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'T,o**
Leto¹ ní jarní , ji¾ 44. setkání è lenù olympsportu, se uskuteè nilo 17. kVìtna v prostorách StavebnÍ
prù mysiovky v Praze 1_ K té io pøí le¾ itosti pøiprai,ilo vedení na¹ í a§ociace pøí le¾ itostný ¹ toè ekdo strqku
Postalia na po¹ tì PRAHA 6, Pcnìvad¾ sejednalo o kvìten, kdy se,tradiè nì koná cyklistjcký Závod miru,
vybralijsme na tento ¹ toè ek na¹ í cyklistickou iegendu JANA VESELEHO,
Narodil se ,i7, è ervna ,l923 V,iihoè eských Plástovicí ch, jako nejmlad¹ í z pé ti dìti. Jako kazdý kluk i
on rád jezdil na kole, Svù j první závod jel na podzim 'l939 v Praze-Modøanech a v Závodì pekaøských uè òÙ
s nù ¹ ína zádech Vyhrál] Na doporuóení odbornikù se zaè al cykiistikou zabývat dÙkladnìli, co® mu nakcnec
vyn€
slo celkeltr 26 tiiulù mistra È eskos|ovenska, Jan Veselý byl v¹ estranný cyklista, co¾ dokazují tyto tituly
mistrù republiky: 9x V silniè ní mzávodì jednotlivcù , 3x na siln]ci V dru¾ stvech, 2X V etapové m záVodì, 8X
V záVcdì do vrchu!, 2X V te.é nu a 2X Ve stí hacim závodì na dráze. Jak vidno jezdil tedy i na Cjraze - stí hací
a bodavací závady a laké za Vodjè i, Byl i jední m z na¹ í chnejlep¹ í ch cyklokrosaøù .
,!921
jezdrl
a nejtì¾ ¹ í záVod na evropské m koniinentu cyklistický

se u nás
nejdel¹ í
oo roku
maí atón Praha - Karlovy Vary - Praha. Jan Veselý se ho poprvé zú castni| v roce 1946 a hned ví tìznì Cd
,l954,55).
Zú è astnilse i jiných závodÙ konaných na Území
lé doby ho vyhrál je¹ tì 7x (i947,48,49.50,5i a
,]
na¹ í republlky: V roce 953 zví tìzil na Velké cenì È eskoslovenska, která se konala celkerrr 8X. RoVnì¾ ]el i
druhý nelvìt¹ i závod u nás Okolo Slovenska, kde v druhé m roè ní ku1955 zvitìzil. Neslavnì dopadla;ehO
ú è astria olympijských hrách v Heisinkách 1952, kde oba záVody fiednotlivcÙ i V dru¾ stvech) nedojel, pøesto
patøi mezi na¹ e olympioniky,
pokraè ováni na Stranì 34

ZPRÁVY Z VEDÉ NÍ OLYMPSPORTU
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17,5,2003 (podle poznáí nek Va¹ ká Divi© e)

1, Du¹ ni 17, palrón akce lng, Petrásek
n"..¹ nutj'xi-rJgy F,proke¹ e
ú vodem pøí tomní è lenove cnvltxolu t,"n,
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na 1 00,- Kè ,
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oslsou §á;i5islá zpravodaiù a knihovniìek, Zpravodaje1s9u
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objednávám v¹ echlly
p,r, u, ú "ei jen strè it do oL,5lky, napsat adresu
t..vidìni na adrese
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Jaí da Petrásek,
Pokladní kinformcvalostáVuú hÍ adyÈ lenskýchpøí spìvkù aorevizní zprávé
OS'Zopakovaitì®kosli
¾ e hlá¹ eni plaieb
a upozofnil,
listlr financí

adr|esy nebo její oDí avu zaiislí

§ identií ikací penìz, zaslanycò ø;;k
dostáváme Z banky jednou ,"#;;;;.

;. liósrieonrótuim zasianáho vkladové ho
i;É irvá :rè itol dobu, ne¾ le platba Zaevidoýá;ra,
vylde_ié snì pøed
, _

prázdninatni
á;É iò" è í sla,které
Redaktoí zpravodaje uoo.orii''n."'n'JJá;;i;i;ò;ørk,í l"
epo© r První Apost sB sportovni
temát,|cky.,..ir"^ý"n-nat"prácrr
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Spoleè nì sdal¹ i knihovniè tou,'intormovat
o,j¹ i 'i"q,i""é ntru ve ¹ tttech, které vybudoval zlatý
ié matikou byl pou¾ it x tetosrømu ¾ avodu miru v Krnovì.
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v plavání a ú spì¹ ncusiovensiou plavkyni M.Morauaouou,

§ovenskýci-lrokej:iør:?iløn:§,Tiskuze
22.11., mí sto zatim není ureeno,
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podzimni setkání se uskuteè ní v sobotu
a bohatá výmìrlá materiáIu,
só mohou hlásit u pøedsedy OS,

o uspoøádání
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Veselýln, I 0n. by» neú spì¹ nì.
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r" p"Jr,"iii"ire,'piotoi.
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R.Koc|.YlAN, Dlu¾ by 2. 419 c1 DUchcOV
ful.lDr Zdenìk BARAl\, Zcravotni sløedlsko ui.,1 kvìlna 545 125 25 Cs{|ava _PoJánk. n/o
Jatos:av FlNGER, LaZeòSká 5-o3, ;89 61 B]|lco!,
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V/oRLDS FAlR 2003

Svìicve sclkarri c]yllpilskýlh sbìr3telú hccl2]0 FiFo uspoøadal zhr!ba rok pøed konáriirn olymp]lských her

Atiré lá.r ØeÈ ií pløadate]é v¹ ak akci zru¹ ]ii, 1ak¾ e nezbý!aiú ne¾ hieiai 1ine mí sto. Na¹ lo se v Nctsku Pøesnì
øeÈ enc v j?r. j|®!,Í è ásti, V kOié irce ly¾ ování , v oblasti ZVané Telemark, Ve mìstì s krátkým jmé nem - Bo. Zde se
v terillnu ?1 - 29 7 í J3 seidou sbìratelé lla¹ í té mallky Z celé hc svìta. oè ekává se ú óast okoio 3C00 lidí . Zahran!è ni
zá]eí Tc n-láj ZC3r« a slù iky na výmìnné bul7e á] Zdaí rna je iSleò V poøádanóm golí ové mlL;rnaji sbìr"atelù , NaV¹ tí Vil
í nÙ®ete p;rátky ,/ (-.(oi: ],nuZeUiI} ly®í osio atd. Pcklr.] bysie Se r.Zhcdl k náv¹ tìvì nádher"né SkandináVie
r]aie¾ iale p_.ci!Dl]JSl] na weij! F i,P.o - MoV
V

OLYrilPHiLEX 2003
s pl-ecchoZ: zlr:vcU sù !Vlsi l iaio

náSle.-jují cí , oh.c¾ erc je kcnáni oymphiiexu 2003, l zr]e organizaè ni Výbor
elhé nsi(é cii-npáCv zi]lj1| poiea3lelslví nepøislí bl]. NÌri s]Ce ]e¹ tì V¹ e Zi.acenc, ale F.i.P o ji¾ ú dajnì Zaè alo
hiedai iii.h. p.]:ai;:.j e tak®e ]e mo¾ ré . ¾ e o]yn philù X 2ú 04 Se i]ude kcnal Ve ¹ panìlské Valencii
,i

15th c.1.o.sESSloN

/ n2 inZero\,eoé 5eTÁá. i
né hc ú tveru syìtù vé ho
ó]ylirpi]ské ho hnuí i v Praze
z,cFo i |vly zállln V a-]e ®e]|6..]1Í
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Hilton,

v minulé m

ZpraVOdaji jsrne s] Uká7_ali, iak
bUde Vypadat ruè ní pøile¾ itoslné

ral ko rnì j\I. mo¾ los, Si

ob.]ednat v na¹ i novinkové slu¾ bì

pøipr6VoVané

í ilalé lislické

rnáter] áiy.

DneS s3 mÙ¾ ete podí Vat. jak
buce Vypadál pøipravovaná
ce]inová c.iopisnice. Autorem

navrl,- je ak rr,a,ií Jaroslav F,¹ er,

l;5. Z^sEDÁ\ji

lt§

dopisnice Vyjde

25,6

2003

a

p.LJC]l: cena je 14,- Ka V\plat:ti
hocjnoia je 9 - Kè , co¾ odpoví tlá
z6^lac.ir:,J Jaiicvn» mu dC clill,y

bez leiecké ho pøí platku do
Na Známce ie portré l
Bc,Jølch Supè ika, (1898 '. 195l,

Zámoøí .

klery na Oiymp;ádì i924 v Paøí ¾ i vybojcval pro È eskoslovenskc první zlalcu olympjskou ir]edaili ve ¹ pihu ne 8m
pí irzzu k tonu.]e¹ tì na tìch¾ e ciympils<ých hrách pøidai brcnz v gymnaslické í n ví oebcji
fu'iezi 1ehc Cai¹ i ú spìchy patøí siøí trro v Evmn8slické sctr.|ì¾ i tiru¾ siev o è tyøi roky poztJìli v Amsterodamu,
titu| rnisira svìia vsoulì¾ ich Cru¾ stev l926 a 193c, vjedrlotlivcich pak §tøí bí C na kruzí cl] zlr.,iS 1930 a vlé ¾ e
c]sciciinì brcrz z |JS rok pozciì;1, Dóplnìk Znán]ky lvoøi kromì teX1,.] i pol]l» d n3 Eií eiiovU vì¾ siyiizovaná
csi vialka a civnlpi;ské krtty V levé è ásti CjiJc]Sntce najder]e plakát k oH ,1924 a lcgo pra¾ s<é ho Zase.jání l.,1oV
VÍ |ne ]i® 1é Ké ®e bli-" pøí le¾ jtcsiná R nálepka a ¾ e budcU pcu¾ ivány lii gumové ka¹ eiy propagullcí løi kancidály
p.øácateis:V1 ZCH 2c10, Alesp.rò ieden na]ezneie v na¹ i uk;:zoe Pc,provedené Vo:bì pciaoa,iele (ko|á 5e 2_7,c3)
bude náslcdLjici oen pou®ivá:i Výplalni ctjsk sp|cpa!]aci ZCH 201c a vyjde pøí t]sk oiy'llpspcòu na cDVp
Dctjí á,,ne ¾ r: se to pociaii slihicul.
È eske pc© ia bude mí 1 pr0li |ecepci v báie holclL i-1;]icc s,|oji pøile¾ itoslnou pøeljá¾ kLi :i hnec Vedie r]Uoe
p.odejrr slár€
k F l P.C a olynpsool1r, Recepce blce Volné pøistupná V doiré 9,00 - 15,0c,
ÏUdete tccy ví táni V piecsá|ije.jnaciho sái,; buce lvýslavka exponátù ]'lU¾ ea MOV V
janì bez

i;LSll re "!4.u|:vr,,eOly:u'.\vknl,;,É qlE25 lJl(";-!\a-i:o,eLcsilc,cL\mpsru,
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Emisní è innost v roce 2003
co v prvnim

pololetí mohlo obohatit na¹ e sbí rky. Zkratky jsOU ji¾ jistì bì¾ né . snad ,ienom
doplní m ¾ ePLjepamìtní lisl.Rpøí le¾ ilostnáRnálepkaaAjecelistvost5pøí le¾ itostnounátepkouApost.
os 1-03
Martin Koukal mistlem svìta
OVS + cDVp 21,3_03
oS 2-03
100 let ly¾ ování Vysoké nad Jizerou
PR + cDVp 19,2.a3
os 3-03
© ach]nfo
ovs + cDVp 16 5 03
oS 4-03
Kaleøina HolUbcová, biatlon
oVS + cDVp 2,5,03
oS 5-03
Jan Veselý - setkáni os
SR + cDVp ,17.5,03
PL + PR
lvlE Ve støelbì - køest známky
PR + PL
25,6.03
os 6-03
Muzeum TV a sportu
SR + cDVp 26 6 03
oS 7-03
Aquapark © tí ty
CDVp+1 2.603
oS 8-03
ME stielba P'zeò
2?.7 a3
CDVp + pp
1 15.zasedání Clo
cDV+PR+R,l_-4.7.03
pro
oS 9_c3
+
Volba
20,!0
CDVp 6Y5 3,7.03
OS 10-03 ME sløelba Bmo
cDVp + ovs 31,7.03
Podí váme li se ponìkud dopøedu, zjistí me, ¾ e lze oè ekávat v srpnu dal¹ í sporlovní Apost ke svìlové mu poháru
v akrobatické m ly¾ ováni ve skocí ch dovody opìt Ve © tí tech.po prázdninách bude výplatni strojek os pou¾ ivat
nový © toÈ ekk Výí oè íjednoho roku do zahájeni oH 2004 a oslavovat budeme 9C |et závodní kanoistiky u nás. jistì
Podí ve.jme se spoleè nì,

se najde i nìco da|¹ í ho

APOSTY A CO MY?
l;mg,

l,t"mr*
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Na jiné m mí stì dne¹ ní hozpfavodáje se dozvite
nálepkách Apost §e sporiovní m pøí tiskem,
pou¾ itých kZávodu mí ru na po¹ tì v Krnovì.
Bohu¾ el u¹ ly ná¹ í pozornosti a i kdy¾ jsme se je
sna¾ ili zajistit dodateè nì, ji¾ to nebylc mo¾ né ,

o

s.OJ

ffi

V novinkové slu¾ bì je tedy dodat nem» l¾ emea
ne¾ ádejte je- Druhý spoí tovní Ápost ji¾ jsme
zajistí ii, jak \.ypadá §e mù ¾ eteVedIe pøesvìdè it.
Byl pou¾ í l,án pøi Zahájé ní pí ovozu v áquaparku

Ve sí í techa zlá¾ e po¹ ty je avizován i tlal¹ í
Apost pøi pøí le¾ itosti svìtové ho poháru, ktenl se
zde uskuteè ní V srpnu. i ten budeme zaji¹ » ovat,

Co to vlaslné Apost je? Jedná §e

,

l::;

ii,.,

lll

o

po¹ tovni náiepku, kte.á Supluje jednak dií Vìj¹ í
R nálepky, ;ednak zrrámku a samoz,'s,!rnì i
denní razí tko po¹ ty. Tedy jednoznaè nì

exPonátu. Pò bli®© Í í nohiedání zde naiezneme i ,pseudoznámku', obvykiou u výplatní ch otiskù . skuteè nì §e nám
zdá, ®e právé rr,ýptatní mu otisku se taio nálepka blí ¾ ínejví ce- Proto také budeme dodávat Aposty v¹ em, kteøí mají
objednány mateliály porile námìtu, ale také tìm, Kerí maií objednány V,ýplatní otisky (ovs) bez rozli¹ ování
p» opagováné té matiky. Nechcete-li Aposty do§ávat. nezapomeòte upravii sYoji objednávku u B,Poláka,

PAMÌTNÍ USTY KE KØTU ZNÁMKY K ME VE STØELBÌ

ME ve stfulbìje popsáno na poslední §ranì zpravodaje. ví me, ¾ e Vyjde pøí le¾ ito§ná Známka a proto¾ e se støí lí
Plzni a Brnì, budou i dva cDVp, nebo» v Plzni bude Y provozu PR a v Bmì oVS. Námìtem PR je motiv
sotJiì®ní medaile s teÌem, støelcem a hlavou býka, který je symbolem Evropy jáko takové , oV§ v Bmì bude mí t
jako motiv jednohc zna¹ ich ú spì¹ nýó støelcù -olympionikù , známka vyjde'i5.6,03 a té ho¾ dne se
vìeské m
Autoklubu v oplelalovì ulici uskuteè ní pog spoleìnou patí onacf È esté trostøelecké ho svazu, È eské po§y a
olympspodu slavnoslní køest té to známky. Úè aslní ci oMr¾ í pamìtní list A5 s vylepenou známkou a PR" Asi 50 k§
tohoto pámìtní ho li§lu máme kdispozici pro na¹ i novinkovou stu¾ bu. zaiemÈ i © o nìj napí ¹ íB.Polákovi, bude
\!

rozesí lat jak zásoba bude staìit. Cena za kus 40., Kè .
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souté ¾ jednou po¹ tovni známkoU a nìkù iika razí tky
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VALI. di FiEMÒlE
Mistrovství svìta
V kla5ické m
I}zováni bylo
svìdkem triumfu
ncvé ho mistra
svìta Nlaí tina
kouka]a ltalská
po¹ ta
pøipomenula
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se kona]o ve ftnskýoh mìStech Turku, Tampefe a Helsinki. Výsledky jsou

jas,|ì doslaieè nì Známé , bionZ prc
slovensk0 a brembolová medaile pro na¹ e barvy Podí ve.jme se. co finská po¹ ta pøipí avila pro tilalellsty, Jedna
známka 5 FDC a PR1 Ve tvaru hokejové hc puku a tøi PR. pou¾ í vanéVe dnech, kdy se V lom které m mìstì hrálo.
Bohu®e| í øy jsme nemìli co paipomí í lat, Slovenská po¹ ta Vydala ceiinovou dopisnici a pou¾ ivala PR_

Arno¹ t Káa9owitZ

Mistrovství svìta v biatlonu 2003
l-eic¹ ni MS se konalo v Rusku, V sibiøské rn staedlsku Chanty Mansijsk. È e¹ tireprezentanti zde
dos€
h]i historlcké hc ú soìchu ! Kateijna Holub,cová zí skala první Zl3tou medaili V na¹ l historii tohoto spartu
v jndivlduálnir,r záVodì K lomu to Výsledku pøicala bronz a stejný kov Vybojovsl i Roman Vitek mezi mU¾ iRUSká 9o¹ ia razitko k té to spo;,tovní události nezajistila.
,
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Tento ú spé chbyl po¹ tovnì dokumeniován propagaè ní vlo¾ kou ve výplatní m §trojku §dru¾ ení
spcnovnicn svazù È R (diive Sdru¾ ení technických sportù a è innosti È R; lenoz souè ástí je i È eský svaz
biatlcnu, Poè átkem kvìtna 2003 byla tato propagaè ni Vlc¾ ka instalována 9polu Se zmìncu názvu Vlastn!ka
strojku-

Olympsport vyda! dopisnici (OS
byly pøipraveny pro È eský svaz biat|onu,

- 4i03)

s pøí tlskem. Stejný pøitisk je i na obálkách {1000 ks), které

È eské me{aile na MS:
rok
a

oo1

í

Qoi

2003
2003

poø. disciplina

1,
2,
1,
3,
3.

© tafeta

¾ eny

Hlí dka mu¾ i
®eny 15 km
sprint ¾ eny
sprint mu¾ !

Kulhavá, Adamí è ková, Kní ¾ ková, HákoVá
Garabí k, Oostál, J. Holubec, Másaøí k
Kateøina Holubcová
Kateøina Holubcová
,

zdenìk ví tek

È eskoslovenské medaile na MSl
rok
987
1 989
i 990
1 992
1

poø. discipliná

3,
3,
2,
3.

km
¾ eny
Hlí dka mu¾ ]
Hlí dka ¾ eny
Mu¾ i 20

Jan Matou¹

© tafeta

BUre¹ oVá. Novotná, Adamí è ková
Kos, Masaøí k, J. Holubec, Matou¹
Suvóvá. Háková, Kulhavá. Adamiè ková

Mistrovstvi svìta mu¾ ù se koná od roku 1958 0uniorù od roku 1967), ¾ eny stártu]í na MS od roku 1984
ú unioí kyod rckLr 1989). Na oH byl biatlon poprvé pro i,nu¾ ezaøazen do programu v roce 1960, pro ¾ eny

v roce

1992.

Ladislav Janou¹ ek

(29)

Záiezd na LOH ?004 v Øecku

Jak ji¾ bylo oznámeno ve Zpravooali O1ympspotlu, bylo zva¾ ováno uskuteè nìní §poleè né ho
zájezdu è lenù Spoleè nosti Olympsport È R na tuto významr:ou spoòovní akci, Do jarní ho setkání os, které
§e konal0 17_5, t,r_ v Praze se mi prihlásilo jen 6 zájemcù ,
Uskutecnil ]sem jednáni scestovní kance|áøi SLAN TOUR, která ji¾ 13.52003 zaháli|a prodej
drrotlivých leteckých zájezdù Jsou v Iozrnezí 26,0c0 a¾ 35,000 Kè , autobusový zájezdje za
ZájezdÙ, ceny j€
20,000 Kè , Z nabí dkyje mo¾ né Vybrat i kon,tbinované zájezdy s pobytem u moøe nebo na nìko|ik sportÙ è i
jen napø. na alletiku, cyklistiku e voiejbal- lní ormace a pøih|á¹ kyje mo¾ né Zí skat na Vr'Ww Slantoul_cz nebo
na adrese §lÁN iour, Wilsonova 597, slaný (tel, 312520084). Poboè ka té to CKJe iv Praze (obchcdní dù m
KOIVa).
Na jarnim setkáni OS v Praze jsme se shodli. ¾ e vzhledem k malé mu poè tu zájemcù z øad OS bude
nejvýhodnìj¹ í , aby sj ka¾ dý Vybral podle své ho zájmu z nabí dky CK,
Dal© í CK Egey Travel - \Y!Yw eoeytlavel,cZ (tel, 4833'12426) zábezpeè uje pí odei Vstupenek na LoH 2003.
Podle í nforrnací , které mám se do È Rdostalojen 6 0O0 vstupenek z po¾ adcvaných 10

000,

La Ja

lNzERÁT

Koupí m v¹ echny druhy Zálepek (Kartenbriefe), óisté i pou¾ ité ná ú zemí býValé È sR, tedy rakousko-uherské ,
maïafské , slovenské , è si. Zejmé ná zvlá¹ tní druhy po!¾ ití ,tedy R, expres, ietecké , plo¹ |é do ciziny apod.
Nabí dnìtel
J.PETRASEK, P.o.B.13, 2B2 23 Ceský Brod

SEZNAMTE sE...lMCIs

FlPo. Mezí národní iederace pro olympijskou a spoÉ ovní filatelii pøi MoV, §Oustøeïuje j'¾ øadu let Vice ne®
tøicet nárù dní ch asociaci podobnì zamìøených a Olympsport je od sámé hc zalo¾ ení jeho è lenem. Nìkteré z tìChto
asociací vydávají §vù j zpí avodaj a s vìt¹ inou z nioh máne fiavázány

pøátelské kcntakty a sVá periodika si pravidelnì vymìòujeme, V dnes
zahájené m miniseriálU se Vás pokusí nre postupnì S tìmito periodiky
s€
známit.

První národní federaci, které vìnujeme na¹ i pozomost bude
Nìmecko- Tak jako na¹ i filaielisté se spaòovní m a olympiJským zamìøení m
mají mo¾ no§t se soustøedit v olympsportu a ziskávat pro§tøednictví na¹ eho
zbytné pro
Zpravodaje
dal¹ í chzdiojù poiøebné vìdomosti, n€
è tí , Centrem
sbìrate{skou è innost, mají stejnou mo¾ no§i i è |enové nìrn€
jejich soustøedìní je IMOS - lntemationale MotivEfupen ú tympiáden und
,1966,
v¹ ak
Sport. lMos byl zalo¾ en V té m¾ e roce jako olympsport, tedy
pøi
výstavì
v
roce
1991
v
Bí
odì
slavili
spoleè
nì
È
eské
m
.lsme také

a

Bundsehreib*n
114

oLYMPSPoRT"91 Výí cè ína¹ ich zalo¾ eni.

Tradici spolïných kontaktù zahájil jeden ze Zakladatelù
olympspoí tu, strakonický pøitel Bu¹ ek a dodnes má øada è lenù

g5TOè r(

A-

Røi

Ý!,

ilds}pnore
\@/
I5.2§lm2

{

olympspoí tu Velmi pøátel3ké kontaKy s nìmeckými í ilatelisty. Jmé na Dieter
Germann, Maní red W]nternheimer, Thomas Lippeft a mnohá dal¹ í jsou
toho dokladem. Podobnì jako my máme ná¹ zpravodaj a na¹ e knihovniè ky,
mají i nìmeè tí pøátelé svù j zpravodaj, jako zdrcj Vìdomosti pro své è leny, i

kdy¾ pojatý trochu jinak ne¾ ten ná¹ ,
Zpí avodaj Vychází è tyøikrát do roka a skládá Se z nìkolika svazkù ,
fù znì zamìøených. Záktadni è ást býVá nejob§¾ nìj¹ í a najdete V ní zpí áVy

pro è leny, zpráVy o Výstavách a setkání ch, Výstøi¾ ky z j]né ho tisku o lMoSU i oiympismu, zmìny V è lenské
zákiadnìaodborné óIánky Nìkolikjejichnázvù prolní ormaci uvedeme:ZCnamonixdoSaltLakeCity,Vl,zimní
olympijské hry Oslo ,l952, olympijský plakát 1976 V lnnsbrucku. Salt Lake City 2002, Novinky nìmeckých
pøí le¾ itostných fazí tek apod. Náplò dal¹ í ch svazkù se mìní è í slood è í sla,zas€ jenom namátkú u uveïme obsah
nìktených ¾ nich . KataIog sportovnich celin své ta, olympijské a spcòovní novinky. lnzertni slu¾ ba, ME v
Nìmecké sporlovní muzeum, Katalog Sportovní ch a olympijských í aZí tek,
llvlOS má v souè asné dobì pøibli¾ nì 400 è lenù nejen z Né mecka, ale z celé ho svìta, nìkolik è
z na¹ eho Olympsportu. Rocni pøí spìvek je asi 25 euro, Roìnì.je poøádáno né kolik í egioná!ní ch setkání v
mí stech Nìmecka. jednou í oè nìpotom Výroè ní kongres, ktený trvá 3 a¾ 4 dny a je spoleè enskou
s kulturní m programem, s prograr« lem pro man¾ elky a stoji zato se na nì] Vypravit,
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kopané ,
lenÙ je i
rÙzných
události

TaK trochu Ve stinu Úspì© ných y®aøských mistrù svìta M,
Koukala á K, Holubcové (vrz na jiné m

mí stì] byl Úspech fotbdlove

1uniort<y

Siavie Praha na ieto¹ ní m pìtapacesáté m rrcniò megaturnale ve

ViareggiU v ltálrr, ktery se hrál Ve dnech 17,

Na Copa Carnevale, jeho¾ se pravidelnì Zú castòuji týmy
z ce|eno Sveta, Se letos sje|o rovných è tyøicet mu¾ stev. Kromé
oomáií

9]Pl!fP.
*s"ï*3¹ "g2

*/n
(Jl

i

o§U

w

ú noraú 3 bøezna 2003

stadovaly kluby zBraz,tre, Argertí ny, UsA, Kostaliky
:?j,:. :o_.,l]
5iDska
a Cerré Hory, AUstrá je, È eskou republiku zastupovala Stavia
Praha a vedla sl velmi zo'atnì. Miadí slávisié si vyslou¾ rlr'resoekt
hneci
V¾ ahajovaci,ø Ulkanl kdy pøehré ll Ac Turir 30, Vdal¹ ich zápasech
slavla Vyiadi]a NeW York Unrted 5:0, saleí nitanu 4.1, Messinu 3.1
SSC Neapol 0:0 {3:1 na penalty) a AC Padovu 2.1. A¾ ve fináie naila
rezerva Slávie pøemo¾ ltele V Juventu§U Turin, se kterým prohrála
o 1,
brankou v pósledni minutì. Nejlep¹ í mi støelci Slavie òa tlrnaji bylí F,
Holo¹ ko s 5 góiy (zaí jù jc€
nÝ byl z Liberce), R Miko|anda a J, Hottek se
tøemi góiy O hráè e Hottt:a prclevil zájem slavný llanchester
Unlted.

@*o

§,3.9
óí"o**{§o"
ù ii"g

druhé \, øadì, Jako finalista má zaji¹ tìnou ;J::i";:#:i:iliir,:?n",:.";ilrj[ò3i,§il3,
v |vlr vvv'vJ
Siávisté ani napøesrok nezklamou.

tttzERÁr è ten otyrn|"port,

Jø,

ij"[i#

S K.

'

hláýnÌ ly¾ ování . seznam a podrobno§ti za¹ le na po¾ ádání , adiesa prù vodci
v
otympspoliui'

Výsledky aukce 2003

Pn"ní È Í slopo|o®ky. z,a lonrí tkem uvedená
dosa¾ ená cena. Je ll doplnìná hvìzdióka -, bylo podáno
nìkQiik StejnýCh
-Ò;;;á"iJiii"ixy

nejvyssí ch nabí dek, polo¾ ku obd¾ ela nauicxa

neJa.ve;;;;"";.

,iifiy

uyo."."ne

111600, ?/s50, 4l95C, 8/700,

i9!!5,^:1l?20,12t42, 13142, 14!41,,1i,!4?, 16142,17l55,18/70, 19138, 20l42,21l32,
2z16, 2,3jlQ, 24l3B. 25/10. zano,
zltrc, z.aiò, zistií é ,iaiizgl116, 3?l2a, 33t65, 34175,35/14,

36/1gc, 37/J60,
54/34, 55/2s,
82J55, B3J42,
iltzg sllao,'ssis-s,
gaò, slC6, ïa\9,,^sa.29,
siiiól98/10, 99/14, 1LrOi2.,
1a1l6a,102!12,1c3li0-.1*.t4..,.199119
ná,ty,
roslss,
rió/ái,
113/65,
115/30, 116/65, 11?t32, 11ah?- 1lst_s?ri, 199lao
l®oòái, lá:Á1, i®ztn, ft3l65, 1?.4rrc, ;lsrrc, n8l12, 12gl18, -114195,
130t42
131155, 132j18, 133|15, 1y,t2o,,_rsslso,
riolri,'lll1ii,'i,nlal_rss7ss,
liónió,'1'qljÉ
0,
14z2o. 146t28,
147l30, ualla, 14gl20- 152132..:szLáa,
tssò'o"iáataz,^lslt22, 158l1a, tsglio, ,toolas, 161165, 16z65,
163/75. í 64165, 165185, 156134, rclru,
rcaÁ'l,'lé gò'lïa|'r.otsz^o_, 172142,175/90, 176/55. 177t42,
17gt12o,
181/22, 1g2155, 1B3l4a, 1,84124,
38/16, 39/j30,

4allra,41l13a.177a9_alY,

56/55, 57155, 58/40, 59/50, 6?lj_0:
95]as,
84/65, 85155, 86/55 87/65, s9/^60,:99f2,

a© iu.'aiilìói. ig;1o.1slsrsiil{i,ál'nd, ááiz,53/30,
aetii, alno,'¾ óiá,s;
up4,

lis!,'zliáz.'ù Á,
tirlál,irzas

roilii

iuí iz,

tas;tio, iasjio,-iai)i3bl,J.s^s/9?,- ngtú , tìoí ù 'iï:,zo,
lgzzs, lsstÁ,
194120'195l?4, 196/10, 1s7j32-,19919
®Ówiáni,xl.tlorzlz13o,2031140,2,xr75a,205B2a,206/650,
207na'.208Ba 2ag38,21ot8,o^2lmo _rs9liá
ziáti® ®ii,iá'®i© ,rc.^z16|1.6 217/16 218É 5,219t32_221,18.222t26,
223120,224t22,225t10,226126,2zzno,zzaiza,'zis/tÓ,
150/1o, zsuza,,zszlzo"zásí láó',iutlo,235lgo,236na,
237/1Q. 238tu,239|130.
2oo!?9

250}32,, 251128, 252l2o 253148,

?tl|y,zazzé
',
zyly,'

zii¹

24Ál7o 245t110,246t22,

¾ s;u¾ o,' ¾ s¹ j¾ ì,'zgno,

iqlnl..

zaatll. ?qgtzq,

zsuza,-'zssiòii"¾ aÁtro, zalno, 26:z170,

,iè áòzh,¾ ìÉ òo,'zlonaa,zlljáa-,áiáó,òjoo,
3?3!É 3',riTí ù ,rí » Z!ir;rrf,rf!;Ái*

zlctza, zlstlso,

Prodám kompletní nerazí tkováné sé rie LoH í 9€ a¾ í 9§it a LoH 1984
a 1988. seznam s cenami
za§lu.
Ladislav Janouìek, U Peøgamenky 3, 170 00 Praha 7 (eflail: janou§é k@shoo1ing.cz),
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vyseva s preva¾ r,ì è é sko-nìmeckoi, ú è astís€ kónaia v Jihiavì ve dnech

?4,2742003 Kvidìni bylomnohé arnezi timn-rnchýmiøadaexponáiù nárnìtcvýchazasemezi

nimj eXpcnáty

s tematikou spor,lovní a olympi]Skou Podivejme Se na nì podrobnìji
-osí Øópi\2ooslnrez.-r,rarooni
Zajimavý bude urè ltì bocjový oøeh]ec podle Jednotlivých exponátÙ

pres i cel{m

23

historie

Hodnr.reni pí oýedlá VýStaVní

]Lrry

i

-zó

ji¾ pod]e upravený.i-l novýCir bodcvýcn minjm. Velkou z]aiou medaili

a

cen! Za oejiep¹ í exponát v kaiegcril námìtové fi{atelie obd¾ el exponát dlouholeté ho nìmecké ho Vystavovatele
rri,ae karpí nsxeno 1o0 let MoÝ, Exponát vyniká zejmé na dobni,m í ilateiistlckýn materiáiem, ktený u nás neni
pií ij¹ castó k Vidé n]. Vysiavován byl ji¾ Ví cekrát i na nelvy¹ ¹ ich §tUpní ch filatelistických ,.'ysiav Úspì© ný byi i rta
nìkolika olymphiiexeclr. Pocoonì známý ie i exponát pana Nuykena Olympijský oheò - vìè ný oheò l ien 1e
Znáný z mÁoha výstav a V¾ dy patr; x tì_m ú spì¹ nyn. Velký krck oopøedu uóinil exponát Panorama olympijské
histoiie pií ieie Siaví ka z Podìbrad, Jednak ooplnrl mno¾ ství lep¹ iho.naterlálli a hiavnìce|ý exponát p» epracovai
a zvý¹ il pocet zí skanýoil bodú v pruní m hodnoticirn kriteriu Pøedchozi zlep¹ ené hodnocení potvrdila i Marie

pí c

o hokejový primát. l zde do¹ lo k nìktenýnr vylep¹ eninr v pou¾ iié nrmateí iáiu,
poné kr,rd né obvykí é tema exponáii] pøitele Korbmana Balkánské hry potvrdiio. ¾ e i taková té rneta jsOU
zají mavá a existuje k nim hodnotný fllateiistický meleriál_ Název exponátu pana Felchtenbarer-a Álpské ly®cvánÍ je
dokjadern toho, ¾ e viodnì zvolený název urno¾ òuie p|nì vyè erpat zvolené té fia,

-tustýnóvá se svým exponátem

nás

Na závìr.jsem sl necha! áxponái bratislav§ké hc VoJty Jankcv!è e, Cyklistika - è tyøi §vìty pedálÙ Patøí
Vystavovatelù n, kieií neustále pái» a)| po neotøelám. nové m a málo známám star¹ í m materiáltj, kt€rý Vhocjnì
vyu¾ ivá nec|øeì souvislosti dù slednì dorJr¾ uje zvolený plán exoonáiu a vneposlední øadì neiituje finanè ní ch
k tìn"]

nákladù navyiep¹ €
ní prótotaké exp.onátkfo.nìzlaté medaiieobdr¾ el;blahopøání juryzavyu¾ i|i í ]é nè znáalýcha
netradiè nich » i]ateiisti,lkých nrateriálù

názvù lze nalé zt

lmezi

od kanoe

k tvorbì

7f

tanker

JSoU

Ve tøí dì open Se pøecjstáVii býValý è len O|ympspoí u JUDr Øeznik sexpcnátem Jí zdní kolo na po© tovní ch
Známkách, exponát byl hodnocen Ve tietí hoonotí cí kategorij
hc ra¾ ení nìco
Koneè nì
tøí ia
l zde na¹ ei sbìratel na¹ €
ll.tìlocviè ná a spoòovní slavnost v L

K ce|kovó ú rovni nárnìtcvých exponát» J, lze jedncznaè nì potvi,dit jejiclr Sloupa]í cí ú rcveò jak z hlediska
;e]ich náplnì, nebo chcete-li obsahu tak pok,ud se týká zplacování Minirnálnì se ob.]evcvaly nefiláte|isticke
rnaieriáiy nepatlný byl i pcè et dai¹ í chdøí Ve bé ¾ ných chyb jako Výstøi¾ kv Z cei]n, nadmé rný poè et nepol®itých FDC
lnì a bì¾ nì se oblevu]i i neznárnkové druhy í ilat€
apod, jl¾ pravlc€
]lsliè ké ho materiáiu v¹ echny druhy po¹ tóvnich
|a¾ í teK,cel]ny, peïiny apo(j, Pomìrnì veiký krok ktlpøedu za¾ namenala i prezentace. tecy ú prava exponátu Ve rni
bì¾ né 1e ji¾ ooè itaè ove pr-ovedeni, pozornost vystavovateié vìnují i zDracová;:í piánu exponátu a jeho sbodé
s obsahem 1eCno|ilvých iistù

Je jen ¹ koda, ¾ e spoliovní ch exponáiù z øad è lenù Olympspo» tu n€
bylo vysiaveno vlce, Pù vodnì jsm€ rnìi]
s poøadatell dohodnutc o|e,/øení sa« ostatnì výstavli tø]dy olyrnpsport bohu¾ ei nepøimìøenì Vysoké výstavni
pcp]etky zøe]nì radu ne¹ ich vystavcl,atelù od.adily. l tak v¹ ak nezbývá. ne¾ poøadatelunr podìkovai za uspoøádári
jinak Ve]!T] pìkné VýStaV!, Uraitì kdo priJe], nelitoval]
:]P-

(32)

Jako Uká'ku z exponátu Voltìcha Jankoviè e pøedkládáme è tenáò list Zjeho exponátu, ktený tvoøí filatelistickou
studii, vé novanou známce NDR ze sé rie..Pìtiletý plán", která zobrazuje cyklistu, jedouciho po berlí nské sta]jnovì

aleii Fiiatellstickoustud]í pí okazujeVystavovatelzejmé nasVé í ilateiistické vedomosti,LiStjezaøazenVkapitole31

-Veiejrá

doprava, Známka byla Vydána poprvé 21 11.1953 a dc roku 1960 byla postupnïvydánaje¹ tì n;kolikrát_
Pro jejÍ tisk byly pou®ity dVì tiskóVé techniky. otset a knihtisk, papí r se dvé ma dru'hy prù svitex Wz.2 alNz3,
známka existuje Ve dVoU hodnotách 20 a 24 Pf a s pøetjskem hodnoty z 24 na 2a Pf. U nìkteni,ch Vydání je uveden
ai.]tor náVrhu známky v pravé m doInim rohu. u jiných Vydání toho oznaè ení cnybí , Známka bylá vydána
V kcmbinaci s jiným] hodnotami známek ste1né sé rie (5 Pf) v archové i se¹ itkové ú pravá a s kupony upravenýrni na
zPÙscb,ondøeJských køi¾ Ú" K výstavì Debria Berlin 1959 exí stuje ú pí áva s pí opagaè ní ;,nkuponem k té to výstavì
Praktlcky V¹ echny popisované skuteónosti lze na ,/yobrazené m listì nalé Zt
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llí :BRl,r
í lí :.lrn
!8!t

dckonè eni z titi]lni strany

Mezi jerlo nejslavnìr¹ Í cyk]ls.iickou é ru vsak patii ú è astna pópulární m Závodu mí ru |dncs Course
de ia Paix) V Prvìm roÈ niku 19¹ 8 byi è lenem na¹ eho Cí Lj¾ stva, Ktereje]o se skupinou z Var¹ €
vy cjo prahy
(druhá skuplna ]eia opaÈ nýrn Smè re.n) Jak<; pruní cyklisla májové òistorie se
stal Ví tìzem prvn; etapi
z Var¹ €
Vy dú LOd¾ e (po ie ]e¹ tì 2X) a V ce|kové m poi3cjí skonè il ná 5 rnisiì, kdy¾ ho pcsilhio nìkalik
nepii.]enlných defektÙ V© ecnno si Vynahradi| ýe druhé m roè ní ku závocjrl z Prahy do Var¹ avy, kdy zVitìzli

.

sdocresnejvìi© Í modstupemoddruhé ho-11]55,.ninut Tehdyzosmi etappé iVýhrái,Ceikemsezú è astnrl
Závoïuniru (totooznaè e[i neseodrokulg50)8xvkoneè né mpc,raoi: lsi+s-'5,, 1949-1,, 1950-4,
1951 -9,1952-2,, 1954-?1 1955-2 1957-vzda) Vroce1957,rzdai proukrutné bole§t1
asnirni
Kubr a Køjvka V© ichnitøi tehdy byi; cznaÈ ent za zrádce dìini.ke tøí dy a on mUSe] Vrátjt titul 23Slou¾ i|é ho

ú

mlstra SpOrtU a 2 roky nesmìl Jezdit- Rehabiiitace a Vrácení è estné ho tituiu se doè kal
y roce 1968. 4x by:
ÓJenem a kapltánem VÍ tìznìho ieskoslcvensl.eho dr!¾ stva i1950, 5], ,1954 3 1955) ZVí lìZil
Celkem V i6

e|apách co® byl fekord, kiený byl piekonán a¾ o tølcet lel pozdìji Nìmcem LUdWqem a ve ¾ luté mtrikotu
ve<loucí hrl jezdce v zivodì jel celkcm l 0 etap,
Jan Veselý je d®;telem è eské i mezinárodni ceny FA|R PLAY a V anketì o nejlep¹ í ho è eské bc

C'vk'slu2Ostocli 5konè ,| :atietnmistì(za© rmú ntemaSvoradou),Spsovater O:aPave oné r:raí -sJ
p.oví dku ,,Kdy¾ ti to òejede'. kde popsal
Jeho ¾ ivolni osud. Ten se podle slov Ján2 Veselehc x né mu
nezachcval pií li¹ ¹ iìdøe Po nedobrovo|nìm ukonè eni Sporlovni karié ry se ¾ iV]l jako øidiè a v dù chodu si
PøiVYdìiáVal jakc Vrátný Podporovaia ho jen Nadace è eskì repre®entace, (ierá nu Dodzim ¾ ivota

zpøi]emòovala ]ak.len mohia

JanVeseiý urrí rála. Ùnora2003potì¾ ké nemoci pøeddovr¹ enimú sndesát: ;et aslal setakna¹ i

nej.;ìt¹ i cykiistickcu legendou V hiStorii iohoto spcrtu- È est jeho paftátce

Vrai'me S€ je© tì!, tomu leto¹ ní mu Závodu mí ru Nikoli náhodou byl tedy vybrán portí é tna¹ eho
cyklistické ho Í eno§']é na na ná¹ po¹ tovni pøí tisk i ra¾ í tko (na filatelistlckých máteriálìc[li¾ byl zpodobnìn na
C'ÙV 127!3 z roku 1956, kde Jan Veselý bcjqe v cí li 3,etapy Brno,Tábor s€ Zdeòkern Kl]cneln v ZM J955)
aie oPravdu rláhodot] se na¹ e s€
tkání konalo v závìreè ný den ji¾ 56. roè ní kuCourse rle la paix (oion,ouó
Walbrzych- Erfu;1) !,17,5 2003. Lelos k tomUtO rocnikú nebýl Vydán ¾ ádný Fxn, i kdy¾ tc neni tak doce]a
pravda,

Po¹ ta KRNOV

,1

oou¾ iva]a ve dnech 6. a¾

10 5 2003 ns c€nnýCh nálepkách APOST

Závod miru (dne

J1 5

pøitisk

se zde konal start 3etapy
Kmcv-Pcianica Zdroji. Je to yù bec prvn' pø;tisk na
tìchio nálepkách s€ sportovn: lematikou, DoSUc
po¹ ty iylo piitlsky vvu¾ í vaiyjen aøi svých.jubileí ch,
Del¹ i Sporiovní . pøí tisk na tìchto nálepKách
se chystai na po¹ tì © rÍ rv1esc 7Bg g7), Ve dnech
i, - 10 6 20c3 pøi oievøeni Ác!-obai parku - areálu
prc aKrobatickó í y¾ ování ,kdy se zde konal Svìtový

79ti

CIl

XRt{!t/ 1 Závgd l,|iru

10.0§.03 P01

?s

0.0(r3kg

pohár

Tak¾ e se í a4i¾ dínová disciplií }á ve spaí tovní fiiateiij

Piclr]ed znárlgk_}ldanÝch k Q]J rQ9it

-

§biráni

APoST náiepek s pø;tiskern

l,V.

Llrl&Lqa CD

V mrrrulé lrr è isle na¹ eho è asopisu .jste ji¾ byii irriormcváni o tonr, ¾ e se dokonè uje kalalog
znárnek. které bylv vr,tlány ve ,uU'3 1, O}l 2000 v Sydnev. Kalalog isenr spoleè nì s pøjtejem
Ladislavem Jtnou¹ kem dokclnè ij, jciná se spi¹ e o jalýsi pøchied vydaných znánrek k poslední lctni
o11,npiádì. ab.v sbè ratelé by)l ..r,obraze" co ve §vìiì bylo vldáno, CelÝ pøchlei1 známek je q,rián na
Ci} a ,.,programu \4'ord je"i lze podle 1,1astnjch potøeb uprevovat è i dilplòovat Pøehied ználnek ná

l_]8stran.jevnìmuvedeio788známeka]69at¹ ikù è itiskorl,chjistù (krornìasi5sé r-ii -v¹ e

v barevnem pí ovedenj)
Pn,ní zálemci ji¾ rnaji (]D ilcrna. PokuC nráte i Vv zájem. napi¹ te §i na adresu lng. Jiln Petrás. Ll
icsiè ka 5. 6]0 00 BR){O. nebo nrailujte na p» tlasjan.g]ql]pk*.,z a obratem obdr¾ ite po¹ tou CD za
cenu í ,l].- Kè è i za l0 po¹ tolní ch znánlek a 6 .10 Kè ,

Na následujici slraÏì je na]á ukázka. jak

.ie pøehied známeL zpracc,,an

(34)

Ukázka strany z katalogu známek, vydaný,ch k Ol{ 2000 v Sydney,

.

CHILE
Nicdai]e: 0-0-1 (70. misio) a 6 bodù v neoilciálni tll1ntpijskilnl tri.rdcrár,í (78. mistLl)
J

ugecls Olinrpictls Sy,dne;-- 2000

l)aturn rr.clí ni 20,9 :l]00

3"11 1964 290

]42 t965

29ù

p
p

Kopaná,bìh
Lukostøelba, skok
vysoLry, cyklistika
(? zn è .3]1-312)

Zna.nk1, wtjiiIrv v s<lLitisku.
(3+2)

CHORVATSKO
},1edaiie: 1-0-1 (48.

mí sto)a 16bodù l,neoficiálrumol1mpijské mbodovaní (62. mí sto)

Sy clrre1, 2000
Datun r,l,daní . l ],9,2000
3'1:: 558 5

kn

\,í iè epro basketbai. kopanou, házenou, vodní pólo a tenis
l zn. (3-,l3)
(3_1j)

t|t{DIE
lví eijai]e: 0-t]-

i

(70_

ní sto) a 1 0 bodù v neoficiální m olympijské m bocio,",aní (74. mí sto)

XXV1I, Oh,mpics
Daturn vr.,dáni 17 9 2000

341 1778

3

r

315 17'19 6r
]4ó ]780 iOr
341 1781 I5 r

}Iod diskenr
Tenis

Pozemní hokej
\''zpí ráni
1

zn (311-317)

ffiffi
ffiW

1(].++) 1(,1]6) 1(]]5} lij.l7)

(35)

mn,ï,a**rl.b
'
RUDoLPH Wilma

FM z

rlr/th,hlta Í Z+ /

USA} - Zlato v bìhu na 100m na 200m a Ve ¹ taí etì 4x1Oom V sout¹ ¾ l¾ en
(zobí azena také ]ako è lenka bronzové ho dru¾ stva z r. 956)
Yv BF 1!7
t"li 8F 108
1 984
LlaÉ nte
(

-1

MONGOLSKO
GRENÁDA
GHANA
sT. vlNcENT

Yv,473

1969
1995
1996
1 996
í oo1

rnHzÁnte

1996

uGANDA

(469/75)

Mi, 534 (530137)

Yv. BF

M,,
Mi,
Mi,

Yv. 1199 (1196/203)

Mi, 156E (1565172)
Mi

Yv-

BF

c500

»t. ffi
.J

i,l

ZÁToPKoVÁ - lNGRoVÁ Dana ( È sR) støibro v hodu c¹ tìpem v soutì¾ i ¾ en
í ilaielistický mateial vjz

ZS|VOTZKY Gyula

(

fila» e!í stický mateilál viz

SCHMIDT Józeí

FM Z

{

xV

olynpiáda

Mad'arsko} - støí bro v hodu k]adivem

Polsko) - zlato

PoLsKo

Xvlll. alympiáda, spolu se zí ské niòz|ata
V trojskoku

Yv

1965

(36)

1478 (1472179)

Mj,

,]629

l']623/3c)

vEsLoVÁNi
È EsKosLoVENSKo - zlato

FM Z

Ve óVo]ce, Kozáó Václav a schmldt Pavei

(1388i94)

è EsKosLoVENsKo ,1965

Yv, 1393

NÌMEcKo

po¹ tovni lis|ek

NÌMEcKo _ Zlato V os€mves]ici

1996

lVANoV Vjaè eslav ( sssR) - zlato v sjnglu
filaleJjstický materlá! viz

:|olt1.[tlj"3§isA!H!

è

Mi. 1527 (1522|28')

4 na pomoc spo],tu

X,/l c]ympiáda

:§

oluTscHhND_Áè HlfR RUDERN

]
]

KANolSTlKA
FREDK|KSON Gert{ © vé dsko)-zlatov kategorii K2 a bronz v K'l na 1000m
tilatelí slický matelí ál Ýiz xlv. olympiáda

ROTMAN l_eon { Ruí nunsko) - bronz v kategorii C1 na 1000m
fiIatelí sí icbi matenál ví z Xvl. olympiáda

SSSR - zlato v kategorii K2 na 500m v soutì¾ i ¾ en
FM Z
GHANA
1996 YV,

Mi.

cYKLlsTlKA

GA|ARDoNl Santé _( }tálie) - zlato_v Závodech na l km se staí lem pevným á ná 1 km se stadem letmým
FM Z
STREDOAFR|CKA REPUBL|KA 1993 Yv. 890 ( 873/99) Mi. 1507 (1490/516)

KoPANÁ
JUGosLÁVlE - ziaio

FM

Z

PARAGUAY 1969

JUGosLÁVlE 1964

Yv. A527

(a2?n1+^527l28)

t!li, 1958(1951/59)
ruè ní razí tko pou¾ ivané v Záhøebu dne ,í 0 10,

JEZDEcwí
BROOME David { Velká Británie) - bronz v Cenì národù ( pøeká¾ ky) v soutì¾ i.Jednotlivcù
FM Z
GRÉ NADA a GRENADiNY 1996
Yv.
M'.
D'INZEO Piero { ltálie) - støí bro v Cenì národù (pøeká¾ ky) v soutì¾ i jednotlí vcù a bronz v soutì¾ i

FM

z

dí u¾ steV

RoVNÍ KoVÁ GU|NEA

D'INZEO Raimondo

FM

Z

(

ltálie)

- zlato v

1972

Yv

N

D,

fu1

,

BF2o (A133 19l2o)

Cenì národù (oøeká¾ ky) v §odtì¾ i jednottivcù € bronz v soutì¾ i

dru¾ steV

RoVNÍ KoVÁ GU|NEA
JEMENSKÁ A.R.

1972
1971
(37)

Yv, N,D,

YV (258+A150)

Yv N,D

Mi BF20 (Á133 19¾ 0)
Mi.,1482 (14BO/E4)
Mi, 1488 (1486/9c)

o€
6}*
í o{Yo

zA§RIB
F|LATOV Sergej

{ SSSR) - zlato v drezú øe v soutì¾ i Jednotlivè ù
RoVNÍ KoVÁ GU|NEA 1972
YV, BF,

Ft!4 Z

(

Mi BF29

pcdle reprodukce na str. 97. spo]u S D'oriola)

PANÁMA

yv

1965

(29/30)

Mi,790 (785/95)

podle reprodukce u XVl|l- Otympiády spolu s Chamnartin)
V Cenì národÙ ( pøeká¾ ,ky) v soú tì¾ j dru¾ stev, dru¾ sivo ve slo¾ ení Winkler (
viz
1,9_5_6j, Thiedermann ( v;Z 1952) a schockemohie ( viz .1976)
NECKERMANN_Josef ( Né mecko} - bí onz v drezú øe v soú tì¾ i
(

NEMECKO - zjato

1ednotí ivcù

frlalelis» ický matenál viz XVl!L aiympiáda

MoRGAN Lawrence ("Austrálie) - Zlato V military jednot]ivcú a dru¾ stev
F[4 Z
RovNiKoVÁ GU|NEA 1972
Yv, Ve z]atì
STE|NKRAUS WÍ lliam { USA} - støí bro v Cenì národù

( také V

1952)

frlale!í stický ma!e.iá! viz XiX_

( pøeká¾ ky) v soutì¾ j ]ednct|]vcù a

aýnpiáda

sPo RToVN í GY l» l NAsTlKA
ASTACHOVOVÁ Polina ( SSSR) - zlato

V

Mi, BF21 (21128)

dru¾ stev

celkové m hodnoceni dru¾ stev a ve cviè eni na bí adlech,

st[,brD V pí oslnych a_bronz V ce ko\,óm hodnocení
Jedlotlivkyò

BOSAKOVA EVa (È eskoslovensko) -ziato vecviè eni n"'kt"djnì a støí bro v
soutì¾ i dr.u¾ §ie,
LATYNlNoVÁ Larissa ( SS9Ri - zlaio v celkové m hoonocenileonotiivkyò a dí u¾ siev,
zlato

v prostných, sløí bro ve cviè ení na bradlech a ne kiadiné bronz pøeskoku
v
pøes konì
japonsko},- Z]ato V celkové m hocjnoceni dr!¾ stev, u pøeskoku pø-.s
{
konì

9l?,li!::!i
§acnllnem)avcvlceni
k!'u¾ í ch

{

SpOliJ §e

nahra;dì. støí bic,celkové mhodnocení jednotlivcù .bronzvcviè eni na

© lcttt-tHBoris{§S§R} -zlatovcelkové mhodnocení jednotí ivcù .Vcviè ení nabí aclech,vkon;
na
pí es (cnì ( spo_iu s onen-), stií Ero v ce,xcvem hocinoceni
oí U¾ SteVa ve cvtè etti ia
:::.:,:_o'.*"j'
kruzí ch, bronz v cviè eni na
krú zí ch

í ilalelistick/ fratefrái prc v¹ echny V!¹ e uvedené vizXví - oí ympiáda
_
ENDo Jukio ( Japonsko) - ztato v celkové rn hocjnocenidr;¾ ;iev
MENiCHELL| F|lnco ( ltálie) - bronz v celkové m hodnoceniJru¾ stev a v prostných

JAPoNsKo

FM

Z

_

í í lalelistickÝ materí é l prc oba uyecené v¾ Xlr'Il, clyfrpiáda
ziato v celkovìm hodnocení dí u¾ stev( ,iuzs*ji az u roce rsro)
ST.
Yv, 2855 (2854162)

V|NCENT

1996

Mi

POZEMNÍ HOKÉ J

¹ pANÌtsKo -

FM Z

uronz

©
© PANÌLSKO
PANÌLSKo
{

1996

YV.

zÁPA§ VÉ VoLNOM STYLU
TAKHT| Reza Gjr9try ( lrán) zlato ve váze polotì¾ ké
filatelistický mateòát viz XVr.

obmpiáda

ZÁPAS ØECKO_ØÍ MSXY
Mithat

M1.327c

\3267175)
vydané spolu s kupcnem, kde.'e.jmenný seznam ¹ panìlskýci]
bronzových meaair,slj;

Turecko) - Zlato Ve váze Welteí ové
91!!AK
DlETRlcH Wilí í ied ( Nìmecko) støí bro ve váze tì¾ Øe
(

filale]isti.ký n ateriál prc aba uvecené viz XVl, alympáda

(38)
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KARToZIA GiVi

Fil

,1'i r

Z

(

sSsRi

- b:onz ve YáZe pó.ctì¾ ke I u¾ Z]ato lra

']996

GRUZ|E

KORIDZE Avtandil ( sssR}
Fll Z
GRUZ|E
I

- z:ato Ve VáZe lehKé
1

996

Yv

XVi

o]:vn:p ádì)
[4l

Yv.

podle repí odUkce na Stl 129, spo]il s ]ehkýlr at]eie|n © avlachadzgn)

Mi

POLYAK lmre ( Mad'arsko} - st.ibro ve váze perové

lkteiislcký natenái prc Ý¹ echny ýi¹ e ú vear]jé v;z XVií t ojimpád6

P|RVULESCU Dumitru ( Rumunsko} - ziato ve VáZe i-nu¹ í
Fll Z
RUMUNSKo
l90
YV 1EJ i i1804/13)
Z
RUMUNSKO
YV,2072 i2c68l /5)
l

N,t].2c60

l,,4

1.2Qt-6183)

t

?317 {2C10l19)

Mt 2349 (2345152'i
M] 2-157 (235316C)

GøJANA

Pfr& $§ffiffi§E§§§

:.è : 'i ?

§.§ 8{§

§i §[§§$T§ Fm&ffi&&§
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$ffi§§fi§ffi&&e§

§EH§§§[Te§§
"§&T&§.&ffi§§§
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FRASER Dawn ( ,qustrálie), zlato

Ve Vo|né n zoù scbu na 100m, støí brc ve ¹ taí etìna 4XlOcm
Vo]nýn- Zpù so0e|x a V polohové ¹ tafetì na 4Xi{--]crn V sotiiì¾ i ¾ en

RoSEMurraylone(AustIálie)

-Z]atcVeV.Z na4c0n,StiiD.oVevoiné n:zpù soblna,]500rna

bronz ve ¹ iaí etìVo]ným zplsobem na 4x2O0n
THElLE David { Austráli8) -:latc n2 iOOl1] ¾ nái( a Siaibrc V pù io|tové ¹ t3ieiì na 4X-lC0,.n
fiia|el;silcký frateí tái prc,r'¹ e.nt/ ry¹ e !|ed4ne lE ){'Ý.| aryfrp,e.ja
LoNsBRoUGH Anita ( velká Británie} * ¾ latc ne 200n-l prsa v sout¹ ¾ i¾ en
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1996
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von SALTZA Clrris { USA) ziatc r,a 4aC vorný zpú sob ¹ t3fete na 4Xicom Vo]nýrn Zpusobea
V 9oloho!é ¹ tafetì na /XicCin a siiibrc la 1!0m Voiný zpù sob v so.]tì¾ i ¾ ei

pøipravuje Laco Kajaba
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ESTADlO SANTlAGO BERN.ABEU (Real Madrid)
®ádn;i stadion na své tì se nemù ¾ e py¹ nil

tim ¾ e tvoøi organickou souè ást centra

stad on Realu Madrid Diky pøedví davosti dlouho|eté ho presidenta Sant'aga BernaL,eua

mé Sta jakO

se ReaI rnù ¾ e

chlubitirnpozantní stavbounanejprest!¾ nìJ¹ í madridské ulici Castelana Kdy¾ byl 14 pí osince1947stadion
Pied 75 00O diváky uveden do provozu zápasem mezi Realem Madrid a hostují cim O§ Belenenses
z Poí tugalska, byl pova¾ ován za ne-Jmodernì]¹ í fotbalový chrám na svìtì,
Pí vni pøestavba stadionú se uskuteè niia u¾ v roce 1954, kdy §e kapacita zvý¹ ila na 120 tisic civákù
Vté dobì se zaè ala rodit velká é ra Reaiu Madrid, Vleiech 1957_1965 sehrál Øeal na své m siadionu
f3ntastií jkých 1 14 utkání bez porazky. Dne 1 8.5, í 957 zde hráè i, pied rekordní náV¹ tìVoU 124 0C0 divákù a
poprvé pod umìlým osvìtlenim, zvedali nad hlavou trofej pro Ví té ZePoháru mislrù evropských zerní , po
cjramatické m í inále s Fiorentinou 2:a, Za vsemi velkými ú spìchy Realu stál Santiago 8ernabeu. jeho¾
.1mé no u® nav¾ dy Ve¹ lo do fotbalových dìjin. Tento pí ávní k byl postupnì hráè em, kapitánem, tajemòí kem

klubu, trené rem a poté od roku 1942 presidentem,
Od í oku 1955 nese stadjon jeho 1mé no, Má velikou zásluhu na ton], ¾ e Rea| se §tal domovem
niální ch hráè Ù, jako byli v té dobì Puskás, Alfredo di Siefano, R_Kopa. F.Gento, Didi a øada
takových g€
dal© ich- ZatÍ m nejvìt¹ i zápas hostil 9tadion Santiago Bernabeu V roce 1982, kdy pod novì zastøe¹ €
ným!
tribunarni mU®stvo ltálie porazilo tým SRN 3:1 ve finále MS ,l982_ V roce í 964 se na stadí onu hrálo í lnále
ME spanì}sko-sssR 2:1, finále zápasù Pt\,lEZ 1969 AC Miláò-Ajax A.m§telod3m 4:1 a PMEZ 19BO
Nottingham Fo!est Hamburger SV í :0. Mimo to ]e stadion Reaiu porrìrnì è asto hostjtelem finá|e

SPanìlské ho poháru Kroraì fotbalových aktivit zde bylo asi nejsIavnìj¹ í udáiostí setkání pape¾ e Jana
PavÍ all smladými §panìli vroce1982 Zè eskýchí nuistevnatómtost;dionunejcastìJi hráiaACSpaòa

Praha, v í oce 1 968 v utkání PMÉ Zprohrála 3:0, v Poháru UEFA
naposledy zde hrála v Lize misirù 2002 s Reaiem a prohí ála
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Trené rská legenda
9ú ,!n rrh Sú ó*
Pøi mezinálodní ch Mnichovských známkových dnech pou¾ í vaia nìmecká po¹ ta 6 bøezna 2003

zqí » navérazí tko, které pøipomí nalc jednu z nelvìt¹ í ch trené rských legend nìmecké ha fotbalu,

Helmuth §chón (15.9.1915 - 23.2.1996) je velkou nezapomenuteí nou postavou nìmecké fotbalové
historie. S fótbalem zaè lnal jako ú toè ní kV Dresdensii Dresdeò (,1928 _ 33) Od roku 1933 a¾ do rcku 1945
hrál za známý Dresdner FC, V |etech i337 - 41 nastií lel H Schón V ¹ estnácti reprezentaè nich zápasech
sedmnáct branek a patiil v té dobì k nejlep¹ í m støední m ú toè nlkù rnv Evropé V nìmeoké reprezentaci
debulcval 21 11 1937 v Hamburl,u proti © vé dst<u (5 C] S reprezentaè ní m dresem se ],oziouè ji 5, 10, 1941

Ve stockl-o|nu v Ut\ár' se © veoskem (2..4, Po vátce 'riát nì]aký è as {1945 soj v SG Dresde:Frjdrichstadt a krátce také za Herthu BSC Berlin {']S50 , 51).

Jeho první rn tøené í ským klubem byl SV Wiesbaden (1951) Na è tyøi roky s€ Stal reprezentaè ní m
trené rem kí átce neZáVIslá sárské federace l\1952 - 55) V roce i955. u¾ .iako proFesor tìí e§né Výchovy. byl
H.SchÓn Jmenován asistente.n !,epretentaè nil]o trené ra SRN seppa Herbergera (rekordrnan u nìmecké
repIezentace V letech 1936-1964 ) r\,Járodaí ho rnU¾ StYa s€ ,Jjal 4,11.1964 a dc 21,6. ,,9T8 kdy byl ve
fUnkc] trené ra vedl SRN v 39 zápasec| z n chi 87 byi, Vitezných. 31 nerozhodných a jen V 2,] ú tkánich
Vy¹ el naprázdno pø] ce]kcvé í n skóre 292 ,107.
H,Schón dovedi Nìmecko na cjruhé r!í sto na MS 1966,,iieti rnistc na MS 1970 a nakonec
k VÍ iìzstvÍ na MS í 974. Pod SchónoVýí r vedenim S€ Niè mci stail mistry Eví Oay 1972 a skcnè llr støibrni na
ME 1976 Spolu s Herbergere.n paiiil Schón mezi don,]inantní osobf,csti v celé historlr svìtové hc fctbalu,
kteøí svými oeotøeiýri iré nin{cvýn,ri rietodami ov|ivòovait po ceiá ce§etrieti í oiba oVé dìní ve své lì
n'lo®ná bv nebylo na ¹ kod! Ve f;latelii pølpomenout laké na¹ e fotba|ové trené ry. kteøí mìlL sVìtU co
nabiOnout. at' u¾ tc byi; R Vytiaè i1, K. KolSký, V. Je¾ ek nebo 1ini
sK.
,1
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lvan Vápenka

V X,roè ní ku STEP startovaly kromì spaity

Proslìjov, Utkáni Sparty
l.

s-

kolo

Phoebus Bucjape¹ »
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také oddily slavie
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Ambrosiana lnter Milán

AustriaVideò
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5:2 a2:.4

3:0
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3:5

0:c

1:1

2:3
1]0

Spaòa, hrají cí ve Í inálové Sestavì. Klenovec, Buí ger, È tyroký, Ko¹ » álek, Bouè ek, Radó,
Faczinek Za;i;e<
Braine, Nejedlý á Kolocsay,tak skonè ila tìsnì pøed-branoú vitázÙ
Fiiatelí stické ma'eiáí y: k fináte l:yla opé t vydána strojová i ruè ní po¹ icvní
razí tka;
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_^__§tryro:é rczí tkaPou®Í ValaPO© TAlvdenfrnále13.g.l-ó38vbaryìnodré ,srozli¹ ovací mznak?n1
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Existuje pás toholo strojové ho razí tka, kde se V denní m razí tku
objevuje §tøí davé rok 1936 á í 934 !!
(Na. obrázku oznaè .no- ¹ ipk'mi-)
iiru n"io.ororti tehdej¹ í ho po¹ tovní ho
9lql9 .9
nástavovaf v datumovní ku Pøí slu¹ ná
è í sla.Dnes áe slalo toto razí tko
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Flti

Ruč ní pří le¾ í tastná razí tka pou¾ Ivala opět po¹ ta PRAHA 1 vdobě
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K pra¾ ské mufrnáte je¹ tě

po¹ ť a wdaí a obrazovou

celinovau dopisní Ci, urč enóu
jen pro vnitřní styk. Jedná

se o cDV 64

moť ivem

s obrazovým

Hradč an

;.,1IlX.ť
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PARTA -F. K. AU sTR l A
a 13.í X.1936 /. vycána byla
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§láyistická výprava Plánič ka, Fi8la, Dauóí k, Vodič ka Prů cha, Truhlář, Horák, Vac€
§obú tka, Puě, Vytl§č il, No¾ í iCvetler, Jezbera, §klenič ka a trené r Reichaň podnikla
vposlední cfi dn€
ch í oku 1936 zájezd do sevemí Aí riky. Mu¾ stvo tam sehrálo tři přátelská
utkání vMaroku sť §pr.Maí Oka 7:1, §maí ockým nejlep¹ í m klubem sK Marráke¹ 4:2 a
s jugoslávsl(ým mi¹ rem Beo§radski 2:3 a dva zápasy v At¾ í ru,v rámci mezináí odní ho tumaje,
radskim 2:1.
s Gallií 2:0 a ve í inále opět s Be€

-

Na

pohlďnicí ch,

yrlP

y:,::!:

§lavistávzporní nají Tás nasvé m záiezdu do Aí riky
Yk,,ť #ť iff"oť Í ,,"ť !?i!i,u!T|Jťa,přají Vám mnoho ¹ těstí a zdraví y noyóm roco 1937.
kt6,ý dnespatří , spo/U s podí
r,*astni ků . mezi slavistické vzácnosti.

Ve 12 roč ní ku STEP v í oce 1938 í É s,kromě slavie, r€prezentovaly i sK ®idenice, Ac
postupně
Spaí la a SK Kladí Io, ale v¹ echny tyto týmy byly vyřazeny ji¾ v l.kole. Slavia
,l:3,

hrá|a S Fc
vyřadila Beogradski §K 3:2 a 2:1, mzdriila Ambro§ianu (dnes lnteí ) Milán 9:0 a
Jánov2:4 a 4:o iv¹ echny góly dat Bican). Ve finále §e střet'a s Ferencvám§em Budape§-

(43)

V Praze na slrahově hrála Siavia před 50 000 divákŮ jen nerozhodně 2:2, V budape¹ ť ské
odvetě se jí oavaly malé nadé je, ale S|avia dokázala překvaplvě zvilé zil2:O, brankam| Vyl|ač ila a © jmů n(a,
O pOháí se zaslou¾ i]j nráĎi: Bok¹ ay, Č erný,Dauč í k,Prů cha, No¾ í ř, V Kopecký, Vácek. ¹ imů nek,Bican.

V.BradáČ

a

Vyii3č il, Tolo Ví těZství bylo na dlouhou dobu poslední m výrazněj¹ í mú spěchem slavie

v mezinárodní m měřitku,
Filate!í stlcké materiáty

Ch

2-

:

Č s.po¹ tapřipravila k rlnátové mu zápasu Stra.jové a ruč ní ť azí tka

§ť roloyé razí tka bylc

v pau¾ ití od

29. 8 do

3 9.

1938

na po¹ í ěPRAHA 25,

s razli¹ ovací m znakem -

v č emé baNé ,
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í í lasarultú u
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§lrahw
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s. K. SLAVlA

Dal¹ í §toigvQ razí tko byl1 vpau¾ ití vden utkání 4.9.1938
pí smenem -4-, v baNě madré .

na

FERENcvAROs

po¹ tě PRAHA 1, srczli¹ avací rn

{Tlasaruhů Y

slrjť ní
s

la r i o n

Proáo-.Srlňrli,

*4iX 1936*

FlfiALÉ

§. K. §LAViA *

,

RuČ nÍ razÍ tka se pou®Í valo na pa¹ tě PRAHA 1 v den Utkání (4.9,193E) v barýách č eNené a modí é .
s rczii¹ cvací m! pí smeny: a, b, c, d.

Y

ffiy}

4.1X"38,16

c

v

4.l)(38-í 6

4.iX.3B-l§

-d

a

-

Z? zé jezdu na druhé utkání do Budape¹ ti zasí lali

slávi§iai ú č astniCipozdraw na pohlednicí Ch, ora¾ enýCh

§lí yisté zasí lají vlpomí nkrr na
finale s$edoe wopské bo pohánr

prile¾ itostným ňerl!ate!istí ckým ka¹ etea,

sL.AVlA

-

FEp?ENcvARo§

Budapest

ll.

září

slavia, stejně )ako dří ve spafta. vycala i několik druhů pamětní cn listú a pohIednic.
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1938.

Josef Bican (1913 _ 2001}
Nejvìt¹ í legendou ìeskoslovenské kopané je sláVistá Josel_Bican, Zaè í nalv Rapidu
prahá
Ví deò il9í í _34), pák ve ví deòské Admifu i193$37j a po návratu do è ech hrál za $lavii
(1937-48 a 195ï56), vrakouské a è €
ské lize dal 644 9ólù , Ví tìz STEP 193E. Mìl smÙlu,
nebo» do ,ieho kafié ry výraznì zasáhla dí uhá svìlová Válka, Rakousko í eprezentovaI V 19
utkání ch (1933_36) a dal 14 gólù . È eskoslovensko pak'l4x(1938-49) adal'12gólÙ- Byi ú toè ní kemnejvy© © Í
svìtové tiidy. Krái ligových støelcù . Mezinárodní organizace fotbalových Stati§tikÙ a hislorikÙ ho Vyhlásila
V roce 2001 nejè astìj¹ í mkrálem støelcù ligy na svìtì (pøed Pelé m a Romáriem).
Filateljstické mateòály

-

:

v roce 2000 pòpravil Olympspott k odletu reprezentace do Belgie pøí le®jtask'é
logo do výplatní ho strójku, l<terj, pou¾ í valapo¹ ta PRAHA 6 v den odletu 6.6.aO.Razí tka je mativovállo
k hi§oii è eské hofatbalu a je na nìm uyobrazen Pepi Bican.
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mislróvs?t! Evropy (10,6.a0) bté ¾ togp pou¾ ila pa¹ ta PRAHA

í Ve
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Dobrovotné odboráøské spo.tovní organjzace (Dso}, sttru¾ ují cí §portovní jednoiy
Tatranu, Dynama, slayoje, slovanu, slavie (V© },spárraku, Baní ku, Lokomotivy a Jiskry
uspoiádaly dne 28.ú nora 1953 ceí osláiní koní erenci, na
které vze¹ la výzva v¹ em jednotám sdru¾ eným v Dynamu, o
nejvìt¹ í poóet nosiielù odznakù PPOV (pòpraven k práci a
obranì vla§li) a zápojení mláde¾ e do SHM (sFortovní h» y mláde¾ e) l? Na
/*,i§
jednání ke zkv§lí tnìní è innosii ve fotbalových oddí lech u¾ v¹ €
k nezbyt è as!
28,1l.
Pøedsedou Dso Dynamo byl ZvoIen Jiøí Simáè ek,

lffilll

B@b

FM:

¹

-

K té to pøí le¾ ilostí bylo v den konánl konference p$¾ í váno fla
hlavnl po¹ tì PRAHA í ruè ní pøí le¾ itostí lérazí tko (bava bmá).

V sezónì 1953 (pøebor republiky) se umí stiio Dynamo na 8.mí stì, §e 6 ví tìzství mi, 2
nerozhodnými výsledky á 5 prohrami, se skórem 22 :2r._a celkovýí n poè tem 14 bodù ., _Kádr
mu¾ stva Òoòli'hráó: Jonák, Kabí è ek,Kocouí ek, ¹ tádler, Kettner, Moravec, Marek,
Hampejz, lpser, Urban, Huml, Trubaè , Andrejkoviè , Bican a sofr.

(45)

27 záøí 1953. za ú è 35ti pdmátorá dr,V.Vacka. byi slavno§tnì otevøen nový s,tac]on
DynáÏa v Praze- Edenu a laké po nìm po]l]ienován, Vyrostl po dvoulelá Výsiavbì .lako
ián,ade Za bývaié hri§ì na Lelnì, Sladlon po]me 35000 divákÙ, ze V¹ ecl
mí s1 ]e doblá Vjdlieinost Byla to novinka vedoucí ho stavby Favlióka
kleroLi pøevzaic a patentovalo ]-ninisterstvo slaVebnic,lví ! (c]taCe
ZCSspolu 259_1953), UVodni Zápas obsta.aio domáci Dynamo prct,
KøidlÙm Viasti 1:i. Ve svých è t}iiceti ietecn da] ]ediqý gól Dynama 3ic2n

!

Pt! ptí le¾ itastjat€
Vøení stadicnLl byla v aLrtapo¹ té PRAHA (Uxlí sté .
né ïed stadióneí n) pau¾ iváno ruè ní pilí enostné razí tko (barýa è ernái,

§tadion

í fr_
"Í í §\,'
,t§« ;
^'F*:
''dt]p

fotbat

té ta

Stadron Spaòy v pade§iiých ]etech nesiou¾ il jen pro fotba|. ale ipro jine spotry-,
";eho
tehdei© , © xvát-cvá bì¾ ecká dráha slou¾ ila nelen atletù m ale p.avidelnì zoe kcnè ily i pra¾ sxé

- lu rS50 Paí out.t P,aha :952 è es,e
BUdé ]ovice,P[ahJ 19M;Tábor,Praha, ig55.Kolern Prahy, 1956.Brro trraha ig58:È -.r,ná Hora
P'aha, 1959 Karlcvv Vary-Praha, aid, Plocha stac]onu pcslolr¾ iia prc uspoøádání masovýCn

dLje¾ c) z3!'ì'ïryc^ elap c/k lsllc.é ho Zjvoot,

vystoupeni SpartaKjád

FM.

,

K l Celostálni sparlakiádì 1955 byla \ydána sada 15 obrazových è í stovaných dopisnic ze
sporiovn:ha prastøedí (ve dvau vydánich /l¹ icicn se Wdátenastí spacjní ha okraje znán-,ky cd pNní acreiri
linky). Na_rjopisnici è . 41e vy-.toLlpc» ii ¾ en a mtl¾ ú na aIlvaclní si;artakióriì Prahy 7, itera se korlala na
stadiail!! spaòaku Praha Sokolovo

-

K lX rccniku Zá'lccju nirLl 1956 Var¹ ava-)edin-Prahe, vydaia C,eshcs,ovenská po¹ » a sad& 8
è islavaných celinovycll dapisnlc. se zábìry z minulé ha raè ní kutohala 7áiar,}u, Na CDý s è isiem
1,byl cbrazaY;'ma» iv, spohterlem na sla\lnosiní Zaháj€
ní Závodu mí ru 1g55 na staalonLi speftaku Praha

o!:,ra76'7;,^1,

Sokolovc.
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Vjubilejní m roce 1958, probìhla lednová kon« erence §party , kteí á mìla vzru¹ ují ci
prÙbìh. Láska k oddí lu byla ú stiední mté matem- Kritizují §e pøedev¹ í m odchody hráè Ù
Hledí ka, Hou¹ ky, crhy a Kadraby, Naopak vstup Tadeá¹ e Krause se pocí obal bohstý§ké mu
vpádu do fotbalové ní ¾ iny- by} mistrem trestòákÙ.
Do tohoto roku (od í oku 1g45) neskonè ila spaí ta V lize hÙøe jak na tøetí m mí Stì, jen¾ e
nad Lelnou se zatáhla óerná mraóna, mu¾ stvo se
ocitlo V krizí a v pøí §í ch letech zpù sobuje svým pøiznivcù m jen samá zklamání .
V jubilejní m roce

1

958 sehí áia pra¾ ská s è tyøi Vzájemná utkání

16.2. tumajové S-D

7-4. pøátelské S-D

4.
20.

5.
8,

ligové

ligové

:

5:4(3:2)
0:0
1:C(0:0)
1:1(1:1)

S_D

s-D

F i l ate l i stický m at e ò ál :

-

K uvedené oslavì pòpravila pó¹ ta pøí le¾ lostné ruè ni razfua, které
pou¾ í valaAUTaP)© TA PRAHA dne 15, Iistapadu 1958 v baNì è emé .

Vroce 1958 hájili barvy SlaYie tito í otbalisté : Do'ej¹ í , Jonák, Tmka,

Linhárt,

Andrejkoviè , Mofavec, Hildebrant, Melichar, Masák, Nedví dek, Lichtné gl, Hovorka, Hemele,
Ja» e¹ , Muller, Nepomucký, sYoboda, © tádlef, Ufban, Hercik, Pe¹ ek, Ketlneí , zamazal,
Nedví dek, Kolman a Gold¹ mí d. Trené rA,Rýgr,
Umí stìní : 5. slavla Praha í 4 6 11 56:50 36 body
F i lat e !í st ick ý m ate i

-

á! :

K oslavám 65 í ei S/avie Praha bylo ravnì¾ zhotoveno
ruè ní pøí le¾ itostné razí lko pou¾ í vanév autopo¹ tì PRAHA (baNa è emá),
ve dnech 18. - 19. 1a. 1958

Vtl.mi§rovství svìta se konalo v roce 1962 v Chile. Na¹ e í nu¾ stvose probo.jovalo do záVìreÈ ných
bojù MS, zdramatické koncovky kvalifikace, ve kteí é .isme v rozhodují cí m zápáse porazili Skotsko (4:2).
V Ctrile jsme byli zaøazeni do 3.skupiny, spolu se © panìlskem (1;0), Brazí lií (0:0) a Mexiké m (í :3). Postup
z druhé ho mí sta nás ve è tvrtfinále §ved| s Maïa§kem (1:0) a V semifinále s Jugo§lávií (3:1). Na¹ e mu¾ stvo
se podruhé v ìs.historii plobojovalo do fináte Ms, kde se utkalo s Brazí lií (1:3),
Finálová §edava è §.mu¾ stva : Schrojf, Tichý, Popluhár, Novák, Plu§kal, Masopu§t (autor jediné
branky v 15.min,). Pospí chal, sohereí , Kadí aba, Kva¹ òák a Jelí nek.Do bojÙ v Chileje§ì zasáhli i tito hráè i :
Lála, §ibrányi, Adamec a Ma¹ ek.
F ilatelistický

mateiál

:

známka NANuMEA-TUVALU,
kat.MLè .77, Yv-è - ..., hodnota 40 c, vycaná 19?? scé na z frnál€ mist» ovstvl
svìí á 1962, Brazií ie- È sR s:t 1t:t1,
zito (Brazilie) søí lí hlavou druhý gól.
z na¹ ich hráè ù jsou na sní mku
brankaø v,schrojf a dále A.Kva¹ òák,
J.Pop!uhár, J_Tichý a J,Jelí nek.
pokraè ování pøí ¹ tì
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}

Mistrovství Evropv ve sportovní střelbě 2003 v č R.
Evropská stielecká federace - ESC pověřila Č eský střelecky' svaz uspořádánim U!§3py§tv!
EvroDv Ve §poť tovní střelbě v roce 2003Jedná se o kategoí ie mu¾ ů ,¾ en, juniorů a ,iunioi.ek. Pu¹ kor,é discipliny imalorá¾ ky na 50 rn a
velkorá¾ ové :braně na 300 rn}, p;stolové discipliny {25 m) a bě¾ í Díterč (50 m) Se budou kónat na Annádnirn
střeIecké m stadionu V Plzni - Lobzí ch Ve dnech 17 , e¾ 28, č ervence a brckcvé discipiiny (tí ap, double trap
a skeet) na Stie nici V Brně - Sobé ¹ icí chve dnech 30.7. az 6,8. 2003,
Přihiási|o §e v¹ ech 48 č ienských remí ESC a předpokládá se ú ěast ví ce ne¾ 500 závodnikÚ,
c€
lkem se bude í ozdělovat 40 §ad ňedailí jednotiivců m a stejný poč et medaiií v kategorii dru¾ siev
Č eská po¹ ta vydaia dne 25.6,2003 známku V hodnoté 9,- Kč a v mí stech konání br;dcu po¹ tovní

ffi

raziika,

Ladi

sluv ia ntnt ¹ e k,
.

ta.1 emní

k Č SS

L, Kajaba, L, Janou¹ ek
a J, Pelrás

V¹ em za to Upří

a í edakce se tě¹ í na dal¹ í pří spěvky i od V á s

Uzávěrka při¹ tí ho č í slaje

1.

záři

-

2aO3
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