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ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU 
 

 
Vážení kolegové! 

 
Od 4.7. ležím v nemocnicích a proto nemohu zastávat funkce v Olympsportu a v České 

olympijské akademii. 
Zdraví a úspěch všem přeje 

 
Beda POLÁK 

 

     Takovýhle smutný dopis jsme v minulých dnech obdrželi. Zdravotní potíže skutečně znemožňují 
Bedovi vykonávat práci, kterou dělal řadu let. Činnost pokladníka a novinkáře, podložená  prací 
v Olympijské akademii, mu zabírala prakticky všechen volný čas, a to až do okamžiku, kdy zdravotní 
potíže překročily únosnou mez. Po dobu posledních tří měsíců se pohyboval mezi několika špitály a 
bohužel, ani po této době nevědí ani lékaři, ani on a tím méně my, kdy se dostane opět domů. Tam 
se mu bohužel hromadí maily a dopisy, na které je třeba odpovídat a vyřizovat je. Pokud jste na 
svůj dotaz, či žádost nedostali prozatím odpověď, tady máte pro toto zpoždění důvod. 
  

     Protože situaci bylo třeba řešit, přijal výbor Olympsportu na své schůzce dne 31.8.2011 
předběžná opatření, která vstoupí v platnost po schválení členskou schůzí, která se bude konat 
v rámci podzimního setkání Olympsportu v  zasedací místnosti Českého střeleckého svazu 
v sobotu 1.10.2011 od 8.00 na známém místě v ulici U Pergamenky 3 na Praze 7. Více k setkání 
v samostatném článku na straně 63. 
     Do členské schůze budou jednotlivé činnosti vyřizovány takto : 
- Agendu pokladníka a výběrčího členských příspěvků, které zůstávají ve stejné výši jako 
letos, povede Láďa Janoušek. První možnost provést úhradu členských příspěvků budete mít na 
zmíněném setkání OS. Ti, kteří odebírají zpravodaj písemně, případně i elektronicky, platí 250.- Kč. 
Ti, kteří odebírají pouze v elektronické podobě platí 200.- Kč.  
- Prodej starších materiálů (přítisků a razítek) zajišťuje Vašek Diviš. Zde upozorňujeme, že na 
webu máme již skoro úplný přehled toho, co jsme vydali. Podívejte se na to, byla to mravenčí práce, 
můžete objednávat... 
- Dodávky novinek (přítisků a razítek) můžete objednávat u Jiřího Hampla (více k novinkové 
službě na vložené přihlášce k odběru novinek OS – důležité!!). Upozorňujeme, že máme 
jistou rezervu v jejich počtu a uvítáme další nové přihlášky k odběru. Služba funguje i pro ostatní 
zájemce, tedy i pro nečleny OS. Doporučte nás ve vašem klubu. Objednávat můžete čisté přítisky na 
CDV nebo tytéž s otisky odpovídajících razítek všech typů. V letošním roce jsme zatím vydali, či 
předpokládáme vydání těchto materiálů: 

ROK 2011 
OS-01/11 9,6+16 SR Op+CDVp Guth Jarkovský + Apost Praha 6 21.1. 
OS-02/11 10,00 PR 80 let Masopust a 45 let Dukla CDVp Praha 1 4.2. 
OS-03/11 10,00 SR CDVp+M.Doktor – pozvánka na setkání Praha 6 5.4. 
OS-04/11 10,00 OVS CDVp Martin Doktor+setkání 0S Praha 1 30.4. 
OS-05/11 10,00 PR Op+Personal+Justýn PR Praha 1 30.4. 
OS-06/11 10,00 PR Rosolová mistr Evropy, CDVp Praha 1 18.- 26.4. 
OS-07/11 10,00 SR Svoboda mistr Evropy, CDVp Praha 6 22.4. 
OS-08/11 10,00 SR Petrovice Hellendorf CDVp Praha 6 27.7. 
OS-09/11 10,00 OVS Kvitová, Wimbledon Praha 6 13.7. 
OS-10/11 10,00 SR Peschkeová + Benešová, Wimbledon Praha 6 26.7. 
OS-09/11a 10,00 PR Z.Malý, ME volejbal, Op Praha 1 10.- 18.9. 
OS-10/11a 10,00 PR J.Musil, ME volejbal, CDVp Karl. Vary 10.- 18.9. 
OS-13/11 10,00 SR J.Kulhavý, mistr světa CDVp Praha 6 1.10. 
OS-14/11 10,00 PR M.Knapková, mistryně světa, CDVp Praha 1 3.-8.10. 
OS-15/11 9,50 OVS IBU World Cup biathon, N.Město, Op Praha 7 10.10.?? 
OS-16/11 10,00 SR Železný a oštěpaři, CDVp Praha 6 31.12.?? 

     

     Žlutě označené jsou obálky necelinového původu. K tomu ještě můžete přičíst pět kousků 
celistvostí našich německých přátel ze společných oslav 75 výročí. Ještě několik kusů je u mne 
k objednání. 
- Zastupovat Olympsport v Olympijské akademii bude předseda OS Jarda Petrásek. 
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     Mně v tuto chvíli nezbývá, než poděkovat Bedovi za jeho dlouholetou činnost ve prospěch nás 
všech. Moje první setkání s ním bylo před více než 40 roky. Za tu dobu člověka dobře poznáte. On 
v době své sportovní éry byl rugbistou a dlužno přiznat, že tihle lidé se s ničím moc nemažou a 
každému hned řeknou naplno, co si o věci myslí. Tak i Beda. Heslo rugbistů „Hraješ-li, hrej, vždycky 
fair play!“ dodržoval po celý život a někdy dokonce svá přesvědčení vyslovoval i na můj vkus až 
příliš brutálně. Nu, ne každý je schopen tento způsob jednání akceptovat, ale dám ruku do ohně, že 
zlý úmysl, ani chuť někoho urazit, či poškodit v tom nikdy nebyla. Dva aspekty bych rád vyjádřil 
v tuto chvíli. Jednak Beda sám není nikdy urážlivý a velmi rychle zapomene na případné vzniklé 
nesváry a za druhé dokáže uznat kvality ostatních, na řešeném problému zúčastněných jedinců. 
Patří do skupiny těch šťastných jedinců, kteří pro dobro věci, o kterém jsou přesvědčeni, jsou 
ochotni někam dvacetkrát vlézt a když je dvacetkrát vyhodí, vlezou tam po jednadvacáté oknem a 
dotyčného přesvědčí. A bez takových lidí se dneska nedá dělat ani filatelie. 
     Bedo, přeji určitě i jménem vás všech mnoho úspěchů a radosti z tvé „Prahy sportovní“ i 
z exponátu o úspěších českého sportu! Ať ti zdraví pokud možno ještě hodně dlouho slouží!  A na 
závěr ještě jedno velké   

D Ě K U J E M E ! 
                                                                                                                                          -jp- 

ZMĚNY V ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ 
 
NOVÍ ČLENOVÉ 

příjmení jméno čís ulice PSČ město země e-mail sbírá 
POKORNÝ František 463 Havířská 1000 41501 TEPLICE CZE elantra@email.cz -1- 
TOMAN Jaroslav 417 Sídliště Za Chlumem 1/794 41801 BÍLINA CZE  -1- 

     Nové členy vítáme v našich řadách a přejeme uspokojení ze sběratelské činnosti i z členství 
v Olympsportu. 
 
ZMĚNA ADRESY  
     Josef Sauerstein oznámil změnu adresy: Na Spálence 11, 40001 Ústí nad Labem. Mailová 
adresa zůstává beze změny: verasauersteinova@seznam.cz    
     Také člen výboru a jednatel Olympsportu Václav DIVIŠ změnil adresu bydliště. Nově: 
Pavrovského 14, Praha 13, VELKÁ OHRADA 
 
 
ZEMŘELI 

      Ve věku 73 let opustil naše řady pan Jaroslav Jelínek z Průhonic.  
Řadu let pracoval ve výboru Olympsportu jako revizor účtu.  

 

Smutná zpráva přišla také z Horní Branné. Měsíc po svých sedmdesátých narozeninách  
tragicky zahynul Jiří Honců.  

 

Za vše co oba udělali pro Olympsport jim patří naše velké poděkování. 
 Prosíme, věnujte jim tichou vzpomínku. 

 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ OLYMPSPORTU V PRAZE V JINÉM TERMÍNU 

     Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Zpravodaje, uskuteční se podzimní setkání 
Olympsportu v Praze. Bude se konat v zasedací místnosti Českého střeleckého svazu ve IV. patře, 
v Praze–Holešovicích,  U Pergamenky 3. Naším hostitelem bude místopředseda Olympsportu Láďa 
Janoušek. Ze stanice metra Nádraží Holešovice je to jedna stanice tramvají a vystupuje se na 
Ortenově náměstí. Mapku s místem setkání najdete v minulém čísle. Pozor však na změnu 
termínu. Z důvodu, že v původním termínu potřeboval zasedací místnosti Český střelecký svaz, 
jsme museli termín setkání o týden posunout. Všichni členové byli o změně informováni dopisnicí 
nebo elektronicky. Sejdeme se již :  
                                          v sobotu 1. října 2011 v 8.00 hodin 
     K setkání bude připraven příležitostný štoček ve výplatním strojku Postalia, který bude používán 
v den setkání na poště v Praze 6. Námětem bude úspěšný biker Jaroslav Kulhavý, který se stal 
nejen suverenním vítězem Světového poháru 2011, ale také mistrem světa v cross country.       
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NOVINKY ČESKÉ POŠTY 
 
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2011   
2011 European Volleyball Championships 

Hodnota:        20 Kč (ofset)                  Katalog. číslo:  0690 
Den vydání:    31. 8. 2011                     Rozměr:            23 x 40 mm 
Způsob tisku:  ofset   Tiskové listy:    po 50 ks známek 
Autor:             Pavel Švejda           
     Příležitostná známka k Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2011 
v Praze a Karlových Varech byla vydána 31.8.2011. Se známkou se vydává 
obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V 
obrazové části obálky je vyobrazena postava podávajícího volejbalisty. 
Obálka je vytištěna ofsetem v barvě šedé. Na razítku je volejbalový míč a 
text: Praha, 31. 8. 2011 

     Po velmi úspěšném mistrovství světa žen v basketbalu, které se v 
loňském roce konalo v Brně, Ostravě a Karlových Varech a kde naše 
děvčata vybojovala překvapivé stříbrné medaile, dostali možnost představit 
se našemu publiku reprezentanti jiného míčového sportu, ještě 
populárnějšího než je basketbal - volejbalisté. Tentokrát šlo o mužskou 
reprezentaci, která v loňském roce v Itálii na mistrovství světa vybojovala 
překvapivě desáté místo a zvítězila dokonce nad posledním mistrem světa 
z USA 3:0 a podlehla nešťastně novému mistru světa Brazílii 2:3.  
     O uspořádání mistrovství Evropy jsme se podělili se sousedním 
Rakouskem a tuhé boje proběhly ve dvou českých a dvou rakouských 
městech. U našich sousedů byla dějištěm Vídeň a Innsbruck. Na českém 
území se původně mělo hrát v Praze a v Liberci. Před nedávnou dobou naši 

pořadatelé změnili Liberec za Karlovy Vary, určitě nejen proto, že Karlovy Vary byly 
úspěšným pořadatelem finále basketbalového mistrovství. Trenér české reprezentace 
Jan Svoboda zhodnotil  složení naší skupiny B takto: „Ve skupině jsme společně s 
Ruskem, Portugalskem a s Estonskem. Jestliže jsme před losováním někoho nechtěli, 
pak to bylo Rusko a Srbsko. Ale také Portugalsko již dávno patří ke špičkovým 
evropským teamům a byli jsme rádi, když jsme v kvalifikaci o mistrovství světa zvítězili 
po infarktovém závěru 3:2. Ale ani Estonce bychom si ze čtvrtého, nejslabšího koše  při 
losování nevybrali. Skupina je to těžká a postoupit z ní nebude nic lehkého. Přesto je to 
naším cílem".  
     Vrcholný evropský turnaj se do České republiky vrátil přesně po deseti letech. V roce 2001 v Ostravě 
vybojovali naši reprezentanti čtvrté místo. Čtyři skupiny po čtyřech účastnících, to bylo celkem šestnáct 
družstev. 

Skupina A                         Skupina B                   Skupina C                 Skupina D  
Vídeň                                 Karlovy Vary               Innsbruck                         Praha 
(Wiener Stadthalle)         (KV Arena)                 (OlympiaHalle)                (O2 Arena) 

1. Srbsko   1. Rusko   1. Itálie   1. Slovensko 
2. Slovinsko                       2. Česká republika  2. Francie   2. Bulharsko 
3. Turecko                         3. Estonsko   3. Finsko   3. Polsko 
4. Rakousko                      4. Portugalsko  4. Belgie   4. Německo 

     Ve skupině B naši reprezentanti nejdříve v klíčovém zápase udolali Portugalsko 3:2.Vtězstvím 
nad Estonskem 3:0 si zajistili postup do osmifinále a v zápase o první místo ve skupině a přímý 
postup do čtvrtfinále podlehli hladce Rusku 0:3. Překvapivým vítězem skupiny D v Praze se stalo 
Slovensko. Jejich výhry nad Bulharskem a Německem se nečekaly. V posledním zápase porazili i 
obhájce titulu Poláky, ale Ti se „nechali porazit“, aby se v další cestě pavoukem vyhnuli Rusku a 
Bulharsku. Odskákali jsme to my, neboť nás si Poláci takto vybrali jako soupeře pro osmifinále.  

Osmifinále 
     Osmifinále skončilo jedním překvapením. To když na úkor Slovinska postoupili dále Finové. Naši 
reprezentanti nestačili na Poláky v zápase, ve kterém rozhodovaly jednotlivé sety drobné chyby. 
Těch jsme se dopustili více a ve čtvrtém setu jsme již nestačili a v turnaji tak skončili v osmifinále.  
Karlovy Vary: Bulharsko - Estonsko 3:0, Česká republika – Polsko 1:3 
Vídeň: Francie – Turecko 3:1, Slovinsko – Finsko 2:3 
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Čtvrtfinále 
Karlovy Vary: Polsko – Slovensko 3:0, Rusko – Bulharsko 3:1 
Vídeň: Itálie – Finsko 3:1, Srbsko – Francie 3:1 
 
     Finálové vyvrcholení se již odehrávalo jen ve Vídni. V prvním semifinále Itálie přehrála jasně Polsko 
3:0. Druhé pak bylo bitvou a v napjaté atmosféře způsobené několika spornými míči zvítězili Srbové nad 
Rusy 3:2. S pocitem křivdy a možná i s menší motivací nastoupili Rusové k zápasu o 3. místo s Poláky. 
Podlehli 1:3 a tak velcí favorité celého turnaje nakonec odjížděli z Vídně s prázdnou. Z bronzu se radovali 
Poláci. Novými mistry Evropy se po deseti letech stali Srbové, kteří ve finále porazili Itálii 3:1. 
                                                           (S použitím podkladů, zpracovaných Českou poštou –jpb-) 
 

Volejbal ve filatelii: od odborářské rekreace po mistrovství Evropy 
31. srpna 2011  15:54  
     Od odborářských motivů z padesátých let až po boje na evropském šampionátu. Volejbal je 
vděčným námětem pro filatelisty, kteří si od nynějška mohou přidat do sbírek devátou známku s 

tímto sportem.  
     Dvoumilionová edice dvacetikoruno-
vých známek vyšla k příležitosti 
mistrovství Evropy, jež začíná na českém a 
rakouském území už příští týden. 
     Velké pošty po celé zemi už prodávají 
známku i s obálkou prvního dne, v hracích 
dnech evropského šampionátu budou 
pošty v Praze a v Karlových Varech 
používat navíc i originální příležitostná 
razítka. 
    Volejbal se u České  
pošty těší velké  
oblibě.  
 
 
 
 
 

Dvacetikorunová poštovní známka s motivem Mistrovství  
Evropy ve volejbale 2011 |  foto: Jiří Benák, iDNES.cz 
 
     Stylizovaný souboj smečaře s blokařem od dvacetiletého autora Pavla  
Švejdy je už devátou známkou s volejbalovým motivem. Sport vysokých  
mužů a žen byl navíc vyobrazen také na 17 razítkách a na několika kores- 
pondenčních lístcích. 
     "První takové razítko je z roku 1952  a používala ho pošta v Jilemnici,      
kde se tehdy hrálo společné mistrovství republiky mužů i  žen," prozradil  Příležitostné razítko s tváří        
Jaroslav  Petrásek,  předseda  České  asociace  pro  olympijskou   filatelii.      Josefa Buldy Musila 

     V padesátých letech  se  volejbal 
prosadil  i  na první  korespondenční 
lístky. "Série dvanácti koresponďáků 
propagovala odborářskou rekreaci. 
Jeden z nich zobrazoval volejbal, který 
se na zotavovnách často hrával," dodal 
Petrásek. 
     Poslední volejbalová známka vyšla 
v roce 2001, kdy Česko pořádalo 
mistrovství Evropy v Ostravě, 
příležitostní razítko s podobiznou 
českého smečaře Martina Lébla vzniklo 
předloni, když Praha hostila závěrečný 
turnaj Ligy mistrů. 
 
 
Obálka prvního dne vydaná spolu se 
známkou k volejbalovému ME 
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Ukecal poštu, aby známku vydala 
     Vznik nové známky je zásluhou filatelisty Jaroslava Petráska, který k její edici přemluvil 
pracovníky České pošty. "Běžně se musí známka dostat do edičního  plánu  s  dvouletým 
předstihem, ale tak brzy jsem ještě vůbec nevěděl, že tady mistrovství bude. Nakonec jsem poštu 
ukecal," usmívá se.             
     Pro dnešní křest vznikl památeční list s fotografií stále aktivního hráče, blokaře Michala Raka. 
Příležitostní razítka pak připomínají legendy české volejbalové historie. 

     Hlavní pošta v Praze bude v hracích dnech používat razítko s 
obrázkem Zdeňka Malého, který byl kapitánem československých 
mistrů světa v roce 1956, na karlovarské dopisy bude otištěn portrét 
Josef Musila, českého Volejbalisty dvacátého století. 
     "Připomínáme si tady doby, kdy český volejbal ještě něco 
znamenal, co už je pryč. Snad už toto mistrovství vrátí náš sport 
aspoň trochu do lepších časů," řekl předseda Českého volejbalového 
svazu Zdeněk Haník na křtu, kde mu pozorně naslouchal i trenér 
národního týmu Jan Svoboda a smečař Petr Pláteník. 
     Šampionát oběma začíná už příští sobotu 10. září v Karlových 
Varech. Mistrovské zápasy se budou hrát také v pražské O2 Aréně a v 
rakouských městech Salcburku a Vídni. 
  
Zdroj:      http://sport.idnes.cz/volejbal-ve-filatelii-od-odborarske-   

  Příležitostné razítko s tváří     rekreace-po-mistrovstvi-evropy-11m-/ volejbal.aspx?c= A110831_   
          Zdeňka Malého             155453_volejbal_ber 
 
 

XVIII. letní národní sportovní hry zaměstnanců České pošty 
Nymburk 2011 
     V seznamu České pošty nesmí chybět tradiční ruční příležitostné poštovní 
razítko k letním sportovním hrám zaměstnanců v Nymburku. Letos se jedná o 
razítko s vyobrazeným tenisovým míčkem a logem ČP s textem "XVIII.letní 
národní sportovní hry zaměstnanců České pošty Nymburk 2011, Pardubice 2". 
Razítko bylo používáno poštou Pardubice 2 na příležitostné poštovní přepážce 
v místě konání her ve Sportovním centru Nymburk ve dnech 17.-18. 6. 2011. 

Czech open 2011, Čeladná 
     Ruční příležitostné poštovní razítko s textem "Czech open 2011, Čeladná" a s 
vyobrazeným logem turnaje k příležitosti konání golfového turnaje bylo 
používáno ve dnech 18.-27.8.2011 poštou v Čeladné na příležitostné poštovní 
přepážce v areálu golfového hřiště. 

Šachový zápas velmistrů, ČEZ CHESS trophy 2011 
     Ruční příležitostné poštovní razítko  s textem "Šachový  

zápas velmistrů,ČEZ CHESS trophy 2011" a s vyobrazenou  
bílou a černou šachovou figurkou k příležitosti šachového festivalu bylo použí- 
váno na poště Praha 1 ve dnech 12.-19.9. 2011.  
 

NOVINKY OLYMPSPORTU 
WIMBLEDON 2011 ve znamení českých tenistek 

     Takový úspěch ve Wimbledonu v jednom roce český ženský tenis 
ještě nazaznamenal. Petra Kvitová zvítězila ve dvouhře. Květa 
Peschkeová se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou nenašly 
přemožitelky v ženském deblu a Iveta Benešová s  Rakušanem 
Jürgenem Melzerem pak ve smíšené 
čtyřhře.  
     Olympsport připomněl tyto úspěchy 
dvěma příležitostnými razítky. Triumf Petry 
Kvitové OVS (červené barvy) 13.7.2011 na 
poště Praha 6 a vítězství Květy Peschkeové 

a Ivety Benešové příležitostným strojovým razítkem  26.7.2011 na 
stejné poště. Letošní úspěšnost našich tenistek podtrhuje účast 
v listopadovém finále Fedcupu v Rusku.  
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75 let od prvního přenosu 
olympijského ohně 
     Olympsport připravil k setkání s německými 
kolegy ze společnosti IMOS k 75. výročí 
přenosu prvního olympijského ohně z řecké 
Olympie do Berlína příležitostné strojové 
razítko, které bylo používáno na poště Praha 6 
dne 27.7.2011 a příležitostnou dopisnici 
s přítiskem. Pro novinkovou službu byly 
dopisnice odeslány z pošty Praha 6 do Petrovic, 
kde byly opatřeny denním razítkem 30.7.2011. 
Právě 30.7.1936 v Petrovicích uzavřela 
olympijská pochodeň cestu po Československu 
a byla předána na hraničním přechodu 
německým sportovcům.    

Zdeněk Malý, Cev Volleyball EUROPEAN Championship, Praha 1 
     Ve spolupráci Olympsportu s Českou poštou vznikla dvě příležitostná razítka k ME ve volejbale 
mužů 2011. Autorem návrhů je Jaroslav Petrásek. O jejich přípravě jste již byli informováni 
v minulém čísle Zpravodaje.   
     Ruční příležitostné poštovní razítko s textem "Zdeněk Malý, Cev Volleyball EUROPEAN 
Championship,Praha 1" a s vyobrazeným portrétem volejbalisty Zdeňka Malého, který byl kapitánem 
družstva mistrů světa z roku 1956, bylo používáno ve dnech 10.-18. 9. 2011 (mimo 13.9. a 16.9.) 
na poště Praha 1. K razítku připravil Olympsport ještě příležitostnou obálku s přítiskem. Reprodukce 
razítka je uvedena v článku Volejbal ve filatelii. 
     Zdeněk Malý (*7.7.1926 +9.3.2010) získal vedle uvedeného titulu mistra světa ještě dvě 
stříbrné medaile ze světových šampionátů v letech 1952 a 1960 a dva tituly mistra Evropy (1955 a 
1958). 

Josef Bulda Musil, Cev Volleyball EUROPEAN Championship, Karlovy Vary 1 
     Ruční příležitostné poštovní razítko s textem "Josef Bulda Musil, Cev olleyball EUROPEAN 
Championship,Karlovy Vary 1" a s vyobrazeným portrétem volejbalisty Josefa Musila bylo používáno 
na poště Karlovy Vary 1 ve dnech 10.-18. 9. 2011 (mimo 13.9. a 16.9.). K razítku připravil 
Olympsport ještě příležitostnou dopisnici s přítiskem. Razítko je vyobrazeno v článku Volejbal ve 
filatelii.  
     Josef Musil (*3.7.1932 v Kostelní Lhotě) je nejúspěšnější volejbalista v historii Československa. 
Získal dva tituly mistra světa (1956 a 1966) a tři světová stříbra (1952, 1960, 1962). Dva tituly 
mistra Evropy (1955 a 1958) a jedno stříbro z ME (1967). V jeho sbírce nechybí ani dvě medaile 
z OH, na které českoslovenští volejbalisté dosáhli: stříbro z OH 1964 v Tokiu a bronz z OH 1968 
v Mexiku. Větší sbírkou se u nás nemůže pochlubit žádný jiný volejbalista.  

Jaroslav Kulhavý, mistr světa 2011 v cross country   
     Příležitostný štoček s vyobrazeným mistrem světa v cross country 
2011 horských kol Jaroslavem Kulhavým bude používán ve strojovém 
razítku na poště Praha 6 v sobotu 1. října 2011, v den setkání 
Olympsportu. Jaroslav Kulhavý letos porážel s přehledem konkurenci 
a stal se také celkovým vítězem Světového poháru horských kol a my 
si jen přejme, aby mu vysoká výkonnost vydržela i v příští sezoně 
s vrcholem na OH v Londýně.  

Miroslav Knapková, mistryně světa ve veslování 2011 
     Další spolupráce Olympsportu s Českou poštou nám do sbírek přinese 
příležitostné ruční razítko k životnímu sportovnímu úspěchu Miroslavy 
Knapkové. Ta se stala mistryní světa ve skifu na mistrovství světa, které 
se konalo na slovinském jezeře Bled. Pošta Praha 1 bude příležitostné 
razítko používat ve dnech 3.-8.10.2011. Olympsport k tomu připraví 
příležitostnou dopisnici s přítiskem. 
     Skvělou formu si Miroslava Knapková udržela až do Mistrovství 
Evropy v Plovdivu, kde uzavřela letošní vydařenou sezonu ziskem titulu 
mistryně Evropy. 
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Světový pohár v Biatlonu, Nové Město na Moravě 
     Od 10.10.2011 bude používat Český biatlonový svaz nový 
štoček ve znehodnocovacím výplatním strojku pošty Praha 7 
k příležitosti konání závodů Světového poháru v biatlonu 
v Novém Městě na Moravě ve dnech 9.-15.1. 2012. 

 

Jan Železný  
a ČESKÁ OŠTĚPAŘSKÁ ŠKOLA 
     Poslední den letošního roku bude pošta Praha 6 používat ve 
výplatním strojku Postalia štoček s vyobrazením trojnásobného 
olympijského vítěze v hodu oštěpem Jana Železného a textem „Jan 
Železný a ČESKÁ OŠTĚPAŘSKÁ ŠKOLA / Barbora ŠPOTÁKOVÁ / 
Jarmila KLIMEŠOVÁ / Vítězslav VESELÝ / Jakub VADLEJCH / Petr 
FRYDRYCH / Žijeme Londýnem“. Připomenutí, že vstoupíme do 
olympijského roku 2012.  

 

SETKÁNÍ OLYMPSPORT a IMOS     HELLENDORF – PETROVICE 
     Setkání se uskutečnilo ve dnech 30.-31. července 2011 a skončilo vcelku úspěšně. Z členů Olympsportu jsme napočítali 
deset zúčastněných (Olympsport reprezentovali pánové Diviš, Hampl, Hladík, Jásek, Kočí, Krakl, Osuský, Petrás, Petrásek a 
Sauerstein),  z německé strany něco mezi 30 a 40. Dále bylo zastoupeno Slovensko (Dr. Peter Osuský, který je také členem 
Olympsportu) a Velká Británie (Bob Farley). Domů si účastníci odvezli, případně dodatečně obdrželi poštou, materiály naše (SR 
a CDVp k přenosu ohně před 75 roky - viz novinky Olympsportu) a německé. Od všech německých materiálů ještě několik 
kousků je k dispozici u Jardy Petráska á 2 €  = 50 Kč / ks. Zájemci si mohou napsat. Máme dvě různé obálky soukromé 
německé pošty Bieber post s různými známkami této pošty, přepravené z Magdeburku do Berlína s přítisky Jesse Owense 
(obálky vlevo a uprostřed pod článkem). Obálky téže pošty s jiným přítiskem a známkou, přepravené v Magdeburku (obálka 
vpravo dole). Dále potom obálku se známkou jiné soukromé pošty Post Modern s PR Hellendorf z ochoty (známka s PR vpravo 
pod článkem) a konečně obálky oficiální Deutsche post s novým typem OVS typu Stampit, přepravené z Hellendorfu do 
Českého Brodu (pouze OVS dole pod článkem).                                                                                                                -jp- 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vlastní setkání a jeho atmosféru úžasně vystihl ve 
svém příspěvku Dr. Peter Osuský: 
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Pred 75 rokmi... 
     ... k „nám“, do našej „rodnej“ čs. vlasti prišiel prvý (a posledný) raz 
olympijský oheň. Na svojej ceste z gréckej Olympie do Berlína sa zastavil 
v Tábore, Prahe a hranicu krajiny organizujúcej dovtedy najväčšie 
olympijské hry prekročil v Petroviciach aby o 11.45 dobehol prvý nemecký 
bežec do Hellendorfu, prvej nemeckej obce na svojej trase. A práve 
v Hellendorfe sa konalo 
stretnutie členov IMOS-
u a Olympsportu 
z Čiech, Nemecka, ale 
aj Spojeného 
kráľovstva a Slovenska. 

Ako člen oboch hostiteľských inštitúcií som bol v 
s Bobom Farleyom „medzi svojimi“ a vlastne ako 
člen britskej SOC (Society of Olympic Collectors 
– tí sa tak už volajú odjakživa, my len pár dní), 
ktorej je Bob predsedom, som doma i u neho. 
Bolo to proste fajn stretnutie starých (a žiaľ i 
mierne starnúcich) kamarátov.  
     Filatelia a zberateľstvo vôbec zvyčajne 
nesúvisí s počasím „vonku“, lep známok 
a hárčekov ani atrament podpisov hviezd histórie 
športu sa proste neznáša s dažďom a nám tak 

drahé známočky nemajú radi ani vietor či aspoň prievan – ako ukázala 
jedna z mála aspoň parciálne „filatelistických“ scén z histórie nášho 
filmu, v ktorej Voskovec a Werich úspešne zostrihali plot nášmu 
zberateľskému kolegovi. Prečo tento exkurz do meteorológie? Lebo 
okrem zaujímavých prednášok, o ktorých sa zmienim v ďalšom 
a poldňovej „burzy“, ktorých dejiskom bola stará škola, bola 
v programe i slávnosť pri pamätníku príchodu ohňa do Nemecka. 
A počas krátkeho zhromaždenia si účastníci (a zvlášť ja, lebo som 
nemal dáždnik ale zato som mal krátke rukávy..., konzervatívci 
predsa neustupujú počasiu!) v plnej miere vychutnali to, čomu 
nemecký jazyk hovorí „Schnuerlregen“. Leje pri ňom tak, že voda 
nepadá v jednotlivých kvapkách ale súvislo, v „šnúrkach“. Krušné 
Hory, vzhľadom na nesuché leto a zníženie za komunistov zničujúcich 
hnedouhoľných emisií, krásne zelené, sa nám predviedli v 48 
hodinovom takmer nepretržitom daždi. 
   Ten pamätník (Radek Jásek i iní ho vzorne fotograficky 
zdokumentovali) postavil, čuduj sa svete, komunistický režim NDR v r. 
1957. Ten s „Hitlerovou“ olympiádou nechcel inak nič mať (veď bolo 
známe, že všetci fašisti a revanšisti boli doma v „NSR“ a všetci 
antifašisti a odbojári v NDR). Autor, umelecký kamenár na pamätník    

  Předsedové partnerských společností. Zleva:         Předsedové (Thomas Lippert a Jarda Petrásek)      
   Bob Farley, Peter Osuský, Thomas Lippert                              položili k pomníku květy 
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„vymajzlíkoval“ určený text, v ktorom si i menej ostražité oko všimlo na prvý pohľad chybu. V texte 
je totiž reč o štafete Atény – Berlín. A ako vieme, Atény boli len zastávkou (ani nie prvou) na trase 
Olympia – Korint – Atény – Delfy – Lamia – Larissa  – Kozani – Thessaloniki – Sofia – Niš – Jagodina 
– Oplenac (tam oheň v nočných hodinách pozdravil mladý juhoslávsky kráľ Petar) – Belehrad – Novi 
Sad – Subotica – Budapešť – Viedeň – Praha – Drážďany – Berlín. Odtiaľ, už počas hier, vyrazila 
štafeta do dejiska jachtárskych súťaží – Kielu, kam dorazila  včas pred ich začiatkom. Keď pamätník 
v roku 2004 po takmer polstoročí obnovili, chyba v texte  
zostala, no Európa ani Nemecko už neboli dramaticky rozdelené a Česká republika sa krátko 
predtým stala členom EÚ. Apropo, autor pamätníka bol na stretnutí medzi nami, drží sa aspoň tak 
dobre, ako jeho dielo. Pokiaľ ide o chybu v texte, vysvetlenie nemal ani autor, ani športový 
funkcionár – účastník inaugurácie, išlo 
zrejme o absenciu pozornosti a znalosti 
faktov, ktorú predviedli vtedajší 
zadávatelia. 
     Pamätník sa stal i námetom známky 
súkromnej poštovej služby „PostModern“ 
a podujatie okrem tohto produktu 
dokumentuje i Olympsport pečiatkou 
mapujúcou trasu ohňa cez ČSR –- čo je 
z hľadiska námetového využitia takéhoto 
filatelistického materiálu veľmi dobrý 
nápad. IMOS nasadil k stretnutiu štoček, 
ktorý bol použitý na zásielkach odoslaných 
v deň stretnutia (30.07.) z Bad Gottleuba, 
neďalekej obce, v ktorej bola najbližšia 
v sobotu dopoludnia otvorená pošta. Ku cti 
Thomasa Lipperta, úradujúceho predsedu 
IMOS-u, ktorý svojim nezameniteľným 
spôsobom naškrabal adresu na „moju“ ale aj iné obálky a hneď za rána ich odoslal (prišla 4.8.), 
treba povedať, že ju urobil tak autentickú, a to tak, že na ňu nechal citlivo dopadnúť i dve dažďové 
kvapky, ako „meteorologickú dokumentáciu“ dobre zorganizovaného podujatia. Problémom je takáto 
kvapka vtedy, ak je adresa napísaná vo vode rozpustným prostriedkom – čo bol Thomasov prípad. 
Preto nech žijú večné perá, sú síce menej nóbl ako tie fajnovejšie – ale nerozpijú sa. Všetky 
zmienené materiály sú prezentované v olympsporťáckom ONLINE 4_11, kde sú aj celinové obálky 
kuriérnej služby, tematicky venované pomerne nenápadito Jessemu Owensovi, ktoré vydal OSPC – 
zoskupenie našich berlínskych olympijsko-športových filatelistických spolubratov. 
     IMOS pripravil i peknú a kvalitne vytlačenú publikáciu, ktorej obsahom je filatelistický príbeh 
štafety olympijského ohňa v r. 1936. Ten nám, podopretý powerpointom, vyrozprával vo svojej 
peknej prednáške Thomas Lippert. Diskusia bola o.i. na notoricky diskutovanú tému pôvodu 
záhadného kašetu značky „Čechoslowakei“ či rýchlosti fotografa-šikuláka v svetle hodinového údaja 
na pečiatke verzus času potrebného na vyvolanie filmu a fotografie.  
     Stargast, ako hovoria Nemci, po našom „hviezdou podujatia“ mal 
byť Dr. Karl Lennartz, významný historik športu, ktorý však ochorel 
a tak zohnali „náhradníka“. Toto označenie je však úplná drzosť, 
keďže išlo o Volkera Klugeho. Tento najmenej dvakrát múdry pán 
(klug = nemecky múdry, pre tých, ktorí už prešli výlučne na 
angličtinu) je autorom množstva olympijsko-historických publikácií 
a tiež fundamentálneho diela, 5-zväzkových Olympijských hier vo 
výsledkoch, ktoré môžem vrelo odporúčať každému záujemcovi 
o dejiny OH (5. zväzok je venovaný ZOH). Výsledky pred ním spísali 
aj iní, no rozsiahly poznámkový aparát o mnohých účastníkoch hier 
je studnicou poznatkov, ktoré, filatelisticky vhodne dokumentované, 
prekvapia aj informovaného porotcu a zaujmú zainteresovaného 
návštevníka výstavy. Kluge hovoril o olympijskej symbolike, no prišlo 
i na legendárne filmy o berlínskych hrách, ktoré nakrútila 
talentovaná a všetkého schopná legenda, režisérka Lenie 
Riefenstahl, ktorá zomrela pred pár rokmi, dožijúc sa stovky 
a nepriznávajúc nijaké životné omyly.  
     Jednou z tém rozhovorov  reprezentantov našich zoskupení bola i budúcnosť FIPO (ktoré vlastne 
budúcnosť nemá) a budúcnosť zberateľstva. Thomas je členom pracovnej skupiny, ktorá má za 
úlohu dôstojne pochovať FIPO a Bob je dokonca členom nadriadeného orgánu, kde hrajú prím 
súdruhovia z Lausanne – o ich úlohe sa veľa nevie. 
     Na rozdiel od Slovenska, kde sa filatelisti a zberatelia olympijskej symboliky spojili a vytvorili 
Slovenskú spoločnosť olympijských a športových zberateľov, chýbajú v Čechách a zrejme i 
v Nemecku príslušní zberatelia „do partie“, takže tam niet o spájaní sa zatiaľ ani reči. Ani z Londýna 
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v tomto smere signál nevyšiel –  a tak nám zostáva držať sa ruského: „požijeme si a uvidíme“, resp. 
keď už ide o správu z českého pohraničia, hoc i nie chodského, tak sa potom držať věty kosínové: 
hin se hukáže – kdo s kým. Realitou je existencia národných spoločností, ostatné je v rovine úvah. 
Reč sa viedla i o členskom a iných veciach, som pevne presvedčený že Thomas Lippert bude 
rozumne zastupovať naše spoločné postoje. 
     A keďže nielen slovom a dažďom je človek živý, súčasťou podujatia boli i spoločný obed a večera, 
ktoré sa, podobne ako naše ubytovanie, konali na pôde „zemí historických“. Raz nám slušne navarili 
v Petroviciach „U radnice“ a raz v „Schweizerhofe“ (aký pekný český názov!) v Sněžníku. Pivo (tuším 
Krušovice) bolo dobré a Jim Beam tiež nesklamal, proste: niet nad konzervatívne hodnoty. Krátku 
reč som hodil i s Charliem Bienartom, ktorý nás opäť srdečne pozval do Kolína nad Rýnom, kde sa 
postupne buduje tradícia jarných zberateľských stretnutí.  

 
   Účastníci setkání z řad Olympsportu: Na úvodní 
straně Zpravodaje zleva: Gerhard Krakl, Jaroslav 
Petrásek a Radek Jásek. Peter Osuský ve výstřižku 
na začátku svého článku „Před 75 rokmi…“ Na této 
straně zleva doprava Pavel Hladík, Jan Petrás, 
Josef Kočí, Josef Sauerstein, Jiří Hampl a Václav 
Diviš. 
 
     Záverom správy zo služobnej cesty býva 
informácia o doprave. Ako posádka Petráskovho 
auta sme si cestou na miesto činu so zaujatím 
prezreli mnohé miestne pozoruhodnosti tak 
dôsledne, že sme sa takmer stali znalcami 

teplického kraja (zvlášť vynikáme v znalostiach krás najväčšieho, resp. minimálne najdlhšieho 
mestečka na svete menom Krupka). Štúdium mapy (Jásek) mi pripomínalo jednu položku 
z neverejnej výstavy obrazov a artefaktov Bedřicha Bobše (pre pamätníkov: z programu 
Vodňanského a Skoumala) pod názvom: „Skupina trpaslíkov sa dezorientuje pomocou buzoly“. 
Radek pritom dokázateľne buzolu vôbec nemal. Pavel Hladík, sám vedec, to znášal elegantne, priam 
stoicky. A pokiaľ ide o aktuálne olympijsko-historické poznatky, vďaka pokračujúcemu výskumu sme 
sa o.i. dozvedeli, že vajcia sú vypredané (to bolo napísané na budove, ktorá je na najznámejšej 
pohľadnici z olympijského Hellendorfu vľavo od stožiara so zástavou). Cestou sme však, keď už nie 
vajcia, mohli kúpiť veľa trpaslíkov rôznych veľkostí (bez buzoly), bocianov a inej gypsovej či 
plastikovej hávede. Ľahké dievčatá sa zrejme v lejaku rozpustili a vypustili. Olympijská tradícia však 
prežije i potopu sveta! 
                                                         Dr. Peter Osuský, priamý účastník zájazdu  

DRUHÁ ŘECKÁ OLYMPIJSKÁ 1906 
     Navzdory bouřlivému úspěchu prvních athénských her v roce 1896 byl výsledek dalších dvou olympijských her 
(1900 Paříž a 1904 St.Louis) pro pořadatele zklamáním. Zejména slabá účast byla důvodem pro tento pád, který 
vypadal trochu jako by otřásal příští budoucností olympijského hnutí. Teprve jednomyslné rozhodnutí, učiněné někdy 
mezi hrami v St.Louis (1904) a v Londýně 1908 jednoznačně vyjádřilo podporu konání sportovních událostí v rozsahu 
a s reputací, kterou měly Hry první olympiády 1896. Ostatně Athény prosadily, že k desátému výročí těchto Her se 
konaly v Athénách 2006 tzv. Olympijské mezihry. Dokonce se ozývaly hlasy, požadující, aby všechny budoucí 
olympijské hry byly pořádány výhradně v Athénách. 
     K mezihrám byl dokončen Panathenaiský stadion, byla instalována mramorová sedadla, úschovny zavazadel, 
objekt zdravotnického zařízení, pomocné haly a sadová a květinová výzdoba okolí. Každopádně byly mezihry 
korunovány velkým úspěchem a rozhodně přispěly k tomu, že další olympiády se staly významnou přehlídkou 
světového sportu. 
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     Vydání poštovních známek, rovněž příležitostné, zajistila tiskárna Perkins, Bacon a spol. a stejně jako u Her první 
olympiády se na celé záležitosti podílela i firma s řeckými zájmy Segg a řecky znějícím jménem majitele Skliros. 
     Pro tisk byl použitý velice kvalitní papír s průsvitkou s královskou korunou a písmeny ET s několika různými druhy 
lepu. Malé formáty známek byly tištěny v arších po 100 ks se zoubkováním 13½, velké formáty po padesáti kusech 
se zoubkováním 14 x 13¾. U některých hodnot existují i známky stříhané nebo s dvojitou perforací vodorovnou, 
svislou i obojí. Též existují hodnoty s dvojitým tiskem. Křížkem (+) jsou označené hodnoty s velmi řídkým výskytem. 
 
25.3.1906 MEZIOLYMPIJSKÉ HRY 1906 V ATHÉNÁCH     
                    
čs hodnota barva * ּס stříhaný 

pár 
H V HV dvojit

ý tisk 
*** na 

celistvos
ti 

189 1 lepta hnědá 0,30 0,30 400,00   100 + 0,40 15,00 
190 2 lepta šedá 0,40 0,30 400,00 50 60 80 + 0,40 15,00 
191 3 lepta oranžová 0,60 0,30 400,00 20  60 + 0,40 15,00 
192 5 lepta zelená 0,70 0,50 200,00 30 30 80 + 1,00 15,00 
193 10 lepta karmín 3,00 0,50 400,00 40 40 80 + 5,00 15,00 
194 20 lepta lila 5,00 0,50 1000,00 50 50 150 + 12,00 30,00 
195 25 lepta ultramarin 4,00 0,60 1000,00 50 50 150 1500 13,00 30,00 
196 30 lepta fialová 6,00 3,00 +    1100 14,00 80,00 
197 40 lepta hnědá 6,00 3,00 2000,00 150    12,00 80,00 
198 50 lepta fialová 14,00 3,00 + 150   + 23,00 80,00 
199 1 drachma černá 50,00 15,00 1500,00  200   170,00 330,00 
200 2 drachmy růžová 100,00 30,00      260,00 500,00 
201 3 drachmy žlutá 110,00 80,00      450,00  
202 5 drachem tmavomodrá 150,00 90,00      430,00  
Série 14 ks 450,00 227,00      

čtyřblok    pětinásobek hodnoty jedné známky      V     dvojitá perforace vertikálně    
H    dvojitá perforace horizontálně                 HV    dvojitá perforace horizontální i vertikální 
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 NÁMĚTY JEDNOTLIVÝCH ZNÁMEK A POČTY VYDANÝCH HODNOT  
  
čs. hodnota motiv prodej ks čs hodnota motiv prodej ks 

189 1 lepta Apollon při hodu diskem 4 505 000 196 30 lepta Zápasníci pod Akropolí 305 000 
190 2 lepta -„- 3 505 000 197 40 lepta Bůh olympijských her 405 000 
191 3 lepta Sportovec při skoku 3 005 000 198 50 lepta Atlas nabízí zlaté jablko 505 000 
192 5 lepta -„- 4 505 000 199 1 drachma Antičtí řečtí běžci 202 500 
193 10 lepta Vítězství (amfora) 3 505 000 200 2 drachmy -„- 202 500 
194 20 lepta Atlas nabízí zlaté jablko 5 005 000 201 3 drachmy -„- 102 500 
6 25 lepta Zápas Herkula s Antaeuem 2 505 000 202 5 drachem Bohové  zahajují hry 102 000 

 
RUČNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA ATHÉNSKÝCH MEZIHER 1906 

 

     Athénské mezihry se konaly 9. – 19.4.1906. Řecká pošta při této příležitosti používala tři ruční příležitostná razítka, 
která bylo možno získat na Olympijském stadionu, v Zappeionu, sídle organizačního výboru her a na Akropoli, 
symbolu Athén a cíli všech jeho návštěvníků. Razítka byla používána po celou dobu her s výjimkou razítka na 
stadioně, které první den her, tedy 9.4.1906 v používání nebylo. Z pohledu na další tabulku je patrné, že zjevně 
nejdražší a tím také nejhledanější je razítko, používané v Zappeionu. 

 

     
číslo místo použití na výstřižku na obálce na pohlednici 

I. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 65.- 650.- 350.- 
II. ΖΑΠΠΕΙΟΝ 330.- 2500.- 1200.- 
III. ΣΤΑΔΙΟΝ 50.- 420.- 250.- 

      

 
     Známky katalogových čísel 198 a 200 byly přitiskované přetiskem KΠ, hodnoty s čísly 208 až 211 byly 
přetiskované různými nepoštovními razítky fiskálního původu (přeměna na kolky), nebo pro potřeby výuky nových 
poštovních zaměstnanců.. Od vyšších hodnot známek i od použitých příležitostných razítek existují falza ke škodě 
pošty i sběratelů.                       -jp-   
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LETNÍ AUKCE 2011 VÝSLEDKY 
Pol.        Kč 

1 160 
3 70 
4 20 
5 130 
6 80 
7 50 
8 30 
9 42 

10 32 
11 26 
12 60 
13 50 
14 14 
15 70 
16 34 
17 34 
18 32 
20 460 
21 2500 
22 55 
23 20 
24 22 
25 34 
26 20 
27 42 
28 32 
29 20 
30 36 
31 26 
32 42 
33 42 
34 24 
35 150 
36 14 
38 18 
39 32 
40 20 
41 20 
42 28 
43 20 

44 250 
45 60 
46 200 
47 200 
48 200 
49 80 
51 30 
52 550 
53 55 
54 18 
55 18 
56 46 
58 30 
60 30 
61 30 
62 30 
63 30 
64 44 
65 65 
66 46 
67 18 
68 18 
69 18 
70 32 
71 32 
72 18 
73 18 
74 18 
75 18 
76 28 
77 32 
78 18 
79 18 
80 18 
81 38 
82 18 
83 38 
84 18 
85 32 
86 80 
87 20 

88 32 
89 36 
90 70 
91 80 
92 30 
93 28 
94 44 
96 18 
97 60 
98 60 
99 60 

100 60 
101 65 
102 50 
103 34 
104 16 
105 20 
107 30 
108 85 
110 16 
111 42 
112 40 
113 60 
114 50 
115 30 
116 40 
117 60 
118 60 
122 85 
123 20 
124 30 
125 26 
126 26 
127 26 
128 30 
129 60 
131 50 
132 40 
133 30 
134 50 
135 50 

136 40 
137 30 
138 30 
139 65 
141 40 
142 40 
143 24 
144 24 
145 26 
146 16 
147 16 
148 26 
151 50 
152 40 
153 44 
155 24 
157 38 
158 30 
159 70 
161 20 
162 75 
163 42 
165 55 
166 40 
167 80 
168 34 
169 60 
170 60 
171 42 
172 16 
173 32 
174 40 
175 50 
176 40 
178 26 
179 250 
180 80 
181 34 
182 75 
183 10 
185 220 

186 42 
187 30 
188 44 
189 20 
190 200 
195 30 
196 30 
198 30 
201 100 
202 100 
203 34 
206 12 
207 60 
208 20 
209 26 
210 12 
214 34 
215 16 
216 30 
217 30 
219 40 
220 40 
221 18 
222 60 
223 40 
224 70 
225 10 
227 16 
234 44 
237 90 
241 40 
248 30 
249 34 
250 32 
251 220 
252 130 
255 150 
259 310 
262 50 
263 50 
265 20 

271 65 
272 65 
275 75 
276 70 
279 26 
283 26 
284 26 
285 26 
288 90 
289 24 
290 34 
293 30 
294 36 
295 14 
296 14 
297 65 
299 95 
300 60 
301 120 
303 60 
304 48 
305 32 
306 30 
307 44 
310 26 
311 24 
313 24 
314 24 
315 80 
318 30 
321 30 
323 42 
324 30 
325 30 
326 30 
327 30 
328 30 
329 60 
330 36 
331 34 
332 60 

334 40 
336 34 
337 110 
338 30 
339 30 
340 55 
341 34 
342 40 
343 30 
346 30 
347 26 
348 40 
350 55 
351 30 
352 30 
353 42 
354 26 
356 26 
357 65 
363 30 
364 40 
365 34 
366 200 
368 75 
369 34 
370 42 
371 32 
372 36 
373 30 
374 20 
375 20 
376 34 
377 34 
378 34 
379 40 
380 40 
381 34 
382 34 
383 34 
384 50 
385 34 

387 55 
388 42 
389 40 
390 44 
391 30 
392 50 
395 40 
396 36 
397 26 
398 180 
399 34 
401 34 
403 30 
404 34 
405 34 
406 28 
407 24 
408 26 
409 20 
411 26 
412 65 
417 28 
418 24 
419 36 
420 38 
421 44 
425 24 
427 24 
428 24 
429 26 
431 24 
433 38 
434 26 
435 18 
437 22 
438 22 
441 26 
442 24 
443 26 
444 24 
446 24 

447 24 
448 24 
449 24 
452 24 
453 24 
454 32 
455 28 
456 24 
457 26 
458 28 
459 32 
460 28 
461 22 
462 65 
463 32 
464 28 
465 24 
465 30 
466 32 
467 42 
468 32 
473 44 
474 32 
475 36 
479 44 
483 32 
484 42 
488 32 
489 28 
490 28 
491 28 
494 24 
495 26 
496 360 
497 70 
500 60 
 
 
NEPRO-
DANÉ  
POLOŽKY 

2, 19, 37, 50, 59, 95, 106, 109, 119, 120, 121, 130, 138, 140, 149, 150, 154, 156, 160, 164, 177, 184, 191, 
192, 193, 194, 197, 199, 200, 204, 205, 211, 212, 213, 218, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235,  238, 
239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 253, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 
272, 273, 274, 277, 278, 280, 281, 283, 286, 287, 291, 292, 293, 302, 308, 309, 312, 316, 317, 319, 320, 
322, 333, 335, 344, 345, 349, 355, 358, 359, 360, 361, 362, 367, 370, 386, 393, 400, 402, 410, 413, 414, 
415, 416, 422, 423, 424, 426, 430, 432, 436, 438, 439, 440, 445, 450, 451, 469, 470, 471, 472, 476, 477, 
478, 480, 481, 482, 485, 486, 487, 489, 492, 493. 
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