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Mistrovství světa v lehké atletice Berlín 2009  
Největší sportovní událost roku    
 

Šampionát Usaina Bolta 
     Nejlepší atleti světa se sešli 
v Berlíně, kde od 15. do 23. srpna  
letošního roku bojovali o tituly svě-
tových šampiónů. Co se každému 
atletickému fanouškovi vybaví, když 
se za deset patnáct let řekne Berlín 
2009? Jednoznačně Usain Bolt! 
Tento jamajský bavič předvedl feno-
menální formu. Ve světovém rekor-
du vyhrál jak závod na 100 metrů, 
tak i dvoustovku. Ve štafetě na 
4x100 metrů potom se svými třemi 
krajany zaběhli druhý nejlepší čas 
historie a Bolt tak dosáhl na svou 
třetí zlatou medaili na mistrovství.                                                                                                       
     A co dále se vybaví při vzpomín-
ce na Berlín 2009? Etiopský vytr-
valec Kenenisa Bekele nadchl prvním                                                                                             obr.1  
vytrvaleckým doublem v historii, polská kladivářka Anita Wlodarczyková se blýskla světovým rekordem, 
Američanka Allyson Felixová potřetí v řadě triumfovala na dvoustovce. Jenže smůlu měli v tom, že se jim 
to povedlo zrovna na akci, kterou si dokonale podmanil věčně vysmátý téměř dvoumetrový chlapík z 
Jamajky. Usain Bolt byl zkrátka ještě úžasnější, než jsme si mysleli! 
     Ale nebyl to jen Bolt, kdo přiměl jamajské 
fandy k oslavným tanečkům za zvuků reggae. 
Celkem tato karibská země, která má čtvrtinu 
obyvatel co Česko, vyhrála sedm disciplín! 
Zní až neuvěřitelně, že třeba ještě před čtyřmi 
lety v Helsinkách nezískala Jamajka ani jedno 
zlato. V Berlíně do posledního dne dýchala v 
čele medailového pořadí národů na záda 
americké výpravě, která hodnocení vyhrála 
potřetí za sebou. V podstatě většinu bodů si 
rozebrali Američané, Jamajka, Rusové a 
Němci.                                                                                                                                                 
Německé vzepětí     
     Němcům domácí šampionát vyšel vskutku 
parádně. Ještě v Pekingu brali jedinou atle-
tickou medaili zásluhou oštěpařky Obergföllové,                                                                             obr.2 
v Berlíně najednou stáli na stupních vítězů celkem devětkrát! Ústup z vytrvalecké slávy naopak hlásí 
Etiopie, četné porážky od keňských rivalů nesla dost nelibě. Nebýt poslední roky neporazitelného 
Bekeleho, neměla by ani jedno zlato! 
     Co ještě zůstane v paměti z Berlína? Přerušení vlády Jeleny Isinbajevové. Tyčkařka zvyklá na rovné 
souboje jen s rekordními výškami, odešla potupně poražena – bez zdařeného pokusu. Nezapomenutel-
ný poker předvedl v soutěži tyčkařů Australan Steve Hooker, když byl zraněním třísel přinucen riskovat a 
v celé soutěži spotřeboval na vítězství tři pokusy. A to dohromady i s kvalifikací! 
Skvělí diváci 
     S výjimkou nevydařeného časového pořadu desetibojařů dostáli Němci pověsti precizních orga-
nizátorů. Menším zklamáním byla divácká návštěvnost, když ceny vstupenek byly poněkud nadsazené. 
Nižší zaplněnost tribun Olympijského stadiónu ale němečtí diváci dokonale vynahradili férovostí. „Když 
vedl v disku Němec, Polák měl poslední hod a mohl ho překonat, oni mu roztleskali pokus. Nebo když 
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půl hodiny všichni zůstávali v ochozech při 
čekání na patnáctistovku desetibojařů. Klobouk 
dolů,“ chválil diváky, dnes již bývalý, šéftrenér 
české výpravy Václav Fišer. 
OČEKÁVÁNÍ BYLA PODSTATNĚ VYŠŠÍ 
     Hodnocení vystoupení českého národního 
týmu na světovém šampionátu v Berlíně plně 
vystihuje nadpis.  
     Šampionátu se zúčastnilo 22 českých atletů. 
Česká výprava získala díky stříbrné oštěpařce 
Barboře Špotákové, pátému výškaři Jaroslavu 
Bábovi a šestému překážkáři Petrovi 
Svobodovi na světovém šampionátu 14 bodů za 
umístění v elitní osmičce. Tento výsledek patří v 
historii samostatné republiky mezi ty slabší,                                                                                                                               
skrovnější počet bodů přivezli atleti pouze z MS                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          obr. 3 ↑ 
 
 
 
 
                                                                   
                   
 
  
 
 
 
 

          obr. 4 ↑                                                      
                                                                        obr. 5 ↓ 

 
 
                                                               obr. 6 ↑ 
ve Stuttgartu 1993 a v Göteborgu 1995. Obdobně 
vychází hodnocení z hlediska získaných medailí. 
Jedno stříbro je zopakováním šest let starého 
výsledku na MS v Paříži. V bodovém i medailo-
vém hodnocení obsadila česká  reprezentace 
v Berlíně dělené 24. místo na světě.  
Filatelistické novinky 
     Výsledky českých atletů na MS v lehké atle-
tice nevyvolaly potřebu zhotovení příležitostného 
razítka či dopisnice, a tak se musí sportovní fila-
telističtí příznivci spokojit s materiály zahraniční 
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provenience. Německá pošta vydala 9.4.2009 k mistrovství světa 4 známky (45c+20c běh 3000 m 
překážek, 55c+25c sprint, 55c+25c skok o tyči a 145c+55c hod diskem), které byly představeny 
v minulém čísle Zpravodaje.  
     2.7.2009 bylo vydáno 5 známkových sešitků. Jeden sešitek s TL o 8 známkách (2x4) s námětem 
známek - běh 3000 m překážek (4 x 45c+20c) a skok vysoký (4 x 55c+25c) (obr.1 a 3). Zbývající 4 
známkové sešitky obsahují vždy 4 stejné známky ze série k MS (obr.5). Dále Německá pošta vydala 
k MS příležitostnou celinovou dopisnici s natištěnou známkou hodnoty 40c+25c ze série k MS  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

                                                 obr. 7  ↑ 
                                                 obr. 8  ↓       
(běh 3000 m překážek) (obr. 
2), tři celinové obálky (obr.4) 
a 6 příležitostných razítek. 
Protože v Německu nemůže 

být na známce, podobně jako u nás, vyobrazena 
žijící osobnost mimo prezidenta a papeže, vyřešili to 
naši západní sousedé vydáním příležitostného tisku, 
na kterém je fotografie mistra světa v hodu diskem 
Roberta Hartinga, jeho podpis, známka s námětem 
hod diskem a razítko s atletickou dráhou (obr.6). Titul 
mistra světa získal v Berlíně posledním pokusem 
dlouhým 69,43 m. Do výčtu německé filatelistické 
produkce k MS je možné zařadit také oficiální 
barevné příležitostné tisky nadace Deutsche 
Sporthilfe (Německá pomoc sportu) dvou 
nepřijatých známek, které tvoří přílohy ve 
známkových sešitcích (obr.7).   
     Pro zajímavost, uvádíme některé návrhy 
známek k MS, které neuspěly ve výběrovém 
řízení a  každý z nás si může zhodnotit, zda 
výběrová komise vybrala ten nejlepší návrh 
(obr.8).        
     Z dalších zemí, pokud je zatím známo, vy-
dalo příležitostnou známku a razítko prvního 
dne vydání pouze Slovinsko, a to 29.5.2009. 
     Za dva roky se atletický svět sejde v 
korejském Tegu a jak známe Korejskou poštu, 
tak se máme určitě na co těšit.                -jpb- 
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PŘEHLED ZNÁMEK VYDANÝCH K HRÁM XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU 2008  (IV. ČÁST) 
 
44. Guatemala   - 7.10.2008 6,50q mayský atlet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. Guinea  - 21.7.2004, 3 známky + 3 aršíky. Známky vydány v aršíkové úpravě. 200 Fr 

jezdectví-drezúra, 300 Fr lehká atletika-štafetový běh , 5000 Fr stolní tenis.  
3 aršíky (všechny 4000 Fr) s jednotlivými známkami   
- 1.10.2005, 4 známky (2 na stříbrném a 2 na zlatém podkladě) všechny 30000 FS, 
jezdectví, stolní tenis. Známky vydány i v aršíkové úpravě   
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- 10.3. 2008, aršík  se  4 známkami (4x2000 FG), stolní tenis, judo, zápas,   
gymnastika žen – kladina 

 
- 30.8.2007, 28 známek (všechny 25000 FG) a 28 aršíků věnovaných historii 

 jednotlivých olympiád (do OH 2004). Na každém aršíku je jedna známka 
 s olympijskými vítězi. Pro nás je zajímavé, že na známce v aršíku k Hrám XIV. 
 Olympiády je vyobrazen Emil Zátopek a Emil Zátopek je také společně s Carlem 
 Louisem na aršíku k VI. OH, které se z válečných důvodů nekonaly.  
 

- 30.8.2007, 30 známek a 10 TL. Vždy tři známky z této série byly vydány 
 v tiskového listu se 6 kupóny (hodnoty známek v jednotlivých TL  2000, 7500, 
 20000  FG). Námět známek je stejný jako u předchozí série, jiná je pouze 
 nominální hodnota a drobně upravena obrazová část.  

 
     Z kapacitních důvodů uvádíme z předchozích dvou sérií pouze známky, aršíky a TL s naším olympijským 
hrdinou. Ostatní známky se sportovci jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu.   
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Aršík                          Sportovec či sportovci                                            známka            Nominál známky (FG) 
k OH                                 na známce                                  na TL č.           na aršíku   │      na TL    
 

1896   John Pius Boland - tenis a Carl Schumann – gymnastika                 1                 25000    2000  
1900  Charlotte Cooperová-Sterryová a Venus Williamsová  - tenis      1  25000   7500 
1904  Ramon Fonst Segundo – šerm          1  25000            20000 
1908  John Douglas - box, Francis Ironsová - dálka, Ray Ewry – výška      2  25000 
 2000 
1912 Alberto Braglia – gymnastika          2  25000  7500 
1916  Ryu Seung-Min (OH 2004) – stolní tenis        2  25000            20000 
1920  Nedo Nadi – šerm           3  25000  2000 
1924  Johnny Weismuller – plavání          3  25000  7500  1928 
 Maria Braunová - plavání, Elizabeth Robinsonová – běh 100 m       3  25000            20000  
1932    Mildred Didrikson – oštěp           4  25000              2000  
1936  Jesse Owens – běh 100 m          4  25000   7500 
1940  Ian Thorpe - plavání (OH 2004)          4  25000             20000 
1944  Justine Heninová, Amelie Mauresmová (OH 2004),  

finalistky tenisové dvouhry, zvítězila Heninová) – tenis       5  25000  2000   
1948  Emil Zátopek – běh 10 000 m          5  25000  7500  1952 
 Robert Mathias – desetiboj          5  25000            20000  
1956  Alain Mimoun – maraton          6  25000  3000  1960 
 Cassius Clay – box           6  25000            10000  
1964 Antonius Johannes Geesink – judo         6  25000            15000  
1968  Dick Fosbury – výška           7  25000  3000  1972 
 Mark Spitz – plavání           7  25000            10000  
1976  Nadia Comaneciová – gymnastika         7  25000            15000  
1980  Alexander Ditjanin – gymnastika         8  25000  3000  1984 
 Carl Lewis – dálka           8  25000            10000    
1988  Greg Louganis – skoky do vody          8  25000            15000  
1992  Linford Christie – běh 100 m          9  25000  3000  1996 
 David Douillet – judo           9   25000            10000  
2000  Cathy Freemanová – běh 400 m         9  25000              15000  
2004  Tony Estanguet - kajak slalom         10  25000  3000      

Liu Xiang – běh 110 m překážek OH 2008        10      -            10000   
Kelly Holmesová – běh 800 m OH 2012       10      -            15000   
 

- 30.8.2007, 16 známek a 16 aršíků věnovaných jednotlivých sportovním odvětvím 
a disciplínám. Na každém aršíku je jedna známka s význačným čínským 
sportovcem.  
 
- 30.8.2007, 15 známek a 5 TL. Vždy tři známky z této série byly ještě vydány na 
TL s 6 kupóny (3x3). Námět známek je stejný jako u předchozí série, jiná je 
nominální hodnota známky a upravena je obrazová část.   
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     Z kapacitních důvodů uvádíme z předchozích dvou sérií na ukázku pouze jeden aršík a TL. Ostatní aršíky a TL 
s výčtem vyobrazených sportovců jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aršík                          Sportovec či sportovci                                            známka            Nominál známky (FG) 
                                        na známce                                  na TL č.           na aršíku   │      na TL    

 

judo  Liu Huanyan – judo         1  25000            2000 
fotbal  Hanxiong Wu – šerm         1  25000  7500  
vzpírání Sung Hyun Park – lukostřelba           1  25000            20000 
badminton Hiroyuki Tomita – gymnastika            2  25000  2000 
hod kladivem Mizuki Noguchi – maratón        2  25000  7500 
baseball Yonghua Jiang – cyklistika        2  25000            20000 
maratón Zhu Qinan – shooting         3  25000  2000 
volejbal  Wang Xu – basketbal         3  25000  7500 
atletika  Xing Huina – běh         3  25000            20000 
skok o tyči Liu Xiang – běh 110m překážek        4  25000  3000 
kůň na šíř Cheng Fei - moderní gymnastika       4  25000            10000 
tenis  Kong Linghui – stolní tenis        4  25000            15000 
box  Wang Xu – zápas         5  25000  3000 
jachting  Meng Guanliang and Yang Wenjun – kanoistika     5  25000            10000 
skoky do vody Zhou Yafei – plavání         5    25000            15000    
stolní tenis        Wang Liqin - stolní tenis        -  25000     -  
 

- 2008, červený přetisk 2 aršíků s jednou známkou, vydaných k OH 1992 (Mi Bl 
292-3) „XXIX. Jeux Olympiques Pékin“. Námět známek na aršíku - hod oštěpem a 
sportovní gymnastika - prostná žen. Oba přetisky známky na hodnotu 15000 FG. 
- 2008, červený přetisk aršíku s jednou známkou, vydanému k OH 1992 (Mi Bl 
290) „ 35e Anniversaire de la mort Pablo Casals“, „Anthénes 2004, Pékin 2008“. 
Námět známky skok o tyči, přetisk známky na hodnotu 25000 FG. (pozn. Pablo 
Casals byl vynikající španělsko-katalánský violoncellista a dirigent (1876-1973)   
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- 2008, přetisk 2 aršíků s jednou známkou, vydaných k OH 1996 (Mi Bl 473 a 479) 
 „XXIX. Jeux Olympiques Pékin“. První aršík se známkou stolní tenis – černý 
přetisk.   Známka přetištěna na hodnotu 15000 FG, druhý aršík se zn. jezdectví – 
červený přetisk. Známka přetištěna na hodnotu 14000 FG.     

- 2008, červený přetisk 5 aršíků, vydaných k OH 2000 (Mi 2799-2803 disk žen, 
oštěp, disk muži, koule, kladivo; Mi 2809-2813 judo, zápas, judo, box, box; Mi 
2814-2818 badminton, pozemní hokej, baseball, šerm, vzpírání; Mi 2819-2823 
jezdectví, lukostřelba, jezdectví, střelba-broky, střelba-pistole; Mi 2829-2833 vše 
tenis). Každý aršík obsahuje 5 známek a 1 kupón. Všechny známky přetištěny na 
hodnotu 5000 FG. (K OH 2000 bylo vydáno celkem 50 známek na 10 aršících Mi 
2794-2843, přetisky k OH 2008 se zjistily zatím na pěti aršících).  

 

46. Guinea-Bissau - 15.7.2005, 6 známek (6x350 FCFA), běh, hod diskem, jezdectví, cyklistika, box, 
plavání. Známky tištěny v TL (3x3 se 3 kupóny v prostřední řadě TL) 

 

- 15.7.2005 aršík s jednou zn. 2500 FCFA, hod diskem, lední hokej, motokros.  
 

- 10.3. 2008, aršík ze 4 známkami (4x175 FCFA), kopaná, cyklistika, judo, stolní 
tenis   
 

- 2009, 54 známek s čínskými olympijskými medailisty. Známky tištěny v aršíkové 
úpravě, 9 aršíků se 6 zn. (2x3), všechny aršíky 2x350 FCFA, 2x450 FCFA, 2x1000 
FCFA. Náměty známek jednotlivých aršíků: skoky do vody a jachting; skoky do 
vody; stolní tenis; 3x gymnastika; vzpírání; kanoistika a veslování; skoky na 
trampolíně, zápas, šerm, plavání a gymnastika. 
 

- 2009, 16 známek s čínskými olympijskými medailisty (všechny 600 FCFA). 
Známky tištěny v aršíkové úpravě, 4 aršíky se 4 zn. (2x2). Náměty známek 
jednotlivých aršíků: stolní tenis, lukostřelba a střelba; badminton; box a vzpírání; 
judo.     
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47. Guyana  - 22.4.2008, aršík se 4 známkami (4 x $100), pozemní hokej, basketbal, judo, 
střelba 

48. Haiti - 2007, aršík se 6 známkami (6 x 6,00 G), maskoti a logo OH. Aršík vyšel ve 
čtyřech verzích, lišících se písmenem uprostřed dole. Existují aršíky s písmenem 
A, B, C a D. Těchto šest známek z aršíků bylo vydáno v TL 4x6 známek (vše 10 G) 
tištěných na textilii. Na okrajích aršíků i TL jsou piktogramy jednotlivých sportů. 
- 2007, dva aršíky v provedení 3D, na obou aršících je 6 známek (6 x 10 G), jedna 
obdélníková známka s palácem a pět kulatých známek. Na prvním aršíku jsou 
vyobrazeny maskoti OH, na druhém zajímavá místa v Číně. 

49. Honduras   - 30.7.2008   3 lep pochodeň v ruce, 5 lep běh, 5 lep bojová umění, 25 lep kopaná 
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LETEM SPORTOVNĚ FILATELISTICKÝM SVĚTEM 
 
Z PRODUKCE ČÍNSKÉ POŠTY 
 

24. zimní univerziáda – Harbin 
    Univerziáda v  čínském Harbinu (česky Charpin) se 
konala v termínu 18.-28. 2. 2009 a soutěžilo se ve 12 
sportovních odvětvích. Naši univerzitní sportovci získali 
celkem 9 medaili (1-3-5). Jediné naše zlato vybojoval 
biatlonista Jaroslav Soukup v závodě na 15 km 
s hromadným startem. 
   Čínská pošta vydala 18.2.2009 dvě známky, obě nominální hodnoty 120 fen. Námětem je emblém a 
maskot 24. zimní univerziády. TL obsahuje 12 známek (6x2).    
      
16. asijské hry 2010 
     se budou konat v čínském 
Guangzhou až ke konci příštího roku (od 
11. do 27. listopadu 2010), ale již 
30.6.2009 vydala Čínská pošta první 
filatelistické materiály k tomuto 
sportovnímu podniku.  Dvě známky 
hodnoty 120 fen (na jedné je emblém 
asijských her, na druhé maskot), dva TL o 8 známkách 
(4x2) o rozměrech 210x170 mm a 190x130 mm, dvě 
FDC a dvě analogické pohlednice a 4 příležitostná 
razítka.    
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16. středomořské hry (ang. Mediterranean Games, it. Giochi del Mediterraneo) 
   hostila ve dnech 25.6. – 5.7. 2009 italská Pescara. Her se zúčastnili sportovci z 
23 zemí a soutěžilo se v 28 sportech. Italská pošta vydala k této sportovní 
události 5.5. 2009 příležitostnou známku hodnoty 0,60€ a razítko. Ke konání 
Středomořských her vydalo známky ještě Alžírsko (2 známky: 15,00 Din jachting 

a 20,00 Din jezdectví) a San 
Marino (3 známky:  0,50 €  
běh, 1,40 €  cyklistika, 1,70 €  
zápas).  

 
 

 

 

 

 

13. hry malých států Evropy (Games of the Small States of Europe) 
    

   se konaly na ostrově Kypr ve dnech 1.-6. 6.2009. Her se pravidelně účastní 8 malých evropských 
zemí: Andorra, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, 
Monako a San Marino. Tento rok se soutěžilo ve 12 sportovních 
odvětvích a nejúspěšnějšími se stali sportovci domácího Kypru. Známky 
k 13. hrám malých států vydala mimo pořádající Kypr (3 známky: 0,22 €  
tenis,  0,34 €  jachting,  0,43 € cyklistika)   také  Malta  (5 známek)  0,10 €  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
jachting, 0,19 € 
judo  0,37 € 
broková střelba, 
0,67 € plavání, 
1,77 € lehká 
atletika - běh.  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 83 

Z PRODUKCE ITALSKÉ POŠTY 
   Vedle známky a razítka ke Středomořským hrám, které již byly zmíněny v předchozím článku, vydala 
letos Italská pošta ještě další se sportovním námětem.  
 

6. 6.  Motocykl Gilera                                       20.6. Světový pohár v baseballu 

25.6. Inter Milán 
fotbalový mistr 
2008/09 

 
 

         18.7. XIII. mistrovství světa v plavání 
  
 

 

 

 

ANDRUS VEERPALU  
   Estonská pošta vydala 17.4.2009 příležitostnou dopisnici a razítko k úspěchu Andruse Veerpala na MS 
v klasickém lyžování v Liberci. Veerpalu se stal mistrem světa v běhu na lyžích na 15 km klasicky a na druhou 
pozici, stejně jako na ZOH 2006 v Turíně, odsunul našeho Lukáše Bauera.  Narodil se 8. února 1971 v Pärnu. Je 
dvojnásobný olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa. Vyhrál šest závodů světového poháru. Čtyřikrát byl 
vyhlášen jako nejlepší sportovec své země. Má čtyři potomky, dvě dcery a dva syny 
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Stručně na závěr 

                                                                                                                         
 

                          

 
 
 

 
 
 

 
1. USA 26.7.2009  Baseball - Dvorana slávy    
2. USA 14.7.2009  Baseball - St. Louis stadión              8. Monako 18.-25.5.2009 Automobilová Grand Prix  
3. Egypt 29.4.2009 Národní sportovní shromáždění        9. Andorra 13.7.2009 Tour de France 
4. Alandy 8.5.2009 Islandské hry         10. Izrael 20.6.2009 18. Maccabijské hry 
5. USA 24.5.2009  Závod 500 mil Indianopolis               11. Srbsko 31.3.2009  Letní univerziáda Bělehrad 
6. Island 7.5.2009  100 let národní sportovně   12. Bulharsko 28.5.2009  80 let klubu Lokomotiv Sofia  

cvičitelské mládežnické organizace (UMFI) 13. Monako 23.-27.6. 2009  Mezinárodní parkur  
7. Saint Pierre a Miquelon 10.6.2009  Tenis                                                                    Monte Carlo 
 

Do dnešního čísla přispěli: Laco Kajaba, Stanislav Kamenický, Josef Kočí a Jaroslav Petrásek. 
 

Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od  V á s . 
    

 

       Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2009  
 
                                                                                

                                              

                                              OLYMPSPORT  
                                              zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
                                              odborné sekce České námětové společnosti SČF 
                                              adresa: P.O.Box 13, 282 23 Český Brod, tel. 321 622 389  
 

              mail: olympsport@gmail.com,  http://www.olymp-sport.cz      
 
 

Předseda            Jaroslav PETRÁSEK, P.O.Box 13, 282 23 Český Brod     petrasek@olymp-sport.cz     
Místopředseda      Ladislav JANOUŠEK, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7   janousek@olymp-sport.cz  
Sekretář         Václav DIVIŠ, Truhlářská 20, 110 00 Praha 1                     divis@olymp-sport.cz 
Pokladník         Bedřich POLÁK, P.O.Box 47, 150 21 Praha 5                     polak@olymp-sport.cz             
Redaktor         Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno                               petras@olymp-sport.cz 
Revizor účtu          Jaroslav JELÍNEK, Javorová 608, 252 43 Průhonice 
 

Knihovník            Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky     jasek@olymp-sport.cz 
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