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Prů běh jarní ho setkání  č lenů  Olympspoňu 3. dubna t.r. v Brně :

Úč ast:26č jenů +5hostů
Program :

l, -ireoseoaosing Petrásek,zahájil setkáni č ienů oSapřednesl pozdravynepří tomnýchČ ]enŮ B,
polái<a, l. Vápenk}, ing_ Z_ Slováč ka, Á. Dvořáka a J, Svobody. DáIe pňvital přilom$é  č leny ze Slovenska,

Poté  uVí ia! pří tomné  i organizátol setkání  Jan Petrás.

2. - předseda iní orrnoval o emisni č innosti č eské  poš ty {známkY, dopisnice) pro roky 2c04 _ 2005, ó

piipiavovaných sporlovní ch a olympijských razitkách (MS v led, hokeji 20C4, oVS k setkáni, lery k EURU

2004, oH 2004, ..}.
_ ing. V Diviš  přednesl nabí dku volných knihovnič ek a zpravodajŮ oS, kleré  je moŽno objednat za ceny

uvedené  ve zpravodaji,
_ dále byli pří tomní  infbrmováni prí pí áVách zpravodqů , letoš ní  č , 2 vyide v č ervnu, nedcstatek pří spěVkŮ

pretrvi;vá, probihájarni aukcefliatelistické ho materiálu, přetrvává nezájem o pŮjč ování  Publikací  z knihovnY

3, V diskuzi vystoupili:
- pan Š pač ek informoval o založ ení  "společ nosii sběratelů  neú ředniCh celin''
_ pan smaž ák Dřecnesl infořnací  o pří pravách výstavy "SLOVOLYtt,lPFlLA 2004", KeIá Se UskuteČ ní

koncem dubna pod paií onátem FlPC a pozual vš echny pří iomné  ke zhiednuti výstavy

4, V prů běhu setkáni proběhla i vědomostní  soutěž , připravená Janem Feti,ásem, které mu patři i podé ková-

ni za pří plavu a organizaci brněnské ho §etkání .
V záváru nrohli pil'tomní  shlé dnout athé n§ké  pamětjhodnost! a sportoviš tě, na ktených budou v srpnu

olympicnici bojovat o nejcennějš í  olympijskó kovy promí táni s výkladem přjprav_i] ing. v, Diviš
Výměna fliatalistické hc matenáiu,'xté rá zaóala' v 8,oo hoo., zároveň i ukcnč ila cca V 13,00 hodin jálni

Radek Jásekrelkani OS

Z,DRÁYY Z VEDENi OLYMPSPORTU
pcdzio]lii seikání  olylnpspoňu se uskuteói]i v sobotu 23 iijů a v SPŠ  sta','ební . DuŠ rrÍ  17, Praha 1. - DalŠ Í  Ďislc

ZpraVcdaje Vyjde koncem 7_áří , pří spěVky redaktorovi zasí iejte do konce smná_ - Let na EL.Jro 2004 do Portuqa:ska

se uskut;č nii';pal9č ně s odleten naš í  leprez_entace tedy 10.6. Přepravery byly zásí ]ky pŤ í iaŽ!tostných doPisnic se

ZnámkOu F.Plánič ky (V;z stí ,45), í azí tkov3né  SF, svvobrazenim Š .Č ambala {,/iZ str,47j, SkuieČ ně přeplavené

ž ásilk!,jsou opatřeny vyobrazeným kaš etem, - l_et ijo A,tán .se uskuleČ ni ZaČ áikem srpna a přepravc\'ány bUdDil

i;sittý'ro"ns) ccestane spc]eč ně snaš í  výpravou. Použ iiy b!dóu dopisnice 9.-Kó Sů iPera SDÍ iliskem,

.azitkoVáne SR Vš e s náměty z č sl clympilskě historie. - 13,8,Dude pcrš ia Praha 6 poL]ŽÍ Vat výplaini.o1isk

k Zé hájení  CH 20c4 v Aié nách, - Dalš , Óří leiilostná [azí ika lze oČ ekávai při 9ventuá]ní rn ZjSkU Zlatých medailí  p.o

naš e jarvy. Koiik jicir bude. to se teprve uvidí ... A kolcern č eryence se u§kuteč ni v Brně rú E basketbaie do 20

iei.nějakáiOr3zjtkobudekporJzirnní musetkánÍ vPi.aze'ffiffi:

BRATisLAVA, ŽĎnn A SPoRToVNí  ptlnrei-tE ",
|vleZ]narodni uy.t"ra-ot.r_-ácilrke a spcrtour_,, f ]alelj9 a souč asně eVí op5ká kVál]iikace pro leicš ní

oLyllpHl,LEX 200+ v Atená;l, ť o áy," ui.,.u" SLoVaLyfulpFlL{ 2004 v Bratisiavě, kie,á se k,nale ve ,dnech

24 4, ?,5 zoo4 v nratlsta.]Jká.- rrie=rrieo í nuzeu. pod záš iiio! sloven5ké hó minisira dopraly, poš i a

ijle:]a-UF,.jC:of.,j.,otop'cuiee,'pred59dySic.e,.kihooi]-i,.j\e-o]l1"!F,rtrŠ kaClreláraazeocipc-,
,vlj:.J,á1]. ;9cui-6]p u. ár-":ar."r-ir,L: =;": t/|i ]o;;da|,Ii SSCS: S,o!9n5(y .|/lIc jq\r; vibor Sv l:

:]ť \ eí ]!Ký.l í i;aie;isiů , stcvónsxi póš t. , h,jlni5iersi,;c .cop,,avy, 
poš t a tei€ko,nunikaci SlcVen5Ké  í ecubliky e

irli]slS]i: ni],]zeurn Erul,arro","ii,,u;iair,ipou t,,,ntcot :,r lohc. ktery, 
,oy í Tohl b},i jetlnoznač ně naZ"á, spiť iius agents

._^ie Vista!} ; kieŤn1 oy,-L*i,i smaž ár, St,cler]ncu snahcu jsrne né ll mrŽr,cst se zÚČ 3sini| Výstavy, klerá

z.lsi:liia vŠ elhly přgochozi b,atislaVs\é  výsieVy tciicio lypu a lrnchc Vystav dáiš ich e ne]e: V 3,IJ1 SiJÝ,

Ná,,,š iěvnlcl |něl; llož nosi Vidět Ví ce il€ž  i5c exponátů  Ze iřináCti zerni ce]é  Evropy, lurY p;'acovai: Ve slcž eni

iú 3Lrlcio fi]Caidi ,,]iailť ) - předseca lll|o tsachí ,stý (Sjoveí Skc) - sekí -etář, Ron;an Eabu1 aPoiskc), Vsevoiod

Fl:;rar: (!kraiina). ja|da Peilásek (Óesko), Flanta SOpko (§]OVeIrsKo). JcŽo lekel iSioVerjskc) a D€nes czi.ok
ii!,12i,larShC) Z í ]iaieiiStii]ilť ;,o naieriálL; přioc,;neňnre jeden Výpiatní  ů lisk, 05rn klst]r luónÍ cil přileŽiiO:rti_rých rázitek.?

:i..!-]] i,oč e1 cel]nOVýCh dopisnic, ],la\jiC mů ž eiile přicat jcš tě dVě ceiinCVé  obálk;, Nqvětš 1 ohi3s :;ar.l]ozig]iŤ]é  lTlěl!

*,aierli, y vé novatlé  í jlympilsi(é n u vitězl Anlonu Tkáč ovi id[áhová cyklistika) a Fale IlraČ nové , brorizove

ned3ijiS,i(]3 Ve SKOkU ,zyscké m Z ť Jexika 1966

{26 )
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Verkll ce:;u v'ýSiaVy obiŽei Pgter csuský za svŮj r:yni )iž  iří dilný soubol expcnálů  z historie ciympijské ho hnuticel]J 23 1.,:epŠ i expcnái olympijské hc zarněřellí  Óboiž sl yako Dcyou (Řecko), *".i ,port.uninri exponáty byl sesV']i K'pn'ol relÚsoěŠ né ]Š i P Brivio {ltáiie) Z nespoňoVní ci-j expcnátů  vynlil v Jankovič  s Cyk|iStikou. Ve tří dé
P|ci:o1i:n ry, nejiePŠ Í  ] Tr-alČ ik a zvláš tni centt jury obdž ela M,Justýňová za té matické  ipracování  své hoexpcnátu cesko§lgvensko a oH 1924 Pařiž . GRATULUJEME1!! oce;ěqí  35 bocjů  ze 40 mož ných a medai|e
disrnani, ied} se]Vyš š , mož ná, jedná se o jednorámový exponát,

Zda]Š ich Č ie:Ů OS zí sKaii pánové  Sitlváč ek a Š iavik shorlně siří brné  merlaiie a zdeje cluž no podolknout,
Že oa: expcláiy 5y'iy zřelrně podhodnoceny. Exponát l,Vápenky Závcr) mí ru s velkou stií br|ou a pánové  Fetr aVané Ďer ť 'plli.n VjeJnolárrcvých exoonátech Tour ce France l,Vápenky 32 bodů  a.Ubin. Diplorny rbož elL JalouŠ ek Za i'/3 iittjly iite:atury a posiřibro J Pe|rás Za elekt|.nický kata]cg známek i( o1-1 2ÓC0 u syan"y.
,] P'jlrásek '/Ysia!;l Ve iií dě ó]enŮ ]ury expr;nát N' zisk n| slávu a oba oiý rataloěu strolcvých razitex csn Í i. Úc|lihy ci: keie oq:j ]si3 cbcž eil diás sIjOleč |ě s lí mtc zpravodalemjer c lěxciix i;;dnú  pczcěli,rriěli VystaVoValeié  dajš í  ácž nosi, jak Vynikllú ut. Na Vysoó,né  ve Zcj;ll rlar]
Sázavcrl PÍ oirěhia narodní  Výst?,,,.r Z7ar 21a4 spclecné  ! v\Jlavou Prer.r]é ra ž d,ár i zrle n:iiy upialldl] expor,átr,se 5POÍ cVní  ié matikJ!. Kařiel]iCKé ho Svět í otDálu ziski]] pOzji]c€ncu, sieilějakc §lavikLiv gxpcrlé [ trarlolama
0iy'np]jsi(e historie, Š achrlvý exp(rnát l.Vclnóho skcrč ri pOsiří břený. Vlejnorámových exponátech Z Bretjslavy:rspěŠ ná l,'1,JuStýnová braia z]at0 ienlokrá1 za g4 bo.Jů  Z8 Sla r-nož ;ý§h, Slováč kovo oiynrpilsre nnuti ./ kalegú rlipr€nié :a ,konč ilo se Slřibí em Tak a .]ajš i elaocu ie ]iž  alá:.ský clyrnphileX]
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Test znalosti z historie olvmpiiskÝch her a olvmpijské  filateiie.
(přip.avený k setkáni asociace olympspú rt 3. 4. 2004 V Brně)

1. Které  olympij§ké  hry se poprvé  konaly v nepřesiupný rok? Uveďte rok a mí sto konánl-

2. Letos uplyne 100 let od konání  lll. olympiiských her v americké m sL Louis. Které mu městu vŠ ak
bylo konáni lil" olympijslcých her Mezinárodní m olympiiským výborem pů vodně svěřeno? Kteró
měSto mělo pú vodně hostit lll. oH?

a) New York b) Chicago c) Los Angeles d) Washington

3. Kteé  z uvedených sportovní ch odYětiri byio poprvé  zařazeno do programu lll. olympú ských her
právě před 100 {ety v sL Louis?

a) Vesicvání  b} vzpí rání  c) box di jachijng

4. Francie Yydata ku pňlež tosti konání  olympiády v roce 1924 v Paňž  sé rii:
a) 3známek b) 4známek c) sznámek d) 6známek

5. Která nezávislá země leš tě v,/dala, kromě Francie, znárnky k oH 19?4v Paóž i?

6. První m zimní m olympú slcým hrám byiy olympiiské  kruhy propů jč eny až  rok po jejich konáni.
Sportovní  setkániv Chamonix se pú vodně naýyalo:

a) |vlezinárodní  týden zimnich spcdú  c) severské  hry
b) Nlezinárodní  z]mní  hry d) Mež inárodní  přehií dka zimní cn spo!,tů

7. Kanáni olympiiských heí  před 60 lety zamezila druhá světová válka" Kde se měly konet
olympijské  hry Y roce í 944? Uveďte obě města (oH izoH):

8, Zirnni aiympijské  hry v innsbrucku 1964 připomenula č eskoslovenská poš ta třeí ni známkami,
Koí ikátá v pcřadi to byla sé rie z_rrámek, vydaná ku pňlež itosti konání  ZoH:

a) pí Vr]i b) druha ci ia9ri d) č tvrtá

9. Do výč fu č eskosloyenských bronzcwých medaitistů  na olympij$ki'cřt hrách v TOkirt 1964 se
vloudil táké  sportovec, kteť Y na uvedené  otyrnpiádě ne§konč il na třetjm řní §tě. OznaČ te tohoto
spoť tovce:

á) Lubomí r Nácovský b) Miroslav Kcaič ek c} Vladimí í  Ancrs d) Ján Geleta

10. Letrich olympijských her V loce 1984 sé  ěe§koslovenš tí  sportovci poprué  .r dé j;nách
samostatné ho statu nezú č astnili. Č eskoslovenská poš te pú vodní  sé ť ii č tyř známek k olymPiádě
v Lo§ Angele§ vydala bez bliž š í ho označ eni olympiády, jen s olympijslcými křuhy. Které  spoí tovní
náměty byly v té to sé rii použ ty:

3) .. ,... ,,..,....,.. ... b) c) ,... .,, ,... d) --,....,.
1r. Nejú spěš nějš ispořtovkyní Zimní cholymPijshýchhervroce1984vSarajevuseZiskemtň
zletých a jedné  stňbrné  medaile sta}a:

a} F]nka Marja,Lisa Hámaláinenová - severská lyž ovánl
b) Němka Kann Enkeová - rychlobrus]ení
c) Li.htenš tejnka Hanni Wenzelová - alpské  lyž ováni
d) Nrzcze.,nka YVonne Van Gennipová -. rychlobrus|ení

12. Před dese§ rcky se konela zirřní  olympiáCa v norské m Liilehammeru. P.ávě k té to olympiádě
vydala Č eská poš ta i Slovenská poš ta první známku s olympijskou té rnatikou. Která dvě sportovni
odvětví  jsou zobrazena na č eské  a slovenské  zňámce? Vyberle dvě z nabí zených odpovědí :

a) blailon b) seveí ské lyž ováni c} iedniiokej d) skokynaiyž í ch

(28)

Sp|ávoé  odpověCi sl ověrte la slraně 48
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SARAJEVo Po DVACETI LÉ TECH ...

jsou olynpilské  kruhy a logo her,

A ATÉ NY LETos aneb š í LENSTVí  PoKRAč UJE

;ffirjii.*,B,
iffi.

7,ú nora připomenula pcš tovní  správa
Bosny a Hercegcviny skuteč nosi, podie kteí é
uplynu|o od konáni XlV.zimní ch olympiiských her
v Sai,a,levu neskuieč ných dvacet let. Vydán3 byla
jedna znárnka Ve zvláš tni tiskové  ú pravě.
zgbr azuií .í  ruku d ž  icí  o]ynr pi_j Skou pochodeň

Ke kaž cjé  Známce jsou přioojeny dva
kupony, z ]eVé  strany maskot her Vič ek Vuč ko,
z pravé  strany olyrnpiiské  hry á lcgo her_ Tiskový
list cbsahuje těchto triptychů  osl.n nacj sebou bez
poiiš těných okrajú ,

Pří lež jtostné  razí tko první ho dne vydání  má
domicil poš ty Sarajevo a Jeho grafickou alustrací

Prohlé dněie si s námi ukázky
Z pí opagač ní  brcž ury řecké  poš ť y,
týkají cí  se Známkových novinek
připravovaných pro letcš ní  rok, Je třeba
si uvé domit, ž e sam3 řecká poš ta ú daje
zde uVedené  nepovaž uie za pií liš
závazné  a í n nohdy je sárna nedodrž uje
To pokud se h7Ká dat Výdání , ncminále
jednotlivých zí láme{ apoo, Rolné ž  je
třeba vzit v ú vahu. ž e v zemi nebývá
zvllkem, aby v den vydání  byly nově
vydané  známky dostupí é  na vš ech
poš tách zemé .
olympijské  sporty - z6.března 2004
Vydána Sé rie 6 ks znárnek. pamětní  iist

práš ici l.uce
běž ecká š tafeta
k:,uhy.

!námr.y- \ieré naVrhi |v4yrsini Vardopculou,malí  rcZné í 27 x35mm.Pamětní  tistexi§tuj€sdenní mrazitken,lpoš ty
SolUň (Tessalonniki) S datem 243.2ao4i
Sé rie obsahuje iýto .cdnoty a druhy spodŮ

0,05 € plaváni 0,10 €
0,47 €
5,00 €? ,-LF É

kanoiSiika (kaJak)
uměleCká gyrnnastika

olympijský oheň - 4,5.2004
ArŠ Í k se dvěma znár,ii(aí il neuvedené  Výplatn' hodnotý, věnovaný přenosu clymp]jské ho ohně, Prode]ní  cena
a.š í ku 3,Ců  € návrh George Stathopoulos, rozměry 105 x 85 mm,

olympijský mir - 4.5,2004
Arš í k se dvěma ž námkami neuvedene výplatní  hodnoty, p.odejni horJnota do 3,0C € aulor návňu neuveCen.
ste;ně jako rozměr arš í ku

fu,

(29)
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Antické  olympú ská mince * 15.ěervna 2004
Sé rie óly-ř poš tovní ch známek, parrětni jist s iěmito
Známkarni, obálka 1,dne vyiáni a serie č tyř celinových
dopisnic upravených jako analogické  dopisnice. ce]ková
cena Cc]e sé rje nepřekroč í  6,00 €. nominále jednotlivých
znáar]ek neni Uvedeno, Auiorem náVrhů  fulyrsini
Varadopoulou rož rněry Vš ech známek 35 x27 mn

Modemi uměni a olympijské  hry - 23.č 9rvna 2004
Dva arš iky, kaž dý se dvěma známkami cena obou ú dajně
nepřekroč í  5.c0 €, rozí Ť}ěr 120 x B0 mm, autor neuveden

Pamětí ri rrydání  Até ny - Peking - 13.srpěn 2004
Při někoiika pr:siední ch olyrrrpilských hrách již  obvyklé  vy,Jání ,
připominají ci pořadateie dalš ich olympijSkých her, Sé rie dvoU známek
s nomináie nepiekrač ulicí nr 4,C0 €. obvykié  FDC a dvě ce]inové
Copjsnlce. upř3vené  ]ako arraí ogrcké  dcp;snice Auici neuveCen.

|'q! a - ]tC];

J.,.', l
D,3,,,
V sydney.

Řeč ti zlatí  oIympijš ť  řnedailisté

Pccjle ú spěš né ho Vzoru auSiIajské  poš tovr-rí
spráVy při olympiádě v Sydney !.ozhodla aecká
goš i0vní  SpráVa zajistlt podobně i řecké  ziaté
o]yrnpijské  rnedailisty v souiěž icn Jednotl]vci i

druž siev. Kólik Známek a kdy bude na tomto
poli Vydáno se §ice zatí m nevi. tipovat se ale
dá, ž e ]icn nebude toiik jako před č tyrmi lé ty

Sila naděie - 22-7áó 2a04
FLrd]e náV],hJ Alekose Fassianose připravila |.ecká poš ta sé iii č tyI

ciyňp]a
253 7cU
P' ]i2mp and
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známek o rozměrech 30 X 38 ma
k Daraiympiácě Álelá se V Até nách
usxutač ni ďva týdny pc oiyn",pilských
hrách Kromě Znái]ek bUde vyoána |é ž
FDC a sé lie č iyř ana ógicKicll Ccoisnic

Přenos olyřnpijské ho ohně
Pii letoš ní ch olymp]jských hrěcir
probělrnB přencs olympilské ho ohnĚ ve
třech č ástech, v březnu se uskuleč ni|a
pryni č ást, kdy b,vl cheň piepraven po
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slavnostní m zaháiení  V antické
olympii do Até n K té to č ásti
připravila řecká po§ta osm
oří lďttostnycr ra7|tet a Stejny
poč et personal stamps, liš icí ch se
kupony. potiš těnými pohieiem na
lednotlivá etapová města.
Posiupně Se zde vysk:liují
25 3.04 oly,,npiá
25.3.04 Andriisena
26.3,04 Pylcs
27,3,04 Kalamata
28.3-04 Gytheo
29 3-04 Tnpoii
30 3.04 Epidaurus
31.3.04 Até nv

Ke kaž dé n,u Z etapových rněst
by]a vydána i obálká s pří tiskem
JednotliVé  persóna! stamps byiy
vydány v tiskcvýcn iistech c pěti
kusech znamek_

Druhou č ásti je trasa
6:ym:iiská'o ořne 7ač .nal:ci

v Atatrac} a Vedouc, ora,(tlc(y
přes vš echny dosavadni
oořadateiská misia předchozí ch
ciympi§hich her V třeti č ásti

l_- 5aJ_:-{:} :a.J

Tlpoh

-P slarp á.d
cance]iatrcl

,-&,

26-}2004
'F'staŤo aaa
cance/iatjon

c!,tielc
28_}200a
'p' siamr aM
É iellailon

Eo aé ,]lc5
30_3,20oá
'F' slaŤp aFd

Alh9.§
3:.3-2cc4
p stamp aad

_fif,fr".ř,j

§}#
=

pí orelne Jlrno js(a š iaí cta vš eŤ i crstrrlry Řecxa laK, aby ]e], pos 9dn bé ž ec _ _"'-'?- '}1
-l3,8- dorazli na oivnrpj]ský stadion k siavnostní mu zahájeni her,

Jedna lumpárna nazávěr
Ve filaieljsiických nabidkách Se objevil komplet osmi obáiek s přrtrš těnou jakousi
znárnkou s nomlnálni hodnotou 1 €, Texi na Znárnce ,.Athgns olympic GameS
Torch Relay". Pseucoznámka byla znehodnocena otiskem přilež itostné ho
razí tka. Prcdejní  nabidka zněla na ,í 2 aUstralských dolarů  Tyto výrobky 1sou
p3dělky, Vyrcbené  ke š kodě sběratelů , pozoí  tecy na ně, nenechte 5e napálit.
Pseudoznárnkasotiskem razí tkana ukáž cevpravo, -lp-

(31)
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Š výcarská poŠ tá pňpomenula dvě výroČ Í , která poněkud zanikají  V odlesku slávy FURA 2004. F]FA. SvěloVáfotbalová escciace se sí dlem v Curychu siaví  leios 100 i; ;; své no zaicž eni, ž nai"ř,i. š .l1icarsi<o v ooněk,dneobvykié  ú pravé , vyš ia 9,3,20Cé  V tiskových iisiech se Ňrna <ieví tikusovi,mi past<ami pooie návrhu WallraWehrleho PoloviČ nivýroÓÍ ,tedy.padesáté  -.ravlevrcpsteiolbalováferjerace'uEia.iiouŮylavydánaznárnkatcnlJk{al jrŽ vlracri,ni ÚPravé  bt' od s,iejné ho autora Do třeiice exisiuje -."il;o; joo,snace §oiigináin;pňilš tenoN z,lárí ,kou a s vyobrazenim siylrzovaných r,,rí č ů  na iaOni siraně doDi.snič e

a',_ . - _,.__--: ?_ --.- ,., d,, --.6.'C'$,',6'',o ,'€ ,'€I,, .9,, o',.
_ i . j :,,,_, ,, _;,_-, - ;,,,,],, ,,,._ . ,.:,,_-* ;.,
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EURO jeŠ tě neskonč iio, ale na dVeřB již  klepe MS 2006, k,teré  se uskuteč ní  v sousední m Německu Sí dtemorganizaČ ní ho \^i'bcru ]e Frankfu11 a í ]a,mí stní  coite 1e taxé  potjž í Ván \^i,piaini otjsk, 1enci reprocurcl uvádime_kdybychom chiěli uvest vš echny_pii,ilsky na ceiincn7ctl ouatta". a Dří lež itosiná razí tka, větsjnou věnóvaná§roPagaci Stad]cnÚ. 
'ia 

kterých se MS uskuteč ní , potřebóvali bychom k tomu několik sií ánek naš eho zpravóia]e,

l'ja ProPa-caci sié ho VÝroČ j založ eni ]'iFA v rcce 190.1 nezapomněh ve Francii, DoKladem toho .jepií igŽltosiná poŠ tovní  znárnka a pří lež ltcstné  razí tr<c i,cne lydáni, Nom]nainí  hodnota známi<y ]e 0 @ autoi-emnáVIhUZrárnkvirazitka]eJean-Paui Cousin Mylycnomnaiorntop,rí stě]eš těpr.]pomenuli,ž euko|é bkyFtFAstá]i
zasiuPci iotbaiowcl'] sVaZú  z Franc]e. Belgie, ián;ka, HoianJska Š ;";;l;k;"š U;a"rsřa a"š ueasr.a slavnostnla{I§e UskL]ieanil 21 5,1,9c4. VsouČ asne Jobě má slre zcJ č ]enů  a sdruž u]e okóo 250-m-iiionů  hráč ů  po ceié r

iURO 20C4 v Poriug,ale ku
Pravě VlěCl]tc dne.h siecjujer,re na svyclr,becnách'' cO Se,]ě]e,.na konc světa.Vpro náS d3leké mPcí iugalsku, Dostavení č i(c sr lam dáio sestnact'neliepi|.r ttMto,ar"n teanú  z ceié  EVIopy, aby se zce utkaic o

:l:!:':|'_:]"':.Je Prc na§ pctěš enim, ze cpat neclýl-i nJie reprezeltace, a ž € iteltoK|-ái patři mezi í avorityZeJTT]ena_po. S.]Ve:erlir postupU z kvaiiflkace, kierá prcběh]a V minuié m |cce,
. 
Pocl\e]Te se nYn: co PřiPravil; Poiadatejé  pro nás, iilaielisty Neni tono inálc. i když  ale tó ]1ž  pósuďtesarn, Siagrern Předmistrovskehc obtjobi ]sou autorr.aioř znamty vyskytuli se v někoii'ka vydánici1 §.uznýmjiiz'l;iY, POŠ i:] 1e zaČ ala PolŽÍ 'r;t 23,4,20C3 a aby 1chc nebvio rlálc, bylý ty-stáky p!-o tisk a prodť ] těch1o zirámekhleC č '.vř rť jz,lých znač ek,

F|FÁÉ sBn.,w.{N.i-c'nhfr ,A rHn
ff";;i;.;:l;;il",iltr;ilT (b?'5) J I oosoo 
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NáZVy lěcnto Znáč ek ]sotr : crozuet. Arniei, snd a NeW Vision Podí vejme se na ně podrobnějl,
c|ozuet, Formát 80 x 30 nlm. Vydané  běž né  hodnoty jsou 0,30 - 0,47 - 0 55 - 0 70 €, Da]š í  3Vě hodí r0ty jscir
u,le.y pl ) /v Jš tr záS lkv a eiic-] .ornir:jir ,p a 4j a-..75€.
Arniel. F )|mai 55 x 3C niln, Š í řka Č Í slic ig nim. Kompletilí sé rje obsahuje pět hodnot bč ž ných _ c.3C - 0,46 - 0,47
_ 0 55 a 0,77€a dvě hodncly pro Zvláš tní  zásilky c,43 a 1.75€.
si|o]ky srnd a NeW Visicn použ í vají  lcvněž  iormát 55 x 30 rnrrl, známk,v jimi produkované  se iiš í  velikoslriri š í řky
Č isi c. Srnd pouŽivá :czměr ']6 mlí ] a New Visiott i 3 mm. Nomináiní  hOdnGty jscu stejné  ]ako J sti0jkir Aln jť l. V deň
Vy.ání  i-.0Lž lValy pcš toví i uřacy V Lisabolu a V PonL přrlež ]tostné  r3zí tko s |cgl.m misiroVýV]

2852CC3bylavydánasáiig5ksznái|aksnoninální mi i,odnotami c,3c-043-047-0,55a0,70€
s reprcclkr:emi looa m]sircvství  v rŮzných barevných mutací ch. Sé Iie byla Vy.jana Spo eóně s aIš ikem §e č tveřiCi
Zn:jí iek: OblazkcVo! soUČ áslí  lo!]a, lotbalOVýí ^n rnič em ve st}]izováné {i sldci. Výí rlatní  lOdn.ta Vš ech č tyřznárlek
v aiš iiru je 5,1e]ná, 0 55 €,

DaiŠ im ernisnim poč inem již  v roce 2004, bylo vydáni arš í ku S deseti Znárnkan-]i s nomináloí  hocinólou á
c,-lC €. KaŽdá Ze Znáí -nek nám představuje jeOen Ze stadionů . na kteich se mi§iro,,/siví  hraje. KOneč ně iěsně před
zahájellrl miStrovstvÍ  VyŠ e1 dálš í  arš í k, necc. s piš e liskcvý í isi, lentokrát s š estnáctl známkarni. z nichž  kaž dá
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představuje Vlajku jedná z ú óastnlckých zemí , vyobrazenou společ ně s maskotem mistrovství . Samozřejmě tedy
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Olympijský oheň v USA a ve Francii
Pii s!é  cesiě pc dě]iš tich o ympijskýcn her navš ijvi| oly,rnpijský oheň USA a Francil a sarrozře.jmě zde zanecha|
S|op\, cc aib Sběr3terť ]. V USA ozrámi]a pcš ta Dřiiež iioslná iaziikaze St,Loirjs, Lcs Angeies a Z A.tlánty ob]|berý
ž eť t US pcš iv, iot]ž  V:azit pi3s raziiKo paí lež itcSine ješ tě ú plná jtne í azitkc si|cjové , pří padně denni se podar'it i na
taš i IKáZCL.

í F-,-
J

-*Ll§t 4i;laí  !g,;xi'é

Č |e;rcve něriecké ho tfu,lOSU se seš ii na svám setkáni V€ FrarkfLr-tu trad odrou 21 ,- 23 5,!4, Tamnl
pDŠ ta poJž iVaie prí Jež iiostié  í azitko a kaš et pcdle přiicž ené  i!|strace

Jarnť pr Zýdní .
l ?rt,nta '/)l J-

F.a:,:oijzsí . poš la vyclaia arš ik s antickýrni motivy a clvě
. arle,i|ť ,áni a k !,lastnlrnu pienosl oiympijské hc ohrě
3l-iiež it.stié  laz iko. kierá Zie.jmě V9 si?jne podobě bvlo
š esi:acii ,ú a]iiž *<.(ýci. pcš tách. A paK, ž e fiení  cO sbir3l

.....n-.-il.

. 3 jÉ É ,l:.1
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rjš tí  medai[í sta afitate{rb ( 2S)

Z HONDURAS

Z PARAGUAY
Z LIBERIA

i,,1 Z AJMAN

Z AJMAN

Z MANAMA
Z MANAMA

: HoNDURÁS

* LAU- Á,^_ uAU

Yv A4C8 |A4*4l1,3) Mi 699 (695171r
{s d|UŽst,iem) + N D fu]i 706 (70218)

1 966

,1976

1 v56

1 969

i 966

1 969
l o]a

Yv BF
YV BF85

fu]l. BF 289 (288"9c)
lli, BF 86

z GRENADA a GRENADí NY 1996 {,i:o'"'Ví těZ'rým cruŽsfuem zr, 1976':

Z JEMENSKÁ a.R, 1972 yv. Mi BF 15!1
(spolu se lmé ry Vité Z.] Ve z|3té  barvě rá ck'a]i - Vlz reprodukce pod Neck.]-mann]

hEc{ERMANN Jos€f ( Né meckol -z|a:C l c-e7:ie J s( _ttz,crJZsll-
YV. 1c4+A46 Mi. 451 {44El53)
s hodnotamlVarš í ku t\4;, BF 129 (126i31)

li/r. 4B3 (453i65)
s hodncia..nI v arš iku ivii, BF i 45 l';45|47\

s ]'3:|sler lr'urrc- Germary Vli 45'-BĚ 2J9§9 VV 2]+A23 rt,u { " ar \]I 2c7 (2:^-4.' )

Yv. ]ákc A]nai lú l B2,.,2 !B21?|D2i2\,
Mi. BF 336 iB36/C36)

YV A4cE (A4O4ti0) Mi.699 {695i71l
(s druž Stven) + N.D ]!{i. 706 (7C2l8)
( VlZ i-eorodukce poc Boidi)
Yv 16a ( 18312.2) Ml 257 (21Q!68'1
'/V. (přetisk Mi. 257] t"4i. 479 (462,/35)
{ spoí U S Ví ,tězným cruž stvern z r.1966l

l?F\
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R0VN!KoVÁ GulNEA ,1972 YV, Mi. BF 19 (19/20)
(spo]u s vitěznÝm druzsivem z r 1972-viz reprodukce pod Kijmké )RoVNiKoVÁ Óutrurl t gzz Yv Ve zlaté  lri. BF _?0 + A30/Spolu se schí idoe .. vrl reorodukce)
ROViÝ|KOVA GU|NEA í 972 Yv. ve zlatě r\,,í i, A J34 + 134BoLivlE í 987 YV, BF N4i_ BF 17iJEMENSKÁA.R, 1972 Yv BF lfii_ BF15o
!s!_!! _s 

uv9ra"y.l m edailiSt"/ Ze soutěž e druž stev ,1956i 
] 968 a ;meny V í tězů  ve zlaté

o..r.:e_ la okral| - V:z reprodukce poc Neckemann)PARAGUAY 1988 Yv . 2343 izusl+l1 Mi. 41 96(4.1 96/4200]PARAGUAY 1989 Yv,2433iz+zeizzj fuli 4356

PARÁGUAY 1s75 |v aÍ Š Í ku s 5 hodnotami 
iÍ lářor"JJirr"o.,

'_spou S_dllisven na ckré Jl - hod-ola s L,xsehotí eí n/PARAGuAY ,]988 
YV 2436(2436ib) rAlr44 fuli,4395(439519)

GUYANA 1993 {Yv 24343 s přet,s]<em Até ny i 0c iet ")

liyl9K9 i995 Pcš tovní  lí stek na pomoc sporiu č  .íNEMECKO 1996 Yv, .1694 {1693/6) Mi,1862(18614]
GRENADA GRENADí NY ..996 Yv, ]Vli

|j§!l!CKO 1996 ri]č ni raz]tko. Essen 13 §
1§Y_E9í 9 199§ ruóni razitko, Gáu-Aigesheií } 13 6NEMECKO ,] 996 ruč ni ].azitko, Frankí ň arn [4aln 26 6

(36)



KLIMKE Reiner ( Spolková,republika Něm€c.ko} - zlato v drezú ře druž §tev
(bude v druž sfuu až  do r,1988)

FM Z AJM.AN 1968 YV. 104+A46 Mi.452 (448/53)
s hodnolamr v arš iku Mi BF 130 (126131)

AJMAN 1s69 Yv, M,. 463 (463/65)
s hodnotami V arš í ku Mi. BF 146 (145/47)

S přetiskem 
" Munich Germany" Mi. 451+BF 29

Z MANAMA
Z MANAMA

-1969

1 oAo
Yv _ 22+A'28 jáxo Ajman Mi. 208 (204/9)
Yv_ jako Ajman Mi. C212:321?D2.,2\,

Mi, BF 836 {B36/c36)

l,/i, BF 289 (288/90)

Mi, BF 427

Z HoNoURAs 1968 YV, A408 (A404l10) Mi,699 (695/71)
(s druŽstvem) + N.D. Mi. 706 (702/8)

z č AD 1969 |li!?l1'ť áfiri"Ť ' 257 (240t68\
Z č AD 1972 yv (přetisk Mi, 257) l!li_ 479 i462l85i

(spolu s vlté zným druž stvem z r 1968 Viz replodukce p6d Neckeí mann)
Z ROVNIKOVA GUINEÁ 1972 Yv Mi, BF 19 (19120)

Z PARAGUÁY
(§polu s vitěZným druž Stvem z r.1968)

1976 Yv
{spalu s druž stvé m na okraji BF - viz reprodukce pod Boidt)
PARAGuAY

PARAGUAY

1976 Yv, BF
(emise vydaná k ví tězstvi v r. i984)'1986 FDC s !,'í i_ BF 427 a razitkem znázoráqicí m 1eho podpis

.gx}MR&r.

fl@ffit'§ t\§d.6peu,llt ďjt,4.,§lffigjgl,í rď
%*l11E_iP"

Z PARÁGUAY

Z GU|NEA_BISSAU
Z BlLí VlE
Z GUYANA
Z L|BERIE

1976 Yv. BF
(spoiu S Vilězným druž stvem r ,1988)

igU Yu . 323 i3?,i l7'1

1986 Yv
i989 Yv.

1977 Yv BF 85

Mi BF 456

Mi. 820 í 818124)
Mj. BF 160
Mi.2592 (,25,!7l95)

]1/i, BF 86
( spoiu S Ví těznýrn druž sfuen r,1 976 * Viz |eprodukce U Boldi)Z GU|NEA 1985 Yý 757 ]5ólg+A173i4) N,,li, 1Oi3 l:alLJ7)

V arš í kU Mi BF123
(sDolL s dr|ž stvem r 1984 - Viz ila|eiistickv n]atenál U XXiii olynoiády)l{EM€cKo 1995 pÓš toýn ]iste|í  na pomoc SDóFtU č  2i
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MÁLm 1995
GREjmADA GRENADjí ,Jz 1 996
UGANpA í t95
;EoofsvtyÁ b.R. 1972

PANAMA

Yx,726 |726135) Mj.
jjj

(trpjv t xzcsboýnj nfebjmk§uz Zf tpvjěž f esvž tufx 'í 956/1968 b kné oz xjjě{ů  xf {mbué
cbsxě ob pljbkj - xj{ sfrspevldf rpe Nfdlfsnboo)

CHAMMART§N m-jfosj | Š xýdbstlp) - {mbup x esf{ů jf kfCopumjxdj b tuří csp x e.f{ú řf esvž tmfx
( vž  tuří csp {.s.1952b cspo{ { s,jh56 xf {lpvš df esvž tufx)
ROVNIKOVA GU§NEA j9T2 Yx

Yv,j265 (1265170) Mj 1565 (k564/9j
Yx. BF Mj, BF _50

§\4j a130 (126j32)
Mj, 790 (735/95)

Mj,4197(419610_Z PAFÁ,§vAY
Z PARAGUAY

1365 Yx
( VmZ sfrspevl0f rpe Bdmdj)
1 988
1 968

zz.24b§23b3!7)

YV.2437(2436j9) _ A1144 Mj 4396(4395j9)
oum 243Á? t pm=j tifo "Aué o! 10C jÉ ,

(38)
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F|LATOV Sergej ( §ovětský svaž } - bronz v drezú ře jeó'notlivci a v drezú ře druž st€v
. liať el;sť cky nateha vz X'9ll J.ymoucl

sPoLKoVA REPUBL|KA NĚMEcKo - Zlato y Ceně národů  druž stev (překáky) - Ve Slož ení
Wink]er Hans Gů niher, schňdde l-ieí mann a Jarasinskí  KuÉ

SCHRIDDE Hermann { SpolkoYá republika Německo} - stří bro v Ceně národů  jednoiljvci a zlata
ve druž stvech ( překaž k})

Z PANAMA 1965 Yv.

z RovNí KovÁGulNEA \;fr'"o'"ooun',i|i:?,"l!"'"'
(spolU s Neckermann)
1S69 Yv.

Mi,7B7 (785196)

l!li. BF 30 (29/30)

Mi 328 i323i29}
lÁj.42i (4,,8122|
tri Ptr 1in

Z č AD
7, č AD 1972 YvZ JEMErttsKÁ A.R, 1972 YV. BF

(spoiu s vybranýmimedajlisl/ ze soulěž e druž stev 195É i1968 a lmé ny vitězů  ve zlalé
barvě na okraji * viz reprodukce po(j Neckeí mann]

JARAslNsKl Kurt ( spolková republika Německo) - zlala v Ceně národů , druž slť a ( překáž ky)
Z JEMENSKAA.R. 1372 Yv, BF M]_ BF 150

(spolu s Vybranými n]edailisty Ze Soutěž e druž slev 1956/1968 a jmé ny Ví lěZů  Ve Zlaté
barvé  na ckraji - yiz i-eprodlkce pod lieckerrnann}

D'oRloLA Pierí e Jounquiere§ ( Francie) - ziato v Ceně národů  iednotlivci a stří bro ve druž stlech
í iialelisl{^y nateriál v'E Xv Qtynpiáč a

RoBEsoN Peter { Velká Británie) - bronz V Ceně národů  ]ednotí ivciZ PANAMA 1965 Yv M j_787 (785ls6)

rrÁLIE - bronz v Ceně národů  druž siev b!:ili?;":"Tn!!Í ,t9,Jr"jť o,-,"o, D'inzeo Raimon.o (viz
r,196C) a Mancinelli ivlzr,ig1?l

cHEccoll Mauro ( itálie) * zlato v miiitary jednciljvců  a ve drtlž sfuech
Z AJMAN 1972 Yv M:.2617 \26ů 5120;AJMAN 1972 YV. (fořnát menš i) M!. 2633{2621i36)

L|GGES FriE ( Spolková republika ňlěmecko) - t]ronž  v mil'lary jednotí ivci a bronz ve druž sfuech
í ilateijstbký ma'-.riáj ,j!1 Xy Olynpé (la \de iscu j !í té zavé  v Cené  ná.ódů

W|NXLER Hans Gů nther ( Spolková republika Německo} - zlato V ceně národů  (překáž ky)
druŽgtev filatetistrci,f neleré | vř Yýl oiyfrlála

Pňpavg,lu Lac,l Kajaba
/ eo\

POKRÁČ OVÁNÍ  PŘÍ Š rĚ
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STADlo sAN sIRo

Desáié ho března 2004 ochutnaii pravou milánsl(ou í otbalovou atmosfé ru V Lize mistrů  hláč i praž ské  Sparty,
kteií  zde na slavné ]-n staoionrl San Siro utrpělj menš í  debakl 4 ; 1 s AC Mj]án. Nebude teáy na š kcdu se
s legendární m stadjonem trochu seznámit,

San §ií o, pojmenovaný podle zdejš iho Dředměsti a podle sVětce jemUž  byl zasvěcen dnes již
neexislU]Í cí  koste} byJ pwodnŠ  domovem AC Milán. ktenl v roce 1899 zaiÓž il Anglióan Alfred Edwards
SPoieČ ný stad]on dvou miiánských celků  AC a lnieru byl oievien jg, 9. 1926, první řr zápa5em nebylo nic
1tné ho neŽ 9erby a "oslavy' pokaz]l lnteť . ktený zvitezil divokým Výsledkem 6 ; 3_ siadion sponzo[oval
Prezldent AC Milán Piero Přelli, prosluiý světož náinými pneumatjkami. Stadion byl už  někoiikrát přestavěn,
Velkou rekonstrukci proŠ el San Siro v roce 1955 a pak následně přeci MS 199Ó Tehdy vznikio jedenáct
VěŽÍ , dnes ]iŽ pro stadjon typických. Už  V roce 1979 byl fotba]ový siánek přejmenován ná stadic é iusuppe
Meazza, na památku hráČ e, ktený se zaslouž il o italske iituly mlitrů  wěta z tet tsga a 1938, V dcbách sve
nelvé tš i slávy hrál G. fuleazza na mí stě spojky za oba milánskó týmy.

, 7 velkýcit hvé zd Se na tráVní ku objevovaly G- Rlvera, J, Schiafflno, G, A_ Ma77ola, L. Suarez, F.
Coilov:L ., MattřáUs D Passa'e|la, B Contt Rc,a,oo HIvaido A Š elč e^ko N4 Desa| ,/ G Weah 3 celá
řada borců  zvuč ných ]men.

KroměletcŠ ní hostartuhrálaspartanaSanSlruuž Ví oce1972sACMilánC:iavroce1995opět
i_.nin 

pionrala 0 : 2, naopak s lnterem zde ješ iě nehrála. V předkole Ligy mistrů  zde v roce 2aO2 prohral
Slovan Liberec 0 : 1, DVakrát hrálo na san Siru také  muž swo býv:lé ho Óeskoslovenska. V kvalií lkaci ME
i9&sJtái;Í 2'2aveč tVrtf]ná]e[lSlS90pod]ehoNěmeckuO:j,brankouzpenaity.Zč e§kýchhráč ů .naj1
Výborné  vzporninKy na Stadion _l Něnrec a R Láta|, kieři y dresu Schalke 04 zde póraziJi lntár Mitán 1 , 0 a
ziskali Pohár UEFA 1997

Souč asná kapacita siadionu je 83 000 mí st st. Kamenický

§

.6NU-_Ut4,
*,rv g.3.1996 '4o

F\"r .r-'/ l z-.
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al NU

\ť / §_r-
4, .t 4\...!--9\ ^\rU § L'^ š šnt i,Y "ul
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?
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EIRI

KMS 2002 VYdaia irská Dcš t3 2 dubna 2002 sé rjl č tyř známek a seš ltek připominají ci velké
PóstaVY irské ho foibaiu. Jako pí -vní  je piedstaven l€encárni brankař, o§r.l]cjesátjnásobný reprez9nian1,
býVala oPora CeÍ tiku Giasgow Packie Bonner, Druhým v řadě je Paul McGrat}r, stopór, ktery hrával
hlavně rr ManchestÉ rU Un]ted, replezenioval B3x a dai 8 9ólů  Jako tieti násiecjuje David Ó'Leary, obránce
ArseÚ|U Loncjýn (68 ZápasŮ V reprezentaci lrska - 1 9ól), Nakonec zbývá nejznámělš í  a nejkcntrcvež nějš í
ir_š ký í otbalista soUč asnosti - Roy Keene.

Roy Keane s€ narodil 10. sipna 1971 V ir§kem městě Cobhu, lež í cí m nedaleko Corku_ Dres
známeho Cork City vŠ ak nikdy neóblé ki. H.ál za mnohem chudš i klub s výstiž ným názrem Cobh Ran-rbiers
aIUláCi}.Vlé tě1990si hovytáhladoNottinghamFoí estFCtrené rskálegendaF B,Clough.Vklububay
patřjl s reprezentanty S, Pearcem, D. Wolkerem a S. Hocgem k eiiin jm, ale i nejtví dš im iráč ů m Prem]é r
League. Vkvětnu 1991, kdy mu ješ ié  nebyjo dvacet ]et, ho tehdejš í  trené r lrska známý .,Jackie Charlion
povoial k rep!^ezentaČ ní  preP,rié ře proti chile V Dublinu |1 1}, Pál dnů  poté  nastoupil poprvé  ve í inále
Anglické ho pcháru, ale l.Iottingham v něm podlebl Tottenhamu Hotspur ,1 

. 2. Do Manchesie,u United pňš el
v roce 1993 za tehdy rekordni st]mU 3,75 rniijcnů  liber Ale již  1e známý Jako probielŤaiický hráč , ktenj, má
nes|}ody nejen s protihráč i, aie J se spoiuhráč i, vedeni,,n a rnorálně se nechová anr na vé řejnosti Pieslo
vŠ echno piebirá vroce 1996 kapitánskou pásku po slavné m E. Canionovi, VManchesterl] dosáhi
nelvětŠ ich Úspé chŮ své  karié ry: 6x §e stal mistrem Ang]ie i1994, 1996, ,1997, 1999, 2000 a 200,í ), 3x ziskal
Anglický pohár (1994, 1996 a 1999) vyhrává LigU mistrů  a lnteí kontlnentáJni poháí  ,1999. Startoval na Ms
1994 v L]SA (osmiináje, vylcuč en v zápase s Ruskem).

Z MS 20C2 odjí ž dí  osm dní  před zahájenim po prudke hádce s tlené iem fu,lc Cajlhym. Hned po MS
Se provali dalŠ Í  ]eho aí é |a, když  Ve sVé  auicbiograí ii přiznává, ž e ú myslně a zákeřně Zlikvidov3i ncrské io
cbrance Leeosu l. Hallanda. PCSiednl aí r-ra le ze slpna 2002, kdy v Sunderlandu uhodil |oklem do oolič eje
sVé ho nedávné hc reprezeniač ní ho koiegu J. fu]cAteeia (ten patřll ra MS k ne.jvé tš í m odpů rců rn Royova
náVratu do muŽstvá) P. tointa zákroku si Vysjouž il ]lž  ]edenáctou óervencu kartu v Premier League,
ReprezeniaČ nj bi|aoci Ukonč il v roce 2C02, když  v leteclr 1991 - 20C2 ódehráj 58 Zápasů  a c]al 9 qólů . l přes
né pcchcpitelné  výstřelky patňl R, keane k nejlepš í .n defenzlvrim záiož ní ků rn na wé tě -s k,

lnl§o"rn ffn*r,

i41)
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mxbo Várfolb

Pp sp{eějfoí  Č ftlp-tmpxfotlé  gfefsbujxoí  sfrvcmjlz ob exb tbnptubuoé  tuáuz, 5f

í 994/95 1 22
p

4
rpsáž lz 3, tlpsf

4 64:17 7b +m
1995/96 4, ({xí uě{jmb tmbxjb)

Ab bo
É  b <1 1d b.

9 4 62,,23 60
4 2 8,1 .23 76

1996/97 1.
,1997j 98 1 .,í 998/99 

1 .

19

1999k00 1. 24
Pň ráué os, kvcj}fkoí n xí ué {tuxí  x 1.kj{f x spdf 1999, rňrsbxjmb §rásub řbev vrpnjolpxýdi rřfeněuů

b kfeomn Z ojdi czj j lpsftrpoefoóoj ^í tufl t rří ujtlfn b rří mfž juptuoýso rpš jpxojn sb{í ulf.o.
+m (pd mpipud spč oí lv czm {bxfefo opsoý {rů tpc ipeopdfoí  - {b xí mě{tuxj uň uspez b Zb ofsp{ipeoý Výtm€efl
kfefo cpe)

řM : - Přjmfž juptuoý š ť pč fl xf Výrmfuoí n tuspklv P)tubmí b rbvž jxbmb rpš ub PRAHA 6 x efo btmb,u xzimáš foj
omtugu mjhz (31,5.19t9). Qmznrtrpsu rňrsbxjm rří mfž jubtuoý rří uktl ob Cfmjopxpv eprjtjmjdj jCDx).

ggj-�:Lmj:
ggjm9h8-99

j,

2
b
{

č stsÝ

-j 3! 5,93 ^pm

stm(Á R\P|^Bj

00.ú 0

u§,

VPsb{f k§pv pe "ofrbněuj'uřj xz{obnoé  gp,ucbmpxé  lmvcz:§PARTA - §LÁVIA - BOHEM}ANS
(tboTp{j'ů kně cz tfn němb rbuřju jVIKTpR^A Žjž lpx bmf ub empvipU epcv nf{j fmjupv dizcěmb), Pprv�áosí
,Kmplboj" ktpv ubl uspdiv Vf tjí ov pcpv č ftlýdi í pucbmpxýdi xfmjláoů , j lezž  up ofoj ubl epdfmá rsbVeb.
V smsd€ -1999, lezž  tf rp txé n oělpmjlbmfué n rů tpcfoí  xf jj.mj{f xsáujm CU Bpifnjbot Psbib Zrěm nf{j
č ftlpv fjjuva {bdbm prěu rjbuju tmphbo, lufť  tf rp Psb{f usbevkf kjž  nopip kfj 

:

rů myf roovx soypí  troRuĚ, .
ň'Cmjssf rů mym s*Npí  tvxo,

omf dfv rRAHA soNpí  opHfvdf u

jmm

Fo: , Ků áxsduv ep !, mjhz rřjrsbxjm |pucbmbxý dU Bpifnjbot rří mfž juptuoý š í pdfl ep xýrmbuoí ió tuspklv b
ublě rřjujtl ob dfmjobxé  eprjtojdj. A rsáxé  ňb udnub rří ujtlv tf vxfefoý rprvmásoj tmbhbo ublé  b\fxjm.

ggj,
,*,,, 

.'v,, _,m," g), j 
h,á,
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Kvaiifikací  Pro ME 2C00 v 9,skupině proš io Č esko jako jediný tým z8 vš ech ú č astniků  bez po|áž Ky :

1, CR 10 10 0 0 26:5 30bodů
Jednot]iVé  2ápasy Č R V kvalií jkač ni skupině: skotsko 2:1 a3,2, Bosna a Hercegovina 3]1 a 3:0, Ljtva 2]0 a
4]c, ES{Onsko 4'-1 a 2,C, Fae§ké  ostlovy 1:a a 2:a, Na EURo 2000 V Bejgii jsme Ve Skupině D skonč ili na
lřelÍ m mi§ě, sJedinou výhrou nad Dánskem (2j0) a dvěma prohiami s Nizozemskern (0:1) a Francií  (1 :2) a
Z da]š í Cn oojŮ 1sme byii vyřazenr.

Fi!ateli sti1ké  fi ateňály :

- Arš í k GAMBí E zrokú  20ao, kat-f,tli.č . ..., Yv.č . .._, hodn)ta 25 D, uydaný kEUFo 200a. kde na
známce ]e trené r Jczef Chavanec e mimo známku ]'e č eské  muž sfua před zápasem vTepllcí ch 8.9,í 999
s 8cs']o1,1 a !1erL-egavinou. Na stí nadlec.h jsme zví těziil 3:0 (1:q. když  brar,ky dávali Koller {25), Berger (sgi
a Poborský (67), NaŠ i hráli v se_siavě (Viz na obr.). Nahoř€ , Pabórský, KOiIer, su)hapárek, Bejbt, Nikr a
srrlč ek. Dale: Berger, Nedvěd, Repka, Kuka a Němec.
- Arš í kTURKMENISTAN,vydaný,iroce2oaakEURa hadnolal2a,aaM,kat.Mi.č .._.,Y,l,č .,..,na
kterem je ceié  muž stv) Č R pť ed poslední m kvaí ifikaú ,]í m utkání  pro |ÝlE zaao, kte{é  se kanato v Praze na
Letné . Č R - Faerské  así rcw 2:C (1:q, Brať ,ky Kaller a Verbí ř, Na sní mkú  jscu : Nahoře _ Kailer, Poborský,
Bejbi, K,Rada. suchopárč k a smí č ek. Dole ^ Berger, Baranek, Š mrcer, í iep{a a Né mec. !ýavic stří ,Jali -

HoNáth {65.) Be]bla. Veňí ř {71.} Suchopát*a a Hamák {58.) 1aranka, Afš í k je buď peďcrován do 12
Známek. neba nepeďoravený * s,!ří ha.iý_

Jiří Němec (1966)
l-,.ý{;. Vynikajici delenzlvní  záIož ní k, tvrdý v pÉ ci s tělelrt, Zač inal v Cetorazi. poié  v pacově

,'JďÉ §,, (1974-8i) pak V ceskýcn Budě.]ovicí ch (19e1-87), oále V Duki6 Praha (1987-90) a přestoupil
\""t§l,'"' cjo Spaňy Praha (1990-93). Odtud odesel do Schaike 04iNěm (93-2001) kde byl iví tězem
.}ř7_ Pcha|U Jf FA ,1997) Ůč ast na |vlS rgg0, Vlceml:Tr EVí o;,y 1996 FotDal Sia -o{J 1-o9/ Se.&_ý

SpaÉ ou mistl |igy i991 a 1993 Ví těz Č s, a č est<é ho poháru ú č asti];k Lí gy misirů  a Foháru PVP,
V r€p!€zentaci popr-vé  v Bnlě s Egyptem (1g90), celkem 81X. Úc€st Ba lvlE 20C0.

FM. - Arš í k ž AMB|E /mino známku/, (ví z. výš e)
- Al Sí l TUR|<ME^//S rAfo, t llz \ ) š e)

Jan Koller (1973}

,,Ďábei ze Smetancvy Lhoiy'! ,.Kjng Kong" č eské  cí enzivyl Utcč fik té zici ze sve uysoké
pcstavy. Z eeohrabané ho fiekopy se propracoval na jednchc z ne,ilepš í ch hráců  v Eviopě,
Pacf,ázi ze Smetanovy Lhoty ('j980-92), odkuc ]ce do |\4rieVSKa (19s2-93 a pr'estu9u]e do SDartY
Fraha (1 993-96) V zahfanič i nasiupuje v b.igické rí , KSC Lokeren il9S6-99) a plecházl dc RSC
Aioerlecht s[i]Sel/Beig i1999 20C1) a od lckť  2c?l2p,i Borussii Dot-lrrund/NěĚ. se spartou 2x

miš t. l|gy (95.96) a Ví iěž  pohárU (96) Neliepš i střelec beigické  liE),99.FclbaiiSta roku 1999. Uč ast na I!1E
200C,Dž itei Zi3ré kooač kyBelg]e2000 lReprezentač ni debut 9]1S99 Be,9re-Č R!,1VBiuselu

FM: - Arš ik GAMEIE, /n:í rtlc známku/, |lí z výš e) - Arš í k TURKMENI]TA^j. (VlZ vÝš e)
- Arš í k GAlnBlE./mma Známku/, lviz lftte(kant turrtai F!FA 1997)
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Miroslav Baranek (,t 973)

F|á: _ ,4rš í k TURKMEN1374Jy, (viz. výš e}

Tomáš  Řepka (1974)

r.Q),
ú ffij
€Ť

Xffir.

ú {SŤ i
€p

Zálaž ní k stahem na branku, Zač í nal VHorní  suché , pak yB,HaViřoV (198+92). TJ
Vitkovice (1992_94), po té  vLeRK Bmo (]994-95), sigma Oiomouc (1995-97), Do spaÉ y přiš ej
vroce 1997 a hfál Vní  do roku 2000, Po té  piestoupli do Fc Kóln/Něm (2000- dosud)
Reprezeniaóní  debut si odbyl v Kuvajtu v roce 1995 a dosud hrál v reprezé ntaci 10x a dal 2 góly.
Uč as1 na ME 2000.

Obránce z Brumóva (1978-89) přestoupil nejdří ve do Gottya]dova (198$91) pak do
Baní ku oslrava (1991-95) a do spafiy Pí aha (,l995-98), odí ud už  do ltálie do AC Fiorentjna
(1.og8-dosud). V nároďáku debutoval 19.6.1993 proti Fáe§kým ostrovŮm. Mislr Evropy do 16jei 1990.mistr ligy se §partou celkem 2X,Ví těZ poháru Č tilFS se spartou v roce .1996, iVE
2000.

FM-, - P,rš í k GAMBIE (mimo mámku), (viz. výš e)

.Jozef Chovanec {t960)

Rodák z Dolní ch (oč xovcú
,ra(} {S ovensko;. pů vooné  hrá| za Gumáme
.tBF. Pr-chov (1970-78), odkud také  pii§g| y 19ce
oltť * ,i978 do Sparty. Po té  hrál V jetech ,1979 --Ř{- 6Ž 1981 V RH cheb a pdk SB vráti| zpět oo Spať ry

kde hrái 1981-89 a znovu 1992-95, aby v ní
sehrál celkem 743 utkání  (332 {ige), 168 branek (50 liga),
i-,]ljl i Za n,zo;emský PSV Eindhoven (1989-91, - 

- 
34

aápasů  4 jóly Š estkrát m!ýr Č SSŘ a 4x mistr CR mi§r
Nizozenrska (1 990), 4X ví té z cs,ponáfu a 1x nizczelsté ho
poháfu. 52X rcprgzť nicval (19s4-s2). ú č ast na Ms 90 a
Fótbajista r0ku 1986, Tfené §ko! kaňé ru zapocal jako
hrajicí  ásislent ve spaně (1994) a po té  jako hlavní  tiáné r
(19-06_97)_ Na poč átku roku 1998 na§toupil k národní mu
muž stvu jako h]áVní  trené r a tňkrái Vyhodnocen Jako trené r
IokU (1 998-2000).

Filatelistlcké  mateiály :

A§í k TURKiýIÉ NISTAN. (vž  rllš e)

j lhi: c,q.}iřtr\ řJ?.5
* . r it li.rai !_{§_í !.tl§td*:r *.

- Zfiárnka GAMtslE, souč ásí  arš iku k E LJR} 2aaa, ýiz. vyš e)

- Známka UNlo^/ l§LÁ/VqGRElvÁDlNEs,sT.vlcENT, kat,Mi.č . .._, Yv.č . ..., hodnata 6 s, vydená
k MS v Mexiku 1986, Na snimku souboj J.ChaVanCe s K.H.Rummenig§€m v utkání  kvavrtkace na Ms 86
mgzi Něrnecken a Č n z;2 ft:a) v né mecJ<é m Mnichovu, dne í 7,11.1985,

spaňa nejdřÍ Ve Zdolala Ve 3,předkole Zin]bru Kiš iněV 1:0 a 1:0 a do§ála se lak do
zákiadní  skupiny Ligy mistru. Daiš í ],ni soupeň ve skupině B byli Š achtor Doněck 3.2 a 1;2,
A§enal Londýn c.1 a2:4 a Lazio Ří m 0:3 a D:1, spartá skonč iJa posledni a dodalš í ch bojŮse
neprobo]oVala_

Fi\í
- K Wní mu utkáni ve s&Upj.}ě s angtjckým Arsenalem pňga,il Soukromý sběratel pří tisk na abálku {jedná
se ť edy o nefrlatelistický materiáI).
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, K poslednlmu utkání  ve skupině s Lazlenl Ří rn použ í vala
propagač ní  š toč €k ve znehodnocovaclm strojku Postalia (viz.
ceJí novau dopisniCi s pří lež lostnýnj pří tiskem

tr* H é .&
Ac spARTA ! nnsrnnl rc

*,_i;,].tl^l,[",, LÍ 9c nrist
vden utkání  (7.11.00) paš ta PRAHA 6
Pavel Nedvé d) a Cí ympspaft připravi!

skupino B_ ÁRstHAl lc__ _ _
Ac sPAlTA PiAHA

____š ActsroR DoNtcK

2oo0

LioA MlsTRů  2ooo-zoot

V roč ní ku 2000101 í otbálové  Gambnnus ligy s€ uskuiďnjlo už  250. deĎy
Tez] o!ěma slavnými S, V podzimní  ;*sli prJnrata slavia se Spartou náSirahově 1]3 a vjamí  cástj sejubile1ni oeroy konalo 18, ni".n.2001 na Letnésneobvyklým výsledkem 4:4 {2:0), Seslary 0bou nvalů  ve 250, cerby bylyí akové to :

DOmác; - BlaŽek. Horňák, J.l,i6votný, A,banda, Labant, M.Haš ek, Jai,oš í k, Sionč í x (90. Koí ouš ek), oba.jdini87 P },lovotny), Kjncl (53, Lazzaro) á Horul rr;.iaieX 
'

xosle - Cemý, SuchoPárek. Pďrouš  Mú ller (€ LucnaD, Sankov,č , L.Doš eK, Ulich. Dostálek. sedláč €k(85, T Doš ek), Zel?nka a (uxa. Tr, K Jerolí m
Bránky: 8, J,eroš í k.40. Kinc,,60. obajdin, 82. Hclub - 51-, 58.,74. Kuka a 89. Kuchař.

VýsledkY juL'ilelnich deŮy j 1,9eĎy (í 896) - nerozhodně 0 0 (tumaj), sg,deů  {192s) _ zví lé zilaS_javjla 1 ;0 (pohár), í {rg,deĎy 1ts+t) - zviteritá slavia i-:0 (]iga), tSOdimr]i,x*ui" ierozhodně 1 : t{liga) a 200,oeóy (1981) - zví tězjla Siavia 2 : 1 (liga).

ce'kem bylo odehráno_ 25!.ž ápasů  (tj.přáteiských, luma]oVýGt, pohárcv}ch a ligo\^ich), Z ni.hŽvYhiála SParta 118 a Slavia 78 (Nětrbre ,d'Ói. uu;Já{ iplně Jiré  \^i,s{edky, ale tyto;s.u spravná), 54sotlboJů  skonč |lo nerozhooně 
ll_gových uttánr býio Liř.,n iás z:oho vitězrých pro Spaftu 69 a pm Slav,i44 o oody se svomě r,ozdé lilr 26i, Ňejcastěji 

" 
á".v n.itá"ň,l Káďa a Eurgel 49x (Spaně] a Kopecký 52xi3!avlaj, nejvic€ gólů  za své  

1rutv oali L"'ors tŠ i;n.i]"Blcar 35 (slař,al Ňe,řji'i,tezstvi oosarrraSlaviaproti §partě9:1 vroce1907vpřátelákursi"',t.proisl.vil s:tltssi; ,Í p";il*'"

ra ha
Letn á ,É j§

{ rg r.or. }sw
(45}

FM:- Kté topří le-
ž itaSti byí a pňpra-
Veilo pří lež itostné
znehadnú covaci ť a-
zí tko do strajku
Pas,!aiia. ktelý pa-
Už í vala po§'í a
ří PtrA / v Cen
konání  Zápasu
obou odvěkýCh i,
va!ů  pří no na
stadionL1.



CfSm|á sfqsf{foubdf ÚtqěŠ oě {;mlpoČ jmb twpkí  dftmv lwbmjí mlbdí  ob EURp 2dd4 b qdtmpvqj;b ep {áwěsfč oýdicpmŮ V Pp'uvhámtlv K^fup qří kfŽjudtuj wzebmďMjojtufstgvp jojpnbumu<z dR |kof 26, jQěuob 2004 qří mfž juptuopvqpŠ udwoí epq'tojdj lMjtjspwtgví  EwsppýwfÍ ducájf,lufsátfvtlvufkoj VPpsjvhbmtlUVf Ckofdi j? ófszoba4, Č fswfodf 2004. Nb wYukš 'uěoé  {oándé  1f qposé u mfhfodjá!"ojmsá psbosbřf qsbž tlf Smbwjf Fsboujš lb qmbojólw

Fsboujš fl Pmáojč lb |1904 - í 996§

Sqbgub sbwoěž  qňqsbwjmb qbněuoj qřkujtl ob Cfmjopwpv ebqktojdj (CDw)a

1 896 2000

Mjtuspwtuwí  Ewspqz wf gpucbmf

,-;\
,'l'Y= PpespcofkŠ Í  qpqjt kfip góucbmpVé  lbské mý kf Vf 2. qdlsbč dwáoí  upipup tfsjámv'ggj *'' wf {qsbwpebkj č , 1/2003 mb tj,bmf ^9,_r /\! ,,,jj:m'
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Š tefan,Č ambal {1908 - 1990)

ffi
Podrobnějš i popis leho fotbalové  karié ry je Ve 2. pokrač ování  tchoto sefiáiu

Ve zpravodaji a. 1l2oa3, na straně 20,

ooLET
REFREZE|{TÁC€

€§r8 §Offl
PORTUGÁL§XO

z Hj$:onrt c€sr{€**,,n^
{ffi

FM: - strajóvé  razí tko, pňpravené  asociací  aLYMPSPORT kodletu č eské  reprezentacs do Poí tugalska,
použ ité  na poš tě PMHA 6 v den odí etu 10. 6. 2004, ora?í tk)Vány byty PPĎ a adesiány jako LET tJo

Poftuga!ska.

KoNEc

(47)



§právné  odpovědi na k§t zs streny 28: .

1.1900r|ařÍ Ž(rok1900bylnepřestupný.Pokudjsoutotž nakonciletopoč tudvěnulyjepřestupnýpouze
ten, ktery je celý dělitelný č tyfrni í 600,2000, ...) 

;i
z. b)_ §ticago (Mezj Chicagem, jeí nÉ  MoV u§pořádání  heí  pů vodně wěňl, a §. Louis doš to *e s$ru a
tahanicí ch, n6boť  st. Louisš tí  se veh€í nenhě dož adovali, aby byla daí }a pňedno§l jejió rněstu, kde ě
: l&í ,Ťe ryc9 chystala sýětová VýstaYa na poč $t 140. ť roč i založ ení  města a 1Ó. výŤďí  kouPi celé
ZáPadni Loui§any od,Napoleona. Spor nóyl takoí ých rozměrů , ž e Coubeí tin jej dipú matid<y iostoupil
k róž hodnutí  aneí ickánu prezidenfu Theodóru Rooseveltovi. A ien uňil St LoirŮ.

3. c) Bo: byl popí vé  na oH piBd 100lety_ Ve§í orání  bylo již  na ll. oH 1900 {ski{ dvojka a č tyň<a
slromide]nkern, o§ma). vzpí rání  bylo jž  v tr€rďnu t, oH 1896, na ll, oH í 900 nebylo zařzé no. ale na
lll. oH bylo vzpí rání  opá v programu. Jaďrting byl iiž  v programu Il. oH í 90o, a to v ú dáó, Kere iiž  dne§
neexistují  - 0,5 h;ny, í  funa, 2 tuny, 3 tuny, 10 tun a 20 tun.

4. b) Francouzská sé rie č í talá celkeí n il známky.

5. Uru§uáy(3známky)

6. e) ileinárodní  týden ámní ch §poí ai. PNní  ámní  olympijské  hry dostaí y wů j rrázev É  v roce í 92§
na Vlll. olympiiské m kongrasu, kte.ý se konal v Praze a bylo rozhotí nuto, 9o lispěchu Mezinárodní ho týdne
zimní ch sportŮ v chamonix, konat ZoH kaž dé  č tyfi .oky, Ví tězové  z chaí í ronix dostali dodateč ně i
oť ympijské  medaile.

7. Londýn, coí {inad'Amp€zo

s. b) Dnrtrá. První  sé rií , vydanou Č eskoslorenskou poš tou k ZoH, byla sé rie k ZoH v roce 1960.

9. d} Ján Geleta. Geleta byl č lenem foiMové ho hjmu, Kerý zí skal v Tokiu stří bmé  medaile. Lubomí r
Nácovský zí skal brom v disciplí ně rychlopalná pistole, Miroolav Koní ěek byl kormidelní kern bronzwé  osmy
(stejně jako na oH Y Rí mě} a Vladimí rAndrs byl §eí  $oleč ně s Pal/tem HofrnaBnon v ú ojskifu.

í 0. skok do vfiky, cyklistika, vesbváni e wplrání

{í . a) FÍ nka iila{a-Lisa Hámáláinonoyá -s€ve§ké  lyž oí ání . Němka Kgfin Enke$/ází skata ná ZoH
Í 984 také  č tyň medaile, á to v rychlobrusleni 2 

'até  
á 2 §ť í bmé . Hanni Wenzetová záRla ná ZoH 1980 v

Lakě Placid (2 zfaté , 1 §tří bmá), Yvonne van Gennipctlá na ZOH í 988 v Cdgary {3 zldé )

Í Z b), d} severskó lyž ování  na řgské  známce, 3koky na lyž í ci na slovenské  známc€, Bialan byl
námět€í n č €§kffilovefl§ké  známlv, vydané  k ZoH 1992 v AlbeŇille. Lední  hokej pak Vyš el na slorenské
Známce, vyclané  k ZoH 1998 v Naganu (stejně tak na č eské  známce),

Do dneš ní ho č í sla pňspé li č tenové  : J. Petrásek, l. Vápenka, L. Kajaba, s. Kameni§ký, R. Jásek
J. Petrás a L" Janouš ek

Vš em za to upfimně děkujeme a redakc€ se lěš í  na dalš í  pňspěvky i od v á § _

Předseda
Mí stopředseda
sekretář
pokladní k
Redaktor

ing.Jaroslav Peirásek, P.o_Box 13,28223 Č eshý Brod
Ladislav Janouš ek, U Peí gamenky 3, 170 00 Pnha 7
Václav Diviš , Truhlářská 20, 1,10 00 Práha í
Bedňch Polák,d.t., P.ó.Box 47,1§0 2,! Praha 5
lvan Vápenka. Na Zámyš lí  8, 1§0 00 Praha 5,

Uzávě*a pří š tí ho č í sla je 1, září  2ag4


