  pětirámových té maiických exponátŮ loho na pocsiaiě hodnocení  těchlo
exponátů  pií liš  nenrění . Dóš lo k jisté mu přerozdělení  bodŮ V jednoliivých hodnotí cí ch kí ité iií ch, jej;chž  pcč et se
sní ž il z pěti na Ďlyři. To jsme cstatně uved{i již  minule, podí vejme se drre§ ješ tě na pcdrobnějš í  rozdělení  těchio
bodů :

Zpracavání .j) z toi}o
náze,,, a p!án exponátu
rozvinutí  té matu
lnoVaae

/_nalOstl VyZkU|n, SiUdlUí n z toho
znaiosli té matiCi(é 15
zná josti í ilatelistjcké 15

§tav á vzácnost z toho
siaý materjálu i0
vzácnosl mateí iálu 20

pí ezentace 5 z toho
uDrava a vzhled exponatu 5

celkem i00 100
měi 20 pouze 1 za prezentaci,

zp:acováni os]abiio z pů vociní ch 30 bodů  na 35. To není  chyba, je třeba si uvědomit, ž e do té to kategori€ přeš lo'15
bodů  za název a plán exponáiu a noyě se zde objevuje hodnotí cí  podkňté riú m "incvace'' za 5 bodŮ. Filetellstické
znalosti, sludlUm a Výzkum naopak posí lily ze 2g na 30 bocjŮ a o 5 bodŮ ví ce, tedy z 25 na 30 se zvýŠ ila dótace Za
siav i] vzáciiost, Nebudu asi daleko od pravdy .5 tvrž en;m, Že hodnocení  té matických exponé tŮ se piiblí Ži].j
hodirccení  exponálů  ttadič ni ncL.o chcete-li, teritcrlá|ní  fiietelie. Jední m z dŮvodŮ pro ioto tvž ení  i je fakt nárŮstu
pěii bcdŮ za StaV a vzácnost z pů vodní ch 15 na nynějš í ch 20.

PIotož e Výst

Název a plan exponátu

výstavě O§TROPA v

AllPjllLEXU pouziji stim, ž e upraví
maximum bo,dů  na Ar"4PHlLEXU bvl(

přiděloVaných bodú  v jednotlivých hodnotí cí ch krilóriich. Zaií mco mož né
v Pří b|ami by|o maximem bodŮ slo tabulka vypadá takto

krité ria hodnocení
maximální  poč et přidělovaných bodů  pro exponátv
tematické netematické

AMPHlLEX Pří bram p,MPHlLEX Pří bram
titu1, plán exponáiu 9 20 6 lJ
zpracovan l 10 25 8
ii jate]istický Význam, Ziálosli.
studjurn a vÝzkum

7 2Q ]U z5

stav a vzácno§t 6 20 8 20
0r3Zentace ]o 8 1E

ceIkem 40 100 40 100
na AMPHILEXU se i v rredailí , Ďi dtpio"nú  na meJaile

(4)



Pokú o budeme SrovnáVal ú rovaň exponálŮ naš ich a Západoevropských, pak asi nejmaí kanlně,iŠ Í  rozdil
spoč ivá právě Ve přitomncsti 1ěch vzácných (a tedy Zákonitě i drahých) máleriálŮ V exponátech naŠ ich soupeřŮ,
To, ž e nám takové  materjály ve větš jlě naš ich exponátů  chybí , je zpŮsobeno řadou CŮvodŮ. Zminil bych dva
nelců lež ilějš i. Tyto maleriály 5e na naš em trhu jednak vyskytují  Vclmi D]ediněls, Za druhájsou finanĎní  mož nosti
naš ic\ srjěreteIů  Vzhledern ke kUrzu korUny a výrazně niž š im mzdám podstaině horš í , Přesto, chceme-li se l,
hodnocení  naš ich exponátů  srcvnávat S cizinou, polom nezbývá než  hle(jal cesty jak 1ento handicap Vyrovnat.

(5)



jaK se mění  a'při koupi peč livě váž li, zda to, co je V nabidce, kter0u mále k dispozici, je to, co právě potřebujele p!-0

ivů j exponát, Jednoznač ně plati při nákupu zásada, ž e Je výhodně.jš í jeden vynikalí ci (a ií m samózřeirně i draž š í )

kus'nei vice kusů  prů něrných. byt ve stejné  celkové  ceně. Ty prŮměmó kusy totiŽ seŽenete VětŠ inou bez

Tady je potom vice než  dů Iež ité  vědět, jaké  jsou cenové  reiace za hranjcemi zemí  kcruny ceské , sjedovat

prob!é mů  kdykoliV, ,ten vynikají cí  už  nemusite VŮbec nikdy potkat,
Na jvou předcncziclr stránkách jsie měli mož ncsl vitlět ce]cu řádu Cejislv0sti s olympijskou té matikou,

k.teré  patří , řekněme k iěm lepš í m (ale nikoliv plně š piókovým) mateí ]álŮm a které  by měly bfi zařazeny iekněme
v kaž áé m exponáiu na pozlacenou (vem]eil) nebo velkou pozlacenou (iarge verrnei]) medálli. SeŽé ň|e někda kus

papí ru a tuž ku a pokUsle se cdhadnoUl přibliž ně ceny. Za kleré  by se, podle VaŠ eho odhadU, daly t}'to l.nateiláiy

ioupit, Řekněme. ž e buoete ceny odhadovat V eurech (1 euro = cca 30.- KČ ). AŽ budete mi1 VaŠ e ocenění  hotové ,
porovnejie je s dalš í m iextem, V l]ěm najdete jednoduchý popis lěchlc poloŽek a cenu V eurech, UpozorňUji, Že je

zde uve-ceÁa vyvolá,/ací  áukč ni cena a ž e tedy cena skuteč ně v aukci dcsaž ená byla zcela jislě VyŠ Š Í  USPěŠ ncsi

prorianých poJ;ž ek poiacalel aukce uvádí  prů mělnč  lř]celiprocenlnim x3l,ýŠ enim. LZe podle lolro přibliŽně naPř.

přecpoi|áuat. ž e zákiactí . zde lver]ená cena 30 el]lo ve sKuteónostj č inila asi 4C euro (30 x 1 30=39),

(o}



120 e
28e

i4e
85e
20e

65e
22,53 e
,]3 

e
lc e

13 e
Iz e
30e
44e

27.50 e

6cB

15 e

27,50 e

lj e
30e
25e
17,50 e

UVed€né  polcŽky 3 ceny isGu přeVZaiy z italskeho aukóní ho katalogu Z podzjrnU 2002, Vydané ho lials1,oLl
;?",;ffiř' 

p]-o 1ernatickou Í jláielii. AUkč ;í ch kataiogů  e;i;ilje v EVropě celá řaca, Nejznámějš í  je aukč ní  í lrma

958 Řeckc. o se známkou 25 jepiá k mezihrám 19c6, 555859 Řecko. Csiřjbarevn.]upěiiznárnkovouti."ruj.,io".ix5 + ] x 1c+:1 x25,555861 Anglie, P s PR Franco-Eritish Exhibitjon rgog, isÍ '-862 Š vé tjsko, P se SR k OH Stockhoim 1912.554863 Belgie, P se SR Eiusel k oFi 1920 V Anlverpách, 555

:19 CSR , 1tlJ9,..lr : 59116, č ist,,-l 6oo,,- , C,;, 
'--- 

iJn3,es s r..
:_^ LJK ';;p'Snlce Jl;:l:pl S^, kt "gres .,c r,y při: Sk S .U;t,lt PRé |z hoia,]jskJ C]V se,,,e :0;1_23cc
873 ,jako předchozí , ale serie 6001-70í J0814 HojeDdsko, pohlecnice se SR k oH 1928
874A, RakoUSk,o, pohlerjnice,se SR Salzbrrg 1 935. P.dp.rujte rakouský o'ympiský í on.jSJ5 Německo. cDV K ZOFi t 936 dofrankňaná *1;;'.;r.;5 PR k tómuž
9]9 Něrneckc stejná CDV 58 SR Gá-Pa, sk"k;;;;lyž i.; bez dofrankování
9]] Německo, pohlednice se SR tsres]au i zoi lg:Š lřoxan879 Něrneci(c, CDV k OH 36 Ber]in, ooir. S PR Olýmpia'siaOion s přilež .R nálepkou
!l9 Né nec,o, o s p;1 kofnp,'.o,yrr,r,,§er,,,. en dryáp,*snjce a p;,iež  R,iálepi(ou900 lechc 193€ O <e zn Yv.04 L,ýFlo,sia]ior Di zbez,re kolesponoence90i F]nsko. 1939 O se SR k ne kcnaným Cli 1940, Ňná Xor..pond"n""9c2 Lotyš Sl{o, 1940. c Se SR Riga nókonane oir, lÓ+o *-cenzura
993 Lotyš sko, _194o Dohled se s"R Riga, n"xonr*e Ón tg+o

:ii !,ir]^.^r:o!. 
J,s Dr;lisxeŤ t_or-, leec ,1,pl neo,ymp,tranKatJra oenn razitkc

::: ĎV, - ; : Bc, - 944, 3 sé  SR i" 5!,vyro:í  ]e,, 7řli LloV
::: 5V\La,s1.o 194,í  cí ic,poh]ed.se zn ÝV,393 a DR autopcš ty k 50 Výí oč í  lloV9!i Finsnc - 948 O c- SR i( O! 194E. l nis: \va'|ta..y9 Svýcersxo O se SR k ZOH _J948 ue í rancouziijněEcg Svýcarsko c se SR k ZCH 1 948 v němč ině
:]9 Nepouž iiy aerog|am k Oll ]948 v Londýně
:,^ N]rsko É JC s ko,ról se.li a sR k zoF 1952 v 05 o3Iz lIallE É ]cňedniLe 5oVSaŠ psiněč iielnýrnPR,vš ekZoHConina 195§s13 Němec c, odpovědní  č ástdvoiiteoopis'nice 

"i;;;;" §tocxho|mus PRkoh 1956

44

u *:.l9.9 ,rělecky Heiko Vclk, VAnglii Healey and Wise a
., ._tSÁ C Nejl, Pí avě ty1] nelznámějš i fií my jsou poveirna i"reIlm, ze. T]^tajl lle]yyš š i ceny, ale 1aké  nejlepš í  a nejhledané jš j
,"]9||nl Je o,/š em pravdou ž e mate;iály, kieré  ]ste;řeJ;h;í lípí chiiž eij, lze kOupit vjiných aukcí ch ievne;i ry ,iplnó SpiJiouu
malBrlé ]y zas€ ale ]inde nenajdete. Ztusmeii 1;Ón par uXázár':

20 000 SFr

celtncvá obá ka, oofrankcva.á
8 000 Sfr

-é ť ,.r,
. i 9!,.]*._..:lr_.a do Lipska s í rankaturou dvojpáskcu h9dnoty 5
l :.ry ,,:, .dVOU hodlot á 10 lepla ž  pátóho dne první ch
{ olylnpl]sKych ner. 400 sFr

s noz:,amloL aUto.a ,Nj t oigina: návrhu,,

hodnoty 40 lepta k serii oH ,190§

(7)



Vwolávecí  ceny j§ou tentokrát ye š Výcarslí ich fí ancí ch. Pokud se vám z těch ,cen tmchu protoč ily ,panen}ry, nic siz toho nedělejie, nej§te první . Ale situacc je skuteč ně taková. Ale.podstatná vetsina i nás-ámozřeimě na tylo cenynemá.Fře§ojistěsnaŠ Í zálibounepřeš anemea.doufárn,ž eivyi§elizoo"pcrin.toáospe.ieie xnaioru,"iLč lověk nemů ž e mí i vš echno'.
Fřesto ale §tojí  za to ceny na aukcí ch §ledovet. Tí m mám_ na mysli větš inou ty,aukce s mďe.iály naš í mkapsám.dostupnými, Pořádá j. i:"J1 řad,a spřáí elených národní ctr asóciací . suo;e'au[ce í ná americká sPl,německý lMos, anglický soc a ltalská.Ulros, steln;laro celá řada obchodnich uÚŘ$i"řřir.*, ityto asociacemají  své  §t,ť ánky k vidění  na webovských stránkácí r ná intemetu. Adresy naleznete ni .tránra"n olympspoftu,

'kleré  jsou mimochodem nově upravené  a najdete je na ádlese rrttp:llweu,telecom.pzlolvnipŠ plrt-.Pří jemné  pokotJkání ! _iL

OLYMPIJSKÁ VESN|CE - consí antinos vatbtsis
. , .Olympijská vesnlce pň nadcházejí cich aihé nslí ých olympijských hrách 2004 patři k nejro:sáhlejš í m

ProjektŮm^.olympijské  výstavby. Bude situovaná na ú patí  vichu Mi, Pamitha v oblisti Achárnai v AÚice,
dvanáci kllometru od Athé nské ho olympij§ké ho spoňovní ho komplexu.

V oiyrnpijské  vesnici budou ubytované  národní  týmy vš ech zú č astněných států  jak při oiympijských
hrách 2004, tak pň následné  paraiympiádě- Hosty zde Ňoe toooo ubytovanýČ h wrto,/ců  á tunrcion'arů  pri

zálepka, doí rankovaná na doporuóený dopis hodnotou 5 drachem, odeslaná v den vydání 1 0 000 sfr

hlavní ch hrách a 6000 pil
paralympiádě. Po skoněení  her bude
celý 6í eál předán ubytovací  spoleěno§ti
oEK, která jej pouzre jako modelovou
komunitu pro své  č leny" V době
pooiympijské hc využ ití  zde bude
ubyiováno okolo 10000 lidí , kteři zde
budou mí t k dispozici mateřskou
základní  i sřední  š kolu, zdravotní
střé disko, pož ární  stanici,
administrativní  budovy ú řadů  a řadu
spqrtovi§. Foč et daiš í ch projektŮ
v oblasti infrastruktury jako podzemní
ž eleznice, přtjezdové  komunikace,
sadové  a parkové  ú pravy zohledňuje i
napojení  na komunikace uvnitř vesáice,

Projekty navrhovaných objeKú
využ ivají  Vhodné  §tavební  maté riáiy
z dů vodů  architektoniclcých i ve vztahu
k bioktimatu tak, aby vyhovovaly
prť rměmým teplotám a byly výhodné  i
po stránce energetické . Jednou
z první ch priorit architektů  je garance

snahy a maximální  vyhovění  speciální m pořeMm ubytovaných. Daiš i prioritbu projektu je plné  chránit a
estďictq využ í t st]arou §ilnici od historické ho Hadriánova akvaduku. ve sť edu vesnice oú od h}avni oblast
zeieně, ob]ast, kde budou §portovci rů zných zemí  mit mož nost se vzájemně setkáyat a poznávat.

Tak jakbWázýykem, bude. i olympi.iská vesnice v Athé nách rbzdé lena na dvě jóny 
:

UbYtovací  zóna obsáhne 366 ubytovacich jednotek (2292 apartmánů ) pro sportovce a jejich doprovod,
stravovací  zařizenl_kostely pro ruzn_á_nábož 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 poš tu,
obchody, tiskové  a akreditač ní  sť edisko, restauraci, olympi,lsié  muzeů m a parkoviš iě.
listopad 2002 přebž dJ,Peffisek

9lvmoiiské  hrva telefon ...
Vdobě zimní ch otympijských her V roce 1936 v Garmisch-Partenkirchenu od 6. do 16. ú nora byio
zaznamenáno celkem 25,000 ruěně spojených telefonní ch hovorů  a 26.000 hovorů  pomocí  pří mé  volby
adresiita. Po prvé  zde byly nasazeny i pojizdné  Zesilovač e. Ze sportoviš ť  se denně prenáš ely Událoďi
rozhlasem a dálkovými kabeiy do 18 zemí  pra22.vysí lací ch společ ností . Během letní ch olympijských her 2.
- 16. srPne v Berlině bylo uskuteč něno 369 přenosů  do evropshich zemí  a794 přenosů  do zámoři, ata za
dobu 16 dni. olympijský dáikový ú řad Ber[í n ob§tarával 72 hlásí cich mí st a 65 Zvláš tní ch č tyřkabelových
ZahraniČ ní ch iinek. Na olympijshých hřiš tí ch a ve §tanech bylo umisté no celkem 133 veřejnýih hovoá a
502 na mince. Pokyny o obsluze aparátŮ byly v anglič tině, francouzš tině a š panělš tině, Dále.byl k dispozici i
PojÍ zdný]poš tovní  ú řad (autopoš ta), Kerý byl vybaven pro po,.š tovni služ bý a te}eí onní mi ť é paž kami pro
mí stní  idálkové  hovory. Z, HmČ iř(8)



KDY, KDE, Co
(Mistrovstv,í  sr,ěta v o}ynnpijských sportech - č ást U,)

V dneš ní  é sů  přehledu s€ budeme Věnavat Spoňů m, které  byly dlouhou dobu Výhradou muŽŮ,

Dneska už  to neplati a ve vzpí ráni, zápase, bcxu a judu rnaji již  svá misticvství  světa i ž eny. Což  se
promí tlo i u zařazení  ž enských §outěž i V judu (1992) a Vzpí rání  (200c) do řádné ho programu olympijských
her, Do té to skupiny spoÉ ů  pátří  i iaekwondo (na oH poprvé  200C pro muž e i ž eny). V pří Š tí m pokraČ ováni

by s€ i,něli dockai přiznivci gymn€stiky, cyklistiky a š elmu,

yZ},í R.Á}ii

] 891, 28.3.
1898.31.7._1,8.
] 899,1 -5,4.
1903, ]._3.10-
í 9ů 4. 1E,4,
]s05.8._I0,4.
l 905. l 1 ._1 3.6^

]905, l6.-30,]2,
1906, ] 8,3.
1907, i9.5.
l908, 8.-9. i].
i909. 3. i C.. 2.12^
lqll} ,.i -66
19i0,9,-10.10,
]q1 1 ,Q -1n j
191l. 13.-l4,_{,

19l 1" 2ó.ó.
19l1 . 29.6.-2.1 .

1913.78.-29.,1.

19]0.4,_8,9.
i9}2.29,-30.4.
19:j,8,-9,9.
1937,10.-12.9.
] 93 8, 21 ,_23, 10.

i946,18.-19,j0.
i941.26--?.,l .9.

1949.4.-6-q.
l950,13._15.10.
i 95 1, 2ó.-28,1 0.

1953, ?.6,-30.8.
1954,7.-10.1('],
1955. i2,_i6,]0.
li§? e-]1 ll
195s, j6.-21.9,

1 9,§9. 29.9,-4.10,
196i.20,_?5.9.
19ó2. )6.-72..9.
1963, i,-|3.9.
1964,11._I8.10,
] 9ó5, 27.1 0,-3. ] l .

19óó, 15.,21.10.
1968, l,?._19.i0.

1969,20._28,9.
1970,12.-z0.9.
1971,18.-26.9.

Londjn (GBR)
Ví deň (AtiT)
Mi]án [í TÁ.)
Pařir: (FRÁ)
Videň (AUT-r
L]erlin (GER}
Duisburg (GER)
Pařiž  {I'RÁ)
Lille (FItá)
Frank:lfut n.Mo'tt, (GllR)
Vilsň {AUT]
Videň (AU])
l}ósseidor| (CER)
Ví deň (ÁLlT)
Stilttsart (GĚR)
Brtin (GER)
Draž ďany (GER)
Viden iAUl')
Braiau - nlni Vratislav
(GER)

'"'idcň (ÁLIi)
Revai - rrliii Talin (tlST]
Ví deň {AUT)
Paří ž  (TRA)
Ví deň 1c!lt)
Pařlž  (FRA)
Filadeifia fLiS,/ý
Schevenirgen (}iEli)
Paří ž  €RA")
Milá1 0TA)
Stockhohn (S\ryE)
Ví deň (AU|
Mnichov (IRG)
T'eherá.r (IRj)
Stmkholm {SWE)
Vuš ava (POL)
Ví deň @LrT)
Budapr*ť  (HL]NJ
Strekbolm (SWE)
Tokio {Jl\) - v rámci OiJ
Teherán (IRI)
Berlí l (GDi§
lt{exim City (lvtl,X) -

v rámci ()li
Varš ava (POL)
Columbus flJSA)
Linra (PER)

t972, ]1.8.-6.9.

1o7l l§ -]i a
]o?á ?l _)qq
l 975, 1 5._2..9.
1976. 18.-?,7 .7.

197,7, 11.-25.9.

1 978, 4.-§- 1 0.
1u?o ]-]l l]
l 980. 20,-30.7.

]981,13.-20.9.
I 9ti2. ] 8._2ó,9.
l93-1,22.-31.10,
l984,29,7._8.8.

,]985. 
::].E._,1.9.

1986.8.-t5,1t.
]987.6._l3.9.
1989,1ó,-13,9.
1990. i0.-]3.11.
199j" 2,7.9,_ó-i0.
199-], ]1._21.i1,
1994. }J,-21.11 ,

]ooi lÁ -1Á ] ]

1q9,],6^-i4.1?.
1 9q8, }0._]5,i i.
1999,2i,.28.1,1.
2001. 3._] i, ] ,.
2002, 1 8.,2ó.1 1.

Mnichovi|FRG).v rámci
oH

] Ialana (CljBJ
Mmila PF{|
Moskva (LtR§)
Monfmj {CÁ-Nl, v rámci
ol{

Suttgart (FRG,.}

Geqvsbug (l}SA)
Soluň (GRE)
Mos'wa(LIRS)-v ránrci
oH

Lille (FRÁ)
Lublaň |YUC)
Mmkva (UR§)
Los Ángeles €SA}

v rámci OH
Sódertělje (SwE)
Sofia (BLII-)

Ostrava í TCH)
Atffiy (GRE)
Budapeš ť  (},TUN)

Donaueschingal (GER)
Melboume (AUš )
lstanbul (Tt-IR,t

Cumgáou (CHNI
ChiaagMai (Tti{)
Lahti ť tNl
Até ny {GR§)
,turtatya (TUR)
Varš ava @O|-)

ZENy
l987. 30. }C--1.1 l , Daltcna Bach (JSA)
1988,2.4,1?. Djákarta (INA)
1989,24,-2ó,1l. Mmc}rmta(GBR)
i990,26.5.-3,6. Sarajevo [YUG)
J99l = spolďněs muž i
1997,16.-24.5. Vama (tsl,rl')
1993, l994, i 995 = sF,olďně s muž i
] 996. 3.-l 1.5. Varš ava (POL)
od l997 = spolďně s mui

zÁprrs

i.r'cxoŘiusxý
]oó4 11 -ir' §
,|905, 

8,_9,4.
19a7,10.-2}.5.

Ví de:tl (AUT)
Berlin (GER)
I)rilkfurt n,}4oh, (CI:R)

/o\



] 908. 8,_9. 12.

}909.3._1.10,
]9]0.6._7.6.
1911,25.-26_3.
l913, ?7.-28-8.

} !]20, 4-_ó,9.

]92].5.-?.I1.
i922.4,-6.3-
]950,20.-2j.3.
lq§l ]l- _101

i955,2l._24.4.
1q58,24._27.1,
1 96 l, 6,_8.6.
1962,25.-27.6.
19ó3.1._].7.
1965.6.-8.6.
i 966. 20,-22.6.
1qÁ7 l _] a

|qhQ '1 -{ 1

1910.5.-,}.,],
lt)71 , -í  0
i973, l l.-l4.9,
1974, l0,_l3.i0.
1975, j j.-i1.9.
l977,1.1.-t7.10_
197g.?{l -23.8.
i979. 2].-:4,tj,
] 9li j, ?8._30-8,
iq82,9,-i2,9,
1983,1).-):.9.
1985. s ,l 1,8.

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,

1 99s. 27._30,8.
]999,2],_2ó.9.
]00l, ó,,9-12.
2002. l9.-]2.9.

|,OL!rý STYL
i951.26.-29.4,
1954,22.-73.5.
lq§? 1 JÁ
1959, 1.4.10,
]961.2,-4.6,
19b2, ž \.-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.

Ví deň (At]T)
\'í deň (AUTl
Dú seldorf (CER)
l{elsinky (R.US)
Breslau - nyní  Vratisiav
(GER)

Viden (AUTi
Helsinky (FlN)
Stck\ohn (SWE)
Slockiolru (SWE)
Neapo] (lTA)
Karlsruhe 1TRG)
Budapeš t' ({1-N)
Jokohana (JPN)
Toledo (u-SÁ)
Hátsingborg (SWE)
Tampere (FN)
Toledo (USA]
Bukueš t'(ROM)
ivlar de) Piata (AilG)
lldmonton (CAN)
Soí la (BUL)
Teha"an (iRI)
Katovice (POL)
Minsk (I,JRS)

Góte.borg (S§T)
\4exico tlitl (MEX')
San Diego fuSA)
OsloOIOR)
Katovice §OL)
Krjev (Jld§)
Koltxrtn (NOR)
Buiapďt'$il; J
Clermold-Fcnand {Fll,{)
}vlart-igny (SU1)
{)sLia (iTA)
Vana @i.l-i
Stockholm (SWE'}
Tampcrc (FIN)
iŤaha (CZL)
!ratislav {POL'i
Cávle (SWE)
Ateny (6RE)
PatrL§ (GRE)
Moskva {RL]S)

Hclsb]<y,(F1\}
Tokio (JPN)
istmbtll (TUR)
Tehoál (IRl)
Jokoharna (JP}r)
Toiedo (USÁ)
Sofia (Bt]T-)
Mánchester (GBR)
ToJcdo (1]SA)
Dillí  (il,iD}
Mar del Plata {ARC)
Edmonton (CAN_)
Sofia (I]UL)

1913. 6.-9.9.
1914.29,8.-1.9.
19?5,15.-l8,9,
19,I,7,2a.-23.I0.
1978,24,-27.8.
]ó?o )q 1e e

i98t, l3--l6.9.
1982. i2.-l8,8.
j 9!i3, 26.-:9.9.
]985,10._13.10,
1986,19.-22.10.
1987.76_-29.8,
i989,24,_?7,8.
l990, ó.-9.9^

199],3.-6-i0.
1 99], 25.-29,8,
1994, |9.-Z2.8.
1995,9._13.8,
l997. 28.-3 1 .8.

] 993. 7._ ] l .9.

1999.8.-i0.]0.
)n/ll ?1 -r{ t l

2a02,4"-7.9.

ž EN,í
1 987 , .,. ...
t oeo
l gqo

] aoI
l qg1

1993,5._8,8.

1 995: 8.-1 ].9,
i 99ó. ... ...
l99i,.."...
1998,..,,..
]999, i0.-I2-9,
ž 000,......
20C,1,22.-25,11 ,

2002,10.-]3.i0.

BoX

1974,17,s._1.9.
1 978, ó,_20.5.
i 982, 4,-j 5.5.
1986, B.-i9-5,
l989, l7.9._1.10.
r99l. 16.-24,l| .

lqql .7 -!Á §

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

ž ENy
3002,2],_23.10.

Teheran (IRIJ
lstanbu] (TL}R)
Minsk (l-tRS)
Lausaruc (SUl)
Mexico City (MEX)
San Diego (JS,d)
Skoptje (YUG)
Edmoaton (CAN)
Kijev (l;RS)
Budapďť  (ří tlN)
BudapeSt'(HU}r)
Ciemond-Fenmd (FRAI
l\1atigry 1SL|t)
Tokio 1JP}rJ
Ymna 1BUL)
Toronto (CA}0
istalbu1 (Tt.iR)
,{tlan.á (L]SA)
Krxnojrsk (R1-1S)

Tehrm (1R!
Ánkara (Tl)ts)
Sofia (BUL)
Tehanin (lRl;

Lorenskog (NOR)
Martigny (Stn
Lulea {SWE)
'i'okio {JPN)
\1llerbame (}'fu\)
Staveten QÝOR}
Sofia @lIL)
Mosk":a (RUS)
Sofia (BL]i,)
CIemont-Fena;d (FRA)
Pcaaň (POL)
Boden. Hiidnesborg (_tWE)
§ofia (BL]L)
Sofia {BUL)
Cllalkida (GliE)

l"tavana (CUB)
Bělehrad (l'L]G)
Mnichov §RG)
Rero ([JSA)
Mmkwa(Ut§)
Sydney (AUS)
Tamone (FIN)
Bertí n (t]ER)
Budapeš t' (}lL;}a)

Maniia flll)
Belfast (GBR)

Antalya ('lUR)

(10)



"}l]Do

]95ó. ],-]-5, Tokí o (_Ip,r]l

]95S. ]9.-]ů .1 i. Tokio (JP}§
!oó l. 2.-], l ], Purž  (FRÁ)
1965,}4.-]?.]0. fuodeJaneiro@RA)
196], 9.- l 1.8. Salt Lake City (LSA)
1969.72.-25.10. Mexico City §{EX)
1971.2-4.9. Ludwigshaien (FRG)
1973.22.-24-6. laumne (SUi)

'nr5,23.-2_s_10. 
videň (AfIf)

1g7l,ž 2.-74.9. Brcelona (ESP)
1979,6-9.12. Paňz Q:ltA)
l98},3.-6.9. Maastricht Q,IED)
1983, 13.-ió.l0, Moskva (UR§)
]985,2ó.-29.9. Soul (KOR)
|987. }9.-22.11. Essen (FRG)
1989. i0.-l5.10. Bělehrad (}UG)
1991,25.-?8,7, Barclona(ESP)
1993,30.9.-3.10- Harni]ton(CA}l)
1995,27.9.,2.10. Makuhďj(]PN}
199J,9.-|7.|0. Pařiž  €RA)
i9oo,7._l0.]0. Blminr:hm (GBR)

2UOi,:7,-:q,7. \lnichor ICER)

co sE VŠ EcHNo NÉ NAJDE "..

ž ENy
1 980, 29,_30.1 l. New York (USA)
1982" 4.-5.}2. Paří ž  (FRA)
]984, l0._11.i1.
1986,24,-26.1 0.

Videň (AUT)
Maa-ctricht SlED)

od 1987 = společ rrě s muž i

TAEKWONDO

1973,25,-21.5. Soui (KOR)
1975,28.-31.8. Soul (KOR)
|977, l5.-I7 .9. Chicago (USA)
]979,25,-28.10. Shrttgaí t (FRG)
1982,24.-27.2. Guayaquil (ECLI)
l983,20,-23.1ů . Kcť aň(TlE}{
1985,4--8.9. Soui (KOR)
1987, 7.- t 1 . 10. B§ce}ona €SP) J- 1. MS

ž eny
1989,9.-14.10. Sou] (KOR)
l99],29.10.-3.1l. Até n_."(GRE)
1993. i9,-21,8. Ncw York (USA)
i995, 17.-2l,] l. MmiIa (PHl)
1997, ]9--23.11. HongKong
i999,2.-6.6. Edmonton (C,A$
2001,1.-7,11. Jeju(KOR)

(pokrač ováni pří š tě) pavel Hí adí k

áJr""" FlBa u ž enevě 1932 ani na OH 1936, kde byl

Vznik basketbalu je datován rokem 1891, kdy prof,spnngf€ldske_unjverslty James Naismith touto

hrou zpestřovai tré nink universí tniho te3mu arne6cié ho fotbaiu: Tento fa6 je vš eobecně znám, Mé ně

znamé le t9, ž e pruní  uastetnriooýzápas na naš em ú zemí  byl sei.án_Vfoce 189,7.n_a,hřiš ti reálky ve

Ýv*xei,r- r.rrýte, p*i tamějš iil;;itót;i&oc"vixr, Jaroslava Karáš ka. první  pravidia přelož il Josef Klenka o

rok pozdé li á pu'i:tixoval l*i., casopi* Sokoi, Větě,í ho lozmachu dosahl basketbal po první  své tové  válce,

první  kurs pro trené ry se na poň;; ameňcke ylvlC_A uskuteč nil v roce 1919 v ž ilině, To již ,byl na stu,lií ch

V 3meňcké m spí ingiisldu u pr;r,Naisrnithe Jo€ First, pozdějš i ředite| óeskoslovenské  YMOA a hortivý

propágáior oasxetoátu. spolóný č .sri, basketbalový a Vo]eibalový sv.az by| Založ en.v roc€ 1921, Jeho

irviiri preoseoou byl prof, l. Á,'smotácna. Doté to áoby se batují  i zaé tky slovenské ho basketbalu, kde

jsou největš í  záSluhy při§uzovány JánU Kopalovi, ,,prvni dlouhodoba souiez v praie se hrála v roce 1929, prebor republiky od loku 1933,

č eskos!ovensko nechybělo **i Á,ni zakládajicim1 č leny ani pň_založ ení  Ť!1"^i"*,"jl,jí  ?i::"ib3l,:,:

l$litlrlH§l
t!§turrl l!r§í l§t'

lí rl l llrll

I l výplatné mu za tiskopis, znehodnocení  provedeno

ruč ní m přilďitostným raž í tkem k ú mní  T.G.Masaryká's datem 7.x,1937, Na zadni sřaně je cyklostylem

rozmnož ené  pozváni na onŮri :iyÚ*,.inené no svazu, která Ť,kgn?|a 1';:lr ]Y1]^"""^j':.9ňli""ffii ď"Í l,i"ii*,:,]ňiá'rr,'Ři"i"";k;-;il, iooepsaným jednatelem výboru vté to době bYi

V.Jeřábek.
samozřejmě isem rád celistvost zařadil do své  basketbalové  sbí rky, i když  ví rn, ž e,do exponátu to

nebude, přitiš té ná adresa oo".rrut"rě-ii*te není  poš tovní m artefaktem, přesto mě a]e dopisnice ve|ič e

potěš ila ,y

( 11 )

jako Soutěž ní  spo.t zařazen basketbal popNé ,

Protož e mám blí zký vdah jat k basketbalú  tak

k volejbalu, vž dy mě zají malo, jak 
!o1 ž .e ory "ryq

měly u nás dloú hou dobu spolecný řidí cí  orgán,. Nenl

zatí m š ance, jak tento Ťakt dolož it filatelistickým
maté riálem do-ternatické ho exponátu, Tim ví ce mě
překvapilo, když  jsem prohraboval nedávrp krabici

tetlstvósti a tair objevit vyobrazenou dopisní ci, Jedná
se ,o oředti§ěný formulář tiskopisu s v$iš těnou
adresoď odesí latele ,,Č EsKoslovENsfi l
voleva*liořÝ n gÁí xnrsnllovÝ, svAz
v inaze". Frankatura 20 halé řů  odpoví dá

Td@
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z
z

ú óM]Nirí 3 1958 Yv, A',17iA74l7B+A j 17/9)Mi, 629 { 626/30)
ť v. A1 14 S přetiskem .Uteč enci'*hodnota 2c"§pojka na tú ž ové m papiru;

DOM|N|KA 'lS58 Yv, A120l479183+A,j20i3)ir4i.631 (631i33)
(Yv, A1 ia s přetiskem ,Uleěenci".hodncia 2c+stelia David na rů ž ové m papiru)

DOMlNiKA 19§6 Yv, A123(484/88+A12315)Mi.650 ( 637/52]
Yv, BF 13 (11l4) Mi. BF 16 (13/6)

(Yv. A1 14 s přetiskem "Ulerend"+hodnota 5c+spo]ka na bilé n papiru)

DOMi}llKA 1958 Yv. Ai 26(aB9/93+A1 2ď8i[í í . 647 \ 63'i l 52,\

Yv, BF 14 (11/4) Mí , BF 15 (13/5)

ť \ 472 s přei|s,kem,Utecenci'+hodnota 5c+§teIta David n3 bí lé m papiru)

RoVNiKoVÁ GUINEA ,1972 YV. 25+A10 |Ái. 129 (i26l32)
RovNÍ KoVÁ GUINEA1972 Yv. BF Mi, BF 13 (13/14)

RovNÍ KovÁ GUINEA 1972 YV, ve Ziale Mi. BF 96 (89/97)
RoVNiKovÁ GuiNEA1972 Yv. ve zlatě Mi. i72 (druž stva)

JEMENSKÁ A. R. 1970 Yv.234+A125 M|1271 (1269ft3)
Mi, 1277 {127519)

JEMENSKÁ A" R, 1971 YV, Mi. BF 176
AS AL- KHAIMA ":972 Yv, Mi, 81011 1 (806/1 i )

AJI\í AN 1371 Yv, lýli, BF 327 (1215)
(sé rie vydaná té ž  v seš itkoVé  ú p|avě)

LlBÉ RlE ,1973 Yv, BF 63 Mi. BF 64
GUYANA 1991 Yv,2545 {2537145} Ml, 3503 (3495i503)
PARAGuAY '1968 Yý,2317 Mi, 4200 (4196i200}

llydaná lé ž  v arš í ků Vé  ú p|avě 5r4 kupony YY, 2347a M', Kb 42c0)
PAR.AGUAY 1988 YV. Ali44 (+2436/s) Mi.4399 (439§/9)

(Yý. 1 144 S přetiskem,,Athene'100")
MAL| 1995 YV 728 (726135) M],

GRENA0A Grenadine ,1996 YV, h'li

NĚLlEcKo 1996 pcš tovní  iistek na pomoc spoftu Č , 13

FM

FMz
Tlv] L

FMz
FMZ

(12)



FM Z ETloPlE
ETloPlE
ETloPlE
HAlTl

xví l. oLYMPÁDI: Řiití  $eo

tsnxÁ ltenxe
ABEBE Bikila { Etiopis) - zlato v běhu marátonské m

1 962
1968
a oon

t yoy

,1970

,19,?0

384{384/84) Mi.421|417121)
515 (515/19) Mi. 594 (5s4l98)
1uaa n\ |.,4i. 1356i60
A 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 aiš 'ku na stť  7)

AJMAI,I
MANAMA

Yv.'iC9
YV. (31 +A43)

Mi 570 (570ř5)
Mi, 346 í 346/5i)

€á"-l ň_.t.Ftr9

iňrJ-'i

,t-,Hl.ř=.i
'?Ť ,, 

-.'. 
ETHl9plff

No\rý zÉ LAND
DoMlN,cA
GuYANA
UGANBA

1963 (viz olymplský ví těz Abebe Bikila v hesle Auckland)'j996 Yv, Mi.
1996 Yv, Mi_
'í  996 Yv. Ml.

Rň
Jť

B4
\tFPý 1,
ETH)ópj^ iQ,

.^B
}+*_'r-_3l,e
ť :.t;;r.š í -í nrrl";

..c:7

"ji-
7
í  ,-
q .ý í d
F ":- tl
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ffi
ffi
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BRUMEť  ValerU ( sssR) - střibrc Ve skoku Vvsoké m
f]lalexstlcFf nalé aa- ! J 

^ 
l]l. o!rllp_'óda

BALAS lolanda { Rumunsko) - slí :b.o ve sko(L v/so\é r v so-rež : ze:|-il Z RUMUNSKO 1961 Yv. 18.,2 ť 18041_13]RUMUNSKO 1961 ,/ý 2a7^,*2c74(2c68i7;)

KLDR 1Ji?
BERRUT| Livio { ltálie) . 7|at: V bělJ :ré  2OJm
FM Z YEMEN ARAB, REP. ,,371

Yv 2079+2c92(2c76183)

Yv, i5C,1 N (1501 fuQ)

Yv,258+A150

Yv, Ai61 (A 159163)

l!'1i.2Ci8 (2010i19)
|,1li 2348-2351 |2345i52)
i/i, 2356_2359 (2353/5c]
Mi, i771 (1160i74')

1482 (.,4Bal84j
1488 (1485i9C)MÁLl 1972

[lli

l,,í  i

Mi

CHALoUN Lee Quency { U§A} - Zlato v běhu na 1 
,1 onr překáž ky

KRZESIESKA-DUNSKA Elzbieta ( Polsko) - zlato Ve skok! caleké m V soutěž i ž en
OERTER Alfred (USA) _ z]aio V hodu diskem

filatelstijký nalenái vlz XvL clympiáda

ELLIOTI Hé ť b€rt { Austraí ie) - ziato v běhu na i5O0rn
AUSTRALIE 1996 poš tovni ]istek k em]si Reklama ( atiet]ka

,1896) zobrazu]icí  dole /v Základě/ cii závod,.l

sPolxovÁ REPUBL|KA NĚMECK0 - z]ato Ve ,,.ru,J,|""1'"r'r"§óodUkČ e 
Vi, str 91 - pod jack'on)

RovN}KoVA GulNÉ A 1972 Ve zlatě Mi, l19 (116/25)
HARY Arrnin { Spolková řepublika Německo) - Zlato V běhu na 100m a ve š taŤeiě na 4 x J00 m
FM Z AJMAN i97 1 YV, (141 + A i15) N{i, 121c (i2laj14}

( Vydane t3ké  v miniarš í ku S tmavoč erveným nápisem )

YEMEN ARAB, REP. 1970 Yv. (234+A 125\l

GUYANA 1994 Yv
O'BRIEN Parry Wí í liam ( USA) - stří bro ve vrhu koulí

tilalelisilcrý ftaterjé l vi! Xv alynpiáda
OZOL|NA Elvira ( SSSR} - zláio v hodu oš těpern v soutěž i ž en
Fl,/ Z L|TVA i 996 Yv, BF
( podie reprodukce na str, 1 07 - pod Jaunzeme - zobrazené  v trnavoč e.Vené m BF:
KRzYsZKoWlAK zdzislaw ( Polsko} - zlato v běhu na 300cm překáž ky

PoLsKo ,1983

|ni. 1272 ('1269!73|
M| 1278 (1275i79'i
hIi,

poš i3vrí  listek s poč ty oiymp'jských
medaili zí skaných reprezentací  Polska

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

.*1l#*
ffi ú t.
]ť l'r:rš '.ř\č Ý.L,\?:-,,

á5 }i]A-x:
( 14)



-*Ýi:7-
-f{:*}Ř

,fl;"w--''*§
\-\ i, .-,-:- a č .jB#

novninovÁcuHEA 1972

Ll§ERlA 1984

NlcARAGUA
NEVls 1996
P.ARAGUAY

Yv.993 (992/96) Mi, '1306 (1305109)
( pod]€ reprodukce viz str. 70 - pod Jesse Owens)

1975 Yu, A872 (A 860i75) Mj, 1895 (1883/98)
Yv- Mi
Yv. As60 1ilclt6"A559/61) Mi, 2147 t2139l48}
ruč ní  razí tko použ í Vané  v Boise dne 2 11.

1971

Yv.21+A7
Yv. ve zlatě

Mi, 81 (81l87i
Mi.92 (89/97)

UsA ,i994

ST. V|NCENT 1996 Yv. Mj-
Š av*cHeozr Robeň ( sssR} - ziato ve skoku Vysoké m

GRUzlE 1996 YV, Mi.

MANoL|U Lia ( Rumunsko} - bronz v hodu diskem V souiěž i ž en
fi}aielislick/naleié j viz XlX. olynpjáda, spcli! s€ zí skánin zlala

PRESS Tarnara ( SssR) - zlato Ve V|hu kcu|i a střibro v hodu diskem v soutěž i ž en
FN4 Z MALEDIVY

připrnuje Laco Kajaba

1996 YV, Mi.

( 15 )

poxrač ováni př,fitě



l stadiony í 3

Azté cký stadion

Kaž ciá vyspelá fotMlová země má svů j významný stadion. Pýchou mexické ho foibalu je Azté cký
§tadio (Estadio Až teca). Ten se také  jako Jedlný na světě mů ž e pochlubit tim, ž e se stal dě]iš těrn tří
fotbaiových mistí ovstvi světa, V roce 1970 a 1986 se zde hrálo ř,ls ve í otbale seniorů  a v rcce 1983 M-c
juniorů  V roce 1968 hostil Aztecký stadion finále olyrnpilských her,

lllavni město Mexico City mělo V 60. letech pouze dva větš í  stadiony, jeden patřil univež i!ě a
DRUHÝ E§tadio Nationale postavený V i,oce.1923 už  neodpovidai pož adavků m cjoby, A tak pí c oH 1968
byio rozhodnuto Vybudovat nový stacion, Uspěš 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 dokonč ena v roce 1966- iJledaš tě po.]mulo 108 000 pouze seoí cí ch diváků . Před misřovství m světa
1 986 by]y provedeny stavební  ú pravy a kapaciia Se zvedla na souěasných ,1 

1 5 tisí c mí si. osmdesát proc€nt
hiediš tě poknývá ve výš ce 50 metru siřecha, kierá chrání  ciiVá|q? před í rópicKýr.i deš ti a s]unďnim ž árem,

Azté cký §tadion má výhodnou polohu, s centr€m města ho spcjuje metro a 200 metrů  od hiavní hc
Vchodu je výleza na dáinici. l po §koro č tyriceií  letech si stacjion Udž uje modemi raz a patři ke klenciů m
meZj ŤotbaloVÝmi Stediony. Stanislav Karnenilký

,IExlca,
83da é é l é rňp;analo
g u n d l_a!.4 3=E 4' b a7!!8 §!

o
Z
c)
mr-

O
z
mu-i,
m

§r MEXlCo,86
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poL§KÝ FoTBALorrý olwtploNlK

1řadgrlca _:
Ryszard, !Vichniarek
u1 . Slor,,,iďsr.rt 9/7
Pí , 41_700 RUDA š L{SKA,_--__-a._,

_ _. 
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 1rli:;, ve známé
Legii Varš ava hnil vletech_1953-56, nejvěrnějš  vš ak byl ilavné mu Gómik:u zai.,e (lss1-1le7.
Ke konci své  karié ry M '9t4 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 ješ ě vpaměti populrimí  slogan,fol mamená

_góť 'a slogan aelh*l. Vpolskó lize nasřilel 186 góĚ coz je dodnás nepretorráý p"r"ky."tora,
Napi,vroce tr956, vdrcsu Legie Varš ava vutkáni sWislou Krakov, Ú pet U.uoit a vr. 7962
loTtřÍ "l Š esti gólY Crakovi] 

^1*"_* 
0 jeho v_ijimďných střeleck_Ých kvaiitacn ,*aei i É i tifuly

|Iáe střelcu (1954, 1959 a 196l). Sť eběky ,..u auřilo i vreprezentač ní m dresu polska_ Vroce196l dosi'ht hattricku proti Dánsku 1S:il), gOl dal vté mž "e roce i slavné mu Lvu Jaš inovi
v senzač ní m ví lězné m utkáni ry SSSR (l:0). Byl raké  uspeš ný na fotba]ové m turnaji na oH 1960
v Řime, kdy nasřflel pěl gólů  Tunisu (5:b).

_ E. Pohl reprezento9_49* (1955-65) a na wé m kontě má 40,reprezentač ní ch gólů . Byldesetinásobnjm mistrem Poiska - 2x s Legú  Varš ava a 8x s Gómikem 7Árze, Y con řcu se po
náu?tu z USA staral o mládeŽ. Slavný poú lry int".nuciorlál W. Lubaňski o něm řekl .Za vš echno
co umí m vděč im F., Pohlovi'..

v 70. letech byl asistentem rnad'arské ho trenerc Gómftrj Gé zy Kalocsaye (qi, bývalý hráčpŤ lť le 
§paí t-y - 1932,37). V roce i990 se Em€st Polrl s rodinou vysirnoval do NĚmecxa, tde r2.zÍ ň,1995 zemŤel. Stanislav Kamenicloi

Czec]iv
Szaaovlny le.lr
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lvan Vápenka

30,dubna 1932 se uskuteč nilo již  67, derby mezi Spartou a siavií . Až  tepfve
v tomtc třelí m zápase své  í otbalové  karié ry pro,ti slavii se podaři|o o Nejedlé ho
v 67,minutě vslřelit hlavič kou plánič kovi gói a ten měi hodnotu dvou bodů .'spar.ta
Vyhrála 2:,1 (i :C)- Tato Nejedlé ho §řela je
ž achycena na tehdejš í  í otograí ii (uvedena jĚ V kniž e

V.Houš ky Železná Sperta 1,dí l, vyd.STŇ 1966; jin;;), itera se stata
přeo lohoir k vydání  znáí ,lky.

FM:
- ZnáIŤ*a srER,RÁ LEoiýE
1996 Fadno:a 25a Le, v emisí
slavnýCh fotbalistů  Ms, na jedné  je
Vyafuazen aldří ch Nejedtý 'pops
viz u MS 1934), Ň střelbé  n]avou
na branku slavie.

Detail Nejedlé hj je na ní
ale uvedefl v převrácené fi (zrcad-
iové m) pohlerlu|i Je ro jediný přirný
filetelisli1ký rnaieňál vů bez. kí e{ý
be:prcs:tředně zabrazuje utkání  me-
zi Spartcu a slavii!

,;ŽŠ i\ .,. Y "lo,ry 
1O,dubna 1934, pň rozš iřování  stadionu spaňy na kapacitu 45000 dlváků ,

i;§.BŤ il VZnlKI,U komÍ na nad re§iaurací  pož ár, kerýzachvátj] a smetl celou dřevěnoutribunu is její mi
\"}§ť ,/ PŠ .dY ;.90 ?o!?ry 260 vlajkami, stovkami č estných cen a cenných trole.lí  ze zájezdu do
€P USA a odJinud 

,Předevš í m vš ak veš kerou dokumeniaci o poč átcí cň nc spárty. Na podporu
VyýaVby noVé  Í r]buny Ihned přjspěly. mino jiných i Viaďa Burian a Ví tkoviaké  ž eiezárny,

které  Spartě pcslaly prójek't ná stavbu nové  ž eiezobetonové  tnbuny pro č tyři iisí c€ diváků . Ta stóuž í  dcdnesjako parnátnik obětavosti a Zaní cenosti vš ech soaÉ anů !
Spada tehdy Vydale neí ilatelistickou pohlednici

s kE§bou maií ře cyrila Boudy a vý,těž ek z prodeje
poslouž il k Výslavbě nové  Spany, Na aversil ie
obrazový motlV Span'anské ho ýllěle nesené ňo
pií znivci na ramenou, pozdravován z tribuny dalš í mj
nadš enci. Vlevo V pozedi slará tribuna,

Ne aoresní  §.anĚ je přilisk (Zlek k|Ubu) / VEDRosPECh Pos-l-AVENí  PoŽÁR,EM ZNlČ ENE
TRJBUNY, / Nákladem A.c.sparta /. Pohlednjce je
orozměru 143X105 mm, knih,iisk virnědé  barvě na
naž loutié m kartonu.

vE pRospĚc!í  posrlvexí  pož ÁnEq ZNič ENÉ  IRlBuNy.
Nóklocen A. C. Sporlo.
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Vl"choIem č eskosloVenské  reprezentace na mistrovslví  svěla 1934 v l1álii bylo i vrcholem Snaž ení
hráč Ů Sparty a Slavie, neboť  se ve vš ec,h utkání ch prezenlovai náš  í otbai výhradně z obou slavných
letenskýCh ,S'. VoMobi od 27,5,do ,1o.6-1934 jsrne ve 1řech ilalských rněStech (Te§iu, T,Jriné  a Ří nrě)

Sehráll 4 Zápasy, lři VitěZ:]e a jeoen málem, Vpiehleduio bylo takto:1,ko|o. Č SR-Rumurs\o 21 (0 1)

z,kolo:Č SR- Svýca§ko 3,2 11,r) semilinále:Č sn - Něnrecko 31(1 0) a í lná|e:ltá'e-Č SR 21
1.1) po pi-odlouž ení .

F il al eli§i cké  mater!áIy :

- 'y' roce 1994, * MS v USA. pňpravil
olympsport vg sváí n výpiatní fi strojku pří tež itostný
š toč ek, připomí nají Cí  60,\rýróč í  slavné ho ří mské ha
í í nále a výpí atní  strojové  razí tka bylo pauž ito
10.6,1994 (na den koné ní  tehdejš í ha frnáte). Dé le
vydal abálku s ďí tjskem, kte{é  plpominá slavnou
kapitolu č esko§Joy9n§ké  kapané , s uvedenú u
tehdejš í  finátovou sesfayou, ve které  hráli pouze
spal,Ť 'ané  (3) a siavistó (8).

ffi@ffi
i=ffi, ,.'.:,
l1.*'' .

|ffi;iť ***,',,,
| /g. el ioP^É !
tTÁLlE _ a§n 2:,1 (ti0, 1j1)

Frantí š ek Piánič ka {í 904 - í 996)

FM. - abáka s pří tí sken (viz výš e}
- VrocelÓavýroč í č eské iofotatuvyddalynpspoňcelinovoudopisnici spriYátnim,pňtiskem,na

tdere )e vyobrazena Stavia z roku 1g13. Na poš ť ě PRÁH,4 6 se dne 6.6.20u pauž í Valo strolavé

znehodnocavacirazí tkaspropagač nÍ mš ť ač kemnakteré mbylpoftré tF,Plánič ky-

ffieffi
H|§ToRl€

č EsxÉ Ho

FoTBALU
190l " 2ť a1

7ř&$efr*aaa
Ladislav Žení š ek (1904 - 1985}

Jeden z nejlepš í ch obránců  tňcatých let. odchovanec Č AFC VinoflIady a dáte hrál
za SK č ervený Kostelec, SKPardubice. Teplitzeí  FK, pak ve Viktorii Ziž kov (1924)- ve
Sparlě Chicago/USA, znovu ve Vikiorce (1929) a vlé mž e roce pře§olpil do Siavie. Za
reprezeniaci debuloval vroce 1926 a byl ú řaslnikem finále Ms,ls34, Vté  dobe byl
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nejstarš í m hráč em turneje (30 a pů l le9, V reprezenlaci s,ehrál 22 utkání  (1926-35), Po ukonč ení  aktivní

č innosli se plně věnoval trené §ké  práci s miádež í  a trené r csR 1 949-51 .

FM. - obálka s pří tiskem (viz uýš e)

Josef Č tyřoký (í 906 - 1985}

r.[§.;, Jecen z naš ich nejiepš í ch levých obráncŮ. Odchovanec Slsvie obié kal dále dres SX
,&{*1i K1.6xg (1928) a vroce 1930 přiš el do Spafiy, kde za ni sehlái 410 ulkánÍ , ztoho171
\:1l#) liqorrých a spotu sBurgrem vytvořii vynikají cí  dvojici obránců . Vro6e i931 děbutovel

€..t, u"repiez".taci a do roKu i938 za n, .e\rál 42 utKáni, l-.ál ve finále MS 193a v R,ne,

FM: - obálka s přitiskem (viz Yýš e)
- ZNÁtlKA na aňlku San Marino 20C2, vydané m k MS 2002 (na arš í ku je 6 známek se záběry

z jednattivýCh mistrovství . kde hré ta nálie Na Známkách z MS 1934 a 1g38 jsau Chybné  Výstedky

/1934 ltátie_ Č SRmábýt§pť ávně2:1 a1934 ltálie-Maďarsko4:24Naprvní  známcejeuyobrazen
J,Č ť yřaký v saubojí  s italským hráč €m v ří mské m finále.

š AN F,í ARJN0

LL g.aňd \4rň2 0rii; ila?l0ňólé  lrailařž

€ c.4i

89
a

=

..|osef Koš t'álek {1909 - 1971}
/í :;

Í .}ffi,;,:: Jeden z nejlepš ich krajní ch zálož ní ků  tři&ltýcn let. Záč í na| r., S!< KroĎ*hjávech á

i.&lffiB! \,roce 1929 přeš ei do Sparty jako ú toč ní k. Vrudé m dresu sehrál 535 zápasů  a pcstupně

\HJ pieš e] do záiohy a V roce ,i945 konč il V obraně. Na závěr hrá] ješ lě ligu jako irráč  a trené í  Ve
€'!iý Spaňě PcVáž Slá Bystlica a §K Rakovní i(. Reprezentoval 42X 1930-38 a byl Uč astní kem Ms

1 934 a 38,

FM : - obálka s pří tiskem (ví 2 Vjš e)

Š tefan Č ambal (1908 - 1990}

Í ,*\ Technicky vyspělý a houž evnalý hráĎ na po§u středniho zálož ní ka. Rodák z Bratislavy,
,;§+ ;i kde hrát od r.lg22 za LČ sŠ x 1ones Siovan), Po té  přest0upil do Teplitzer FK (1929-30) a odtudi,§/r'doSlavle, zaniž hrálš esttet.Sfoibalempokracoval vSkŽiOeniie(ZbrojovkaBrnc)akonč il\s'l vr.1940 VSK Bata Zlí n, Rep,eze1loval celken 21x (1932-35) a pc uxonČ eni lí .svet,války
pů sobil jako trené r v zakraniói (např, Prague Sydney/Austr.) a také  Vedl iým reprezentač ní ho AČ ka a LVÍ Č at.

FM : - obálka s přitiskem (viz výš e)

Rttdolf Krč il {1906 - 198í )

/§'i., Zálcž niK, nenápadný svým vystupování m, a}e naplosto spolehlivý hráň. Zaóí nal

í §x,i VTeplitzerFKaodtudpřeš el dosiaVie.Vleprezentaci debutoval ví oce1929asehrál zani 20
.§-/; utkaní  1ooroku1935)_ÚĎastnil ří mské hofináleMS1934,Vroce1937odeš e] ješ těn3Maltudo-:]! FC La Valle|a a karié ru skcnč il opět VTeplicí ch, Po tó pů sobil jako ú spěš ný trené f (např. n3

tsiandu),
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FM : - obátka s pří tiskem (viz výš e)

Františ ek §voboda (1905 _ {948}

FM : - Obálka s Ňtiskem (viz wš e)

Oldřich Nejedlý {1909 - í 990}

Hrál na pravé  spojce nebo ve středu ú toku, Robustní  p0§tava, ale elegantní  v pohybu.
Do Slavje přiš el v roce 1926 z Vinohradské ho Rapidu. Reprezentoval celkem 42x V í etsch í 927-
37. Úč astní k ří mské ho flnále Ms. Č len Klubu ligových kanonýrŮ (í 01 branka).

/fi\ Jé den z neivětš ich hráč ů  a slřelď v l

ú KB§lr Žebráku, oCkud přé stoupil do Č echoslovanu i
\"}§ať ^/ hrát za Rakovní k, od roku 1931 hfál Za sp
§9 letech, znovu vrátil do Rako_vní ka. Ve Spartě

Jeden z největš í ch hráč Ů a slřeiď v histodi naš í  kopané , levá §pojka. aač í nal v rodné m
Žebť áku, odkud přé aoupil do Č echoslovanu Koš í ie (,l927) odkud se vrátil domŮ a v r,1928 zaěal
hrát za Rakovní k, od roku 1931 hí ál za §partu, až do í §ku 1941. Vroce'1941 se, po de§eli

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 vš echny zápasy a stal se
nejlepš 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 výš 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 u 67, Derby 1932)

Františ ek Junek {í 907 - 1970)

Neveiký, a|e hb;tý ú t.róní k na pravé m kří dle, technicky vyspě}ý s měkkými cenlry. Do
Slavie pňš 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 výš e)

Jiří  $obotka (19í 1 - 1994}

střední  uloč ní k § inteligentní  didgentskou §chopností . odchovanec Č echoslovanu
Koš í ře. Do Slavie pňš e! v roce'1931, kde hrál až dc roku'l940. Pakješ 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..leš tě po válce byl dlouho|etým hrají cí m irené rem
mnoha š piĎkových zahlanič ní ch muž stev.

FM : - Obátka s ďftisken (viz výš e)

Antoní n Puč  (í 907 - {988)

Vž dy hrál Vlevo, buď na kří dle nebo na Spojce. Jedna z nějvělš í ch po§av naš í
fotbalové  hiýorie. Dodnes Bejlepš í m siřelcem č s.reprezentace vš ech dob. DG slavie pňš 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 ž iž kovské  Viktorii a n€konec v "rodné m' §K Smí chově. Je č lenem Klubu
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 š &ern {ví z uýš e}
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Josef Laufer {189{

Č eský sportovní  novinář a první  sportovní  rozhlasový repoŘé r u _nás. Dlouhá lé ta
zasvětil Slavii Praha, jako její  mezinárodní  sekfetář. spoňovní  redaKor cTK a zaslouž iiý
pracovní k V těiovýchově, První  rozhlasovou reportáž  uskuteČ nil proti sVé  vŮli 3. ří jna 1_926

z fotbalové ho utkání  Slavia - Hungaria v foce 1926 a první  spoňovní  rozhlasovou repoňáž ze
zahranič í  po té  uskuteč nil zí otbalové ho utkání  středoevropské ho poháru 1929 mezi Fi§t

viennou a §lavii praha ve ví dni.

Fllt : - K,e .11c. vý1.oč í  narazení  J.Laufn pňpnvi! Otympspott pří tisk na CDV a dne 20.4.2001 použ í vala paš ta

PRAHA 6 prapagač ní  š tcč ek s jeho poftretem ve strajové m znehodnocovací m strojku-

}osef

tAUtER
t10
LET

2a.4.1891

§tředoevropský pohár (§TEP), zpoč átku nazývaný Mitropa §up, byl založ 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  soutěž  (pí ettchů dce dneš ní  ugy mí ďrŮ).

V lX.roĎní ku STEP staí tovaí a z Č sR *yn muž stva : §paňa, Slavla, Viktoí ie
P]zeň a SK Židenice, Zápasy §party :

l.kolo Fi§tvienna - s

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

@ Č tvrďinále s - AcFiorentina
§emiflnále § - JuventusTuí í n
Finále Ferencváros Budapeš { - S

,l:í  a 3:5

2:0 1:3 a 5:1

2:1 0:3

Sparta zí skala STEP podí uhé  (poprvé  v l,roč ní ku 192D, v sestavě : Klenovec, Burger, Č tyroký, Koš 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 paš tavní  propagač ní
razí tka ke kopané  :

- straipyá propagač ni razí tka použ í valy dvě praž ské  poš ty. PRAHA 25 v dobé  7. - 14.9.1935 v barué
č emé  a s rozliš ovací m pí smenern ch 1. PRAHA 1 pouze 15.9.1935v barvě modré  s roz1. č í slem 4,

I,1A$ARYKŮV STATNť  §TADION

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

A.c,§PARTA - FERENCYÁROs

(22 )
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tlAsARYKŮv ť  STAD|ON
PtAllA.§TlAtiOV

FtHÁLE
A.c.§PAŘTA - FEŘENcvÁROS

- Ruč ní  ořÍ lež lTóstná razí tka
vdobě od 14. do 15. 9. 1935
s deseti rozliš avací rftí  pí s/Ileny: a,

,l5.1x1935.*

t0 POHÁRU
icvÁROS

byla pauž í vána na poš tě PRAHA 1
v jednorn typu a baNě madré , ale
b, c, d, e, f, g, h, ch, i,

'),

Poš tovni razí tka pro STEP 1935 a í 936 se objevila na mnoha tehdejš í Ch pří lež ito§nýCh pamětní Ch
tiscí Ch. Např. Li§í  s kresbarni hráč ů , Pané tní  bruž ů rky, Pané tní  listy, na Vstupeilkách, dopisnice s kresbami
hráč ů  a dalš í , Ukázky těchto suvenýrů  by přesáhly ramec tohoto přehledu,

pokraěováni pří š té

eiŇni g siŘŇtvnopsxÉ rro
A, c.§PA RTA - FlR§tlcvÁ RO§

(23}

í 9Kč

\]%effiv*€É si,



obhaioba Emila zatopka

Nedavno jsem dostal od pritele clanek "Tri vyznamenani X 28. rilry,]!9.8." Tento clanek PoPisuje
udelení  medajli Ža zasluhy pí o Emila Zatopka. Jiriho Peiikana a í ad TGM in memoriam pro Zdenu

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

báoepsat nejaky teň danek, souhlasici s rozsudkem smfti proti tí inacti obzalovanym, ale rad bYch vYsveilil,

iak mohlo 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

dalsi vlastenci. Rude Pí aVo prinesto oopis s titulem "Rozsudek 
vynesl vsechen cesko§Iovensky lid",

pJoápsanv,,xpt. Emilem ZatopŘem", v Kerem schvaluje rozsudlry vynesene z procesu s Miladou Horakovou

á-.Ň. 
"' 

náyva ;e zrudami". (,,Nejsem si vedom toho, ze Ďych neco podobneho kdy psal", prohlasil

Zatopek prostredniitvim sve zeny Dany. Lidove Noviny, 29,í 0.1998.)' predne bych chtel dokát, z; w v zari 1948 É mil Zatop€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

od k""tfi i9r8 pracbvaí  pro crc, ú  zucastnit atletickeho utkani Belgie : CSR v praze, kde,§é  seznamil se

Zatópkem 
" 

porádal no zóa by mohl Zaridit prevezeni zpravy za hranice. Muj otec mu Vysvetlil, Ze ma syna

" "ěhiór,""i 
uprchlickem taú re áiJna po},tednim listi<u je kodovana zprava plo neho, Zatopek pohled

vzai, navic holeste podepsar'a páar tróieonomu belgióxemu sportovci, Kery me ho pozdeji z Bru§elu

odeslal.
Muj hlavni argument pro obhajobu Emila zatopkaje podporen rož hovorem § mym braŤancem J_ c.,

reditelem s'koly v rráe. za tótarity mň slce dovoiili vystuowat sÍ <otu, chtel byt ucitelem, ale.to mu nedovolili.

on se mohl 
-"tat 

;eoine ať etic(m $enerem. preoevsim vsak musel jit na vojnu, ale ponevadz byl

uv*iorxoi"x stat ie Oustolniiěá u É ntoveno praporu, Kdy4 se pak pňhlasil \,,poJ$ byl prelozen. k

"Óiu*i"*" =p"io"n;mu 
odliiu á tam poznal É mita Žatopka_ bni se blize seznamili a Zatopek si ho vzal k

*G pi" adjů tanta. Zatopkova vysoká hodnost nebyta docilena za nejake vojenske uspechy, ale za zlate

medajle, Kere Záopek zi§kal pro vojensky spoí t.' Z bratrancovyen vyrtádl výsu, Že'v §edesatych leiech meli v Praze kancelar, kde cele dnY jen

podpisořali ž átoprwv rotisrafiá 
"'ú r]ou,o"ri 

na dopisi í anousku. Mnohdy pro ne prijelo auto z ruznych

ministerstev, aoý.ieti privitx ruzne poňlauary z vychódnich zemi. Dale mne muj bratlanec Vypravoval, ze

casto k ní m prijé tí  sť e agenti od-áznýcn *inistiu 
" 

dokumenty, ktere Zatopkovy sřciti.pěd nos a rekli "

podepis " a odé sli. ro}lz Ó tom Zatopei< s mym bratrancem hovoril, vzdy rikal, ze ma strach Z ioho, kolik

heznámyctr dokumentú  od zacatku totality byl'nucen pod§psat. original dopisnicese.Zatopkovym podctsgrn

;J v eiitouem museu spoĚno* pro Řuturu 6 oiatog xzoól, v Brne. Web teto §polecnosti je:

wWw.K2001.cz .

Savoy Horvath, Read§town, Wl

zají mavý dapis pana Horvatha wádí me v pů vodnin llfJrtu bsz datš í ch ú prav tak, jak jsme jaj e_nailem abdňe§,

Do dneš ní ho č í s|a pň§pěli č lenové  : J. Petrásek, l. Vápenka, st. Kamenický, L. Kajaba, Z. HmČ Í ř,
P. Hladika §, Florváí h (UsA)

Vš €m za to upří mně děkujeme a redakce se těš í  na dalš í  pří spěvky i od v 4 9 ._

tlzávěrka přiš ií ho č í sla je 1. č ervna 2003
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