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- 25.3. Košice 1 - Vydání známek k MS 2011 IIHF / Ladis
- 25.3. Bratislava 1 – Vydání známek k MS 2011 IIHF / Jozef Golonka 
- 29.4. Bratislava 1 – Mistrovství světa 2011 IIHF / Zahájení / Slovensko - Slovinsko (1) 
- 29.4. Bratislava 1 – Mistrovství světa 2011 IIHF / Zahájení / Slovensko - Slovinsko (2) 
- 29.4.–15.5.2011 Slovenská pošta – Mistrovství světa 2011 IIHF  
- 29.4. Košice 1 – Mistrovství světa 2011 IIHF / Zahájení / Bělorusko - Kanada (1) 
- 29.4. Košice 1 – Mistrovství světa 2011 IIHF / Zahájení / Bělorusko - Kanada (2) 
- 15.5. Bratislava 1 – Mistrovství světa 2011 IIHF / Finále / Švédsko – Finsko (1) 
- 15.5. Bratislava 1 – Mistrovství světa 2011 IIHF / Finále / Švédsko – Finsko (1) 
- 1.6. Spišská Nová Ves 1 – HC OSY / Mistryně  
             Slovenska / 2009/10 / 2010/11 
- 2.7. Levice 1 – 1911-2011 Sto let kopané  
             v Levicích 
- 10.9. Bratislava 1 – MS v kanoistice na divoké  
       vodě / Areál vodních sportů Bratislava-Čunovo 
- 15.9. Trenčín 1 – Rozloučení s Pavolem Demitrou 
- 15.9. Košice 1 – Mezinárodní maratón míru –  
       Košice / 50. výročí legendárního vítězství  
       Abebe Bikily                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



NABÍDKA – Z pozůstalosti bývalého člena Olympsportu je pro zájemce k dispozici 
kompletní řada Zpravodajů a Knihovniček Olympsportu ve velice dobrém stavu.  

Cena dohodou. Informace dostanete u redaktora na mailu petras.jan13@seznam.cz nebo 
na mobilu 732 376 056. 
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- 10101 Zagreb 1.2. -  Tenisový turnaj PBZ Zagreb Indoors
- 21101 Split 12.2. – 100. výročí založení H.N.K. / „Hajduk“ 
- 10101 Zagreb 21.2. – Zlatá medaile / Blanka Vlašič / Doha 2010 / MS v atletice (halové) 
- 10101 Zagreb 22.2. – Zlatá medaile / MS ve veslování Karapiro 2010 / D.Šain, M. Sinkovič,   
                                       D.Martin, V. Sinkovič / párová čtyřka  
 













- 10101 Zagreb 23.2. – ME ve vodním pólu / Chorvatsko / zlatá / medaile / Zagreb / 2010  
- 10101 Zagreb 24.2. – Zlatá medaile / skok vysoký / ME v atletice / Barcelona 2010  
                                      / Blanka Vlašič / 
- 10101 Zagreb 25.2. -  Zlatá medaile / disk / ME v atletice / Barcelona 2010 / Sandra Perkovič
- 10101 Zagreb 5.3. – Davis cup / Chorvatsko-Německo / Světová skupina 1. kolo 
 
 













- 10101 Zagreb 21.3. -  Zlatá medaile / St. Petersburg 2010 / Evropské prvenství / Lucija   
                                       Zaninovič / Taekwondo 
- 10101 Zagreb 22.3. – Zlatá medaile / Sanja Jovanovič / ME v plavání / krátký bazén /        
                                       Eindhoven 2010 / 50 m znak 
- 10101 Zagreb 23.3. – Zlatá medaile Split 2010 / ME v jachtingu – třída Finn / Ivan Kljakovič-   
                                       Gašpič        
- 10101 Zagreb 24.3. – Zlatá medaile / Tina Mihelič / ME v jachtingu / třída LRD / Tallin 2010 
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- 10101 Zagreb 25.3. – Zlatá medaile / ME v jachtingu / Tonči Stipanovič / Třída Laser / Tallin   
                                       2010        
- 21101 Split 7.5. – 10. mezinárodní / veslařská regata osmiveslic / Cambridge Oxford Split 
- 20000 Dubrovnik 27.6. – Basketbalový turnaj „Setkání přátelů“ / Real / Maccabi / Barcelona /     
                                           Jugoplastika10 
- 10101 Zagreb 6.9. – EURO 2012 / Polsko-Ukrajina / Kvalifikace / Skupina F / Chorvatsko-Izrael       





 
 
 
 

 


- 10101 Zagreb 10.9. – Chorvatský olympijský výbor / 1191 - 2011        
- 10101 Zagreb 14.9. – UEFA Champions League / Liga mistrů GNK Dinamo – FC Real 
- 47000 Karlovac 20.10. – 100 let tenisového klubu Karlovac / 1911-2011        
- 10101 Zagreb 15.11. – EURO 2012 / Polsko-Ukrajina / Chorvatsko - Turecko        
 













- 10101 Zagreb 15.11. – ME ve stolním tenisu 2011 / Gdaňsk-Sopoty 8.-16.10.2011 / Andrej   
                                        Gačina-Marcos Freitas mistr Evropy 
- 10101 Zagreb 23.11. – Ivica Kostelič / vítěz světového poháru v lyžování 2010-2011        
- 10101 Zagreb 7.12. – UEFA Champions League / Liga mistrů GNK Dinamo - Lyon   
- 22102 Šibenik 20.12. – Vzpomínka na Dražena Petroviče   
                                                                                                                                    -jpb- 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Ve dnech 20. – 21. dubna 2012 se v pavilonu A3 brněnského výstaviště koná tradiční 
Veletržní setkání sběratelů. 

Otevřeno od 9.00 do 17.30 hod. Vstupné na 1 den 10,- Kč. Připomínáme, že v rámci druhého dne 
setkání se od 12 hod. uskuteční setkání Olympsportu v salonku Janáček hotelu Voroněž 2  

(Hotel Voroněž 2 se nachází naproti pavilonu B, východ z výstaviště branou číslo 4). 
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  1 -  82467 GARMISCH -PARTENKIRCHE N - 7.2.2011    MS v alpském lyžování / 2.-20. února   
  2 -  82467 GARMISCH -PARTENKIRCHE N - 15.2.2011  75 let olympijské vesnice /  Jubilejní výstava 
  3 -  Podpora kandidatury Mnichova na pořádání ZOH 2018 - 69 poštovních center používalo od 10.2. do 30.6.   
        strojové razítko                          Podpořme žádost o pořadatelství / Mnichov 2018 / kandidátské město  
  4 -  80939 MÜNCH EN - 3.3. – 30.6.2011  Německá pošta / www.die-freundlichen-Spiele / Mnichov 2018 /   
                                                                      kandidátské město / Podpořme žádost o pořadatelství  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5 -  10117 BERLIN - 7.4.2011  (Razítko prvního dne)  Pro sport / První vydání: / 7.04.2011    
  6 -  53113 BONN   - 7.4.2011   (Razítko prvního dne)             První vydání: / 7.04.2011 / Pro sport    
  7 -  10437 BERLI N - 7.4.2011 (Prezentace německé filatelie při ME 2011 ve sportovní gymnastice. Na razítku je  
                                                   uvedeno chybně ME v umělecké gymnastice – Kunstturn-EM) 
                                                Německá pošta / Kunstturn-EM 2011 / od 4. do 10. dubna 
  8 -  50678 KÖLN    - 9.4.2011  (Účast Německé pošty na 12. mezinárodní sběratelské burze IMOS) 
                                                 Německá pošta / Událost: poštovní známky / 75 let od zimní a letní olympiády     
                                                 v Garmisch-Partenkirchenu a Berlíně 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 9 - 50678 KÖLN - 9.4.2011   FOTBALOVÉ / MISTROVSTVÍ SVĚTA / ŽEN / Zahajovací zápas /  
                                               26.06.2011 v Berlině 
10 - 50678 KÖLN - 9.4.2011  (Účast Německé pošty na 12. mezinárodní sběratelské burze IMOS) 
                                               Německá pošta / Událost: poštovní známky / Mnichov – Kandidát pro XXIII. zimní   
                                               olympiádu / MNICHOV 2018 / Candidate City 
11 – 60389 FRANKFURT AM MAIN - 28.4.2011 Německá pošta / Událost: poštovní známky / Kongres IMOS /   
                                               MS v kopané žen 2011 / 26. červen – 17. července 2011 / Commerzbank Arena 
12 - 45131 ESSEN - 5.5.2011  Německá pošta / 21. mezinárodní / veletrh poštovních známek / Essen / 
                                                 Fotbalové / Mistrovství světa / žen / 26.6. – 17.7.2011 / v Německu 
 
 
  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

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


 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 - 50937 KÖLN - 14.05.2011  Německá pošta / Ukončení sezóny 2010/2011 / 1. FC Köln 
14 - 32457 PORTA WESTFALICA - 22.5.2011    porta Marathon / v okrese Mühlen Minden-Lübbecke 
15 - 10117 BERLIN – 9.6.2011 (Razítko prvního dne)   200 let / cvičiště / Friedrich Ludwig Jahn /  
                                                                                        První vydání 9.6.2011       
16 - 53113 BONN – 9.6.2011 (Razítko prvního dne)   200 let cvičiště / Friedrich Ludwig Jahn /  
                                                                                      První vydání 9.6.2011       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 - 53113 BONN – 9.6.2011 (Razítko prvního dne k vydání známkového setu s 8 samolepícími známkami  
                                                s námětem MS v kopané žen 2011 v Německu ze série “Für den Sport 2011“      
                                                Známkový set / první použití / 9. června / 2011 / MS v kopané / žen v Německu       
18 - 17337 KLEIN LUCKOW - 19.6.2011   Německá pošta / 75. výročí / Mistrovství světa v boxu / Max Schmeling /         
                                                                   1936 / † 2.2.2005 
19 -  50678 KÖLN - 19.6.2011    Legendy / německého sportu / NĚMECKÉ / SPORTOVNÍ & OLYMPIJSKÉ   
                                                    MUZEUM             (Německé sportovní a olympijské muzeum v Kolíně nad Rýnem   
                                                    ve spolupráci se společností Richard Borek zahájilo sbírku ve prospěch legend   
                                                    německého sportu. Uvedené razítko propagovalo tuto sbírku a používáno je i   
                                                    v roce 2012)  
20 - 14053 BERLIN - 26.6.2011  Německá pošta / Fotbalové MS žen 2011 / 26.6 – 17.7.v Německu / 
                                                    zahajovací zápas / Německo – Kanada 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 - 74889 SINSHEIM - 26.6.2011 Německá pošta / Fotbalové MS žen 2011 / 26. června – 17. července / 
                                                         v Německu 
22 - 44791 BOCHUM - 27.6.2011    (text stejný jako u razítka č. 17)  
23 - 38446 WOLFSBURG - 27.6.2011    (text stejný jako u razítka č. 17)    
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24 - 01069 DRESDEN - 28.6.2011   (text stejný jako u razítka č. 17) 
25 - 51373 LEVERKUSEN - 28.6.2011  (text stejný jako u razítka č. 17)    
26 - 86199 AUGSBURG - 29.6.2011    (text stejný jako u razítka č. 17) 
27 - 41179 MÖNCHENGLADBACH - 29.6.2011 (text stejný jako u razítka č. 17)   
28 - 60528 FRANKFURT AM MAIN - 30.6.2011 (text stejný jako u razítka č. 17)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
29 - 60528 FRANKFURT AM MAIN - 13.7.2011 Německá pošta / Fotbalové MS žen 2011 / 26. června  
                                                                            – 17. července v Německu / Semifinále / Japonsko / Švédsko 
30 - 41179 MÖNCHENGLADBACH - 13.7.2011 Německá pošta / Fotbalové MS žen 2011 / 26. června  
                                                                            – 17. července v Německu / Semifinále / Francie / USA 
31 - 60528 FRANKFURT AM MAIN - 17.7.2011 Německá pošta / Fotbalové MS žen 2011 / 26. června  
                                                                            – 17. července v Německu / ZÁVĚREČNÝ ZÁPAS / 
32 - 60528 FRANKFURT AM MAIN - 17.7.2011 Německá pošta / Fotbalové MS žen 2011 / 26. června  
                                                                            – 17. července v Německu / titul získalo / JAPONSKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 - 60528 FRANKFURT AM MAIN - 17.7.2011 Toto razítko bylo připraveno pokud by titul získal tým německých  
                                                                             fotbalistek. Nestalo se tak, turnaj vyhrály Japonky. Pro fotbalistky  
                                                                             Německa může být malou útěchou, že byly ve čtvrtfinále vyřazeny   
                                                                             pozdějšími vítězkami.          Německá pošta • Filatelie / Fotbalové   
                                                                             MS žen 2011 / 3. zisk titulu / německým / národním mužstvem 
34 - 10117 BERLIN – 7.7.2011    (Razítko prvního dne)    150 let Německý střelecký svaz / První den vydání   
35 - 53113 BONN – 7.7.2011  (Razítko prvního dne)    150 let Německý střelecký svaz / První den vydání   
36 - 50933 KÖLN - 1.8.2011   75 let zahájení / Olympijské hry Berlín /  Th. Lewald (1880-1947)  C. Diem  
                                                (1882-1962) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 - 41179 MÖNCHENGLADBACH – 20.8.2011    Německá pošta / Událost: poštovní známky / ME v hokeji / žen   
                                                                                 / a mužů / 20.-28.8.2011   
38 - 98527 SUHL – 3.9.2011                150 / let / Německý střelecký svaz / 1861 + 1971 / 40 let / Střelecké  
                                                              sportovní centrum / Friedberg     
39 - 98544 ZELLA-MEHLIS - 4.9.2011 Zella-Mehlis e.V. / 75 let / Filatelistický klub / 120 let / Střelecký svaz  
                                                              / Střelecký klub / Zella-Mehlis 1891 e.V. 
40 - 50937 KÖLN – 11.11.2011            Německá pošta / Karneval spojuje / 1. FC KÖLN    
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2. 1. 2012   150 let Německého střeleckého svazu 
Nové vydání příležitostné známky k 150. výročí Německého střeleckého 
svazu. Poprvé byla známka vydána 7.7.2011, tentokrát jde o vydání 
známky samolepící, ve svitku po 200 ks.   
 
6. – 12. 2. 2012     MS v sáňkování ALTENBERG 
Pro MS v sáňkování 2012 v Altenbergu vydala soukromá poštovní služba 
POSTMODERN v listopadu 2011 známku hodnoty 50 centů. K dispozici 
je také tiskový blok, který obsahuje 10 známek. 
  
9. 2. 2012    
MS v biatlonu RUHPOLDING  
Koncem února 2012 bylo v Ruhpoldingu 
zahájeno 45. biatlonové mistrovství světa. Malá 
obec v jihovýchodním rohu Německa byla vždy 
skutečnou pevností biatlonu. Po kompletní 
rekonstrukci Chiemgau arény pojme nyní 
hlediště 30.000 diváků a další mohou 
povzbuzovat své favority na trati. MS 2012 se 
konalo od 29. února do 11. března.  
První mistrovství světa v biatlonu se konalo v 
roce 1958. Od roku 1989 se koná společné MS 
mužů a žen. Ruhpolding letos hostil MS již 
počtvrté, před tímto MS v letech 1979, 1985 a 
1996.  
Nejúspěšnějšími zeměmi se na šampionátu 
staly: Norsko s bilancí 4-1-1 a Francie 3-5-0. 
Z jednotlivců nejvíce zazářil Martin Fourcade 
(Francie), který zvítězil ve sprintu, stíhačce a 
závodě s hromadným startem. Stříbro pak 
získal ve vytrvalostním závodě a mužské 
štafetě. Biatlonová legenda Ole Einar Björndalen (Norsko) získal svůj sedmnáctý a osmnáctý titul 
mistra světa ve smíšené štafetě a štafetě mužů (vedle 18 titulů má v rekordní sbírce ještě 11 
stříbrných a 9 bronzových medailí z mistrovství světa a 11 olympijských kovů [6-4-1]). 
V individuálních závodech se mu však letos již tolik nedařilo. Mezi ženami 
kralovala Norka Tora Bergerová, která získala tři tituly mistryně světa (ve 
vytrvalostním závodu, závodu s hromadným startem a ve štafetě 
smíšených družstev) a bronz (ve štafetě žen). Kompletní sadu medailí 
vybojovala v Ruhpoldingu německá kráska Magdalena Neunerová (na 
obrázku vpravo), která vyhrála sprint a štafetový závod žen, stříbro brala 
ve stíhačce a bronz ve štafetě smíšených družstev. Pro Lenu to byl 
poslední šampionát, protože oznámila po sezóně ukončení své úspěšné 
sportovní kariéry. Na svém kontě má 17 medailí z MS (12-4-1), a to 
poprvé startovala na MS v roce 2007! a tři olympijské kovy z ZOH 2010 
(2-1-0). Končí s biatlonem v pouhých 25 letech.....       
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Také naše výprava se mohla po pěti letech radovat se zisku cenného kovu. Bronzovou medaili získal 
ve vytrvalostním závodě na 20 km Jaroslav Soukup. Závod byl nesmírně vyrovnaný o čemž svědčí 
časové odstupy. Soukup na vítěze ztratil pouhých 12,3 vteřiny, na druhou stranu, čtvrtého v pořadí 
porazil o necelou vteřinu. Jeho úspěch připomene Olympsport příležitostným razítkem a dopisnicí.  
K MS v biatlonu 2012 vydala Německá pošta příležitostnou poštovní známku hodnoty 55 centů 
s motivem hromadného startu biatlonového závodu s kulisou hor v okolí Chiemgau arény a dvě 
razítka prvního dne vydání. 
 
12. 4. 2012     Für den Sport 
Německá pošta vydá 12.4.2012 tradiční sérii „Für den Sport“ na podporu nadace Německá pomoc 
sportu. Letos byly v rámci této série vydány tři příležitostné známky, připomínající tři velké 
sportovní akce roku 2012:     ME v kopané, které hostí Polsko a Ukrajina,  
                               Hry XXX. olympiády v Londýně  

MS ve stolním tenisu družstev v Dortmundu.  
 

 
 
 
 

 
Vlevo vyobrazení dvou razítek prvního dne vydání, 
prvé budeo používáno v Bonnu, druhé v Berlíně. 
    

Německá pošta připravuje k uvedeným třem vrcholným sportovním akcím letošního roku také 
příležitostná razítka. Razítka budou používána dne 31.3.2012 v rámci 13. sběratelské burzy v Kolíně 
nad Rýnem (vyobrazení razítek je na straně 2 tohoto čísla Zpravodaje). Zájemci o razítka si mohou 
napsat na poštu v Kolíně nad Rýnem se směrovacím číslem 50678 nebo objednat razítko na adrese: 
Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF, Sonderstempelstelle,  Brief: 53253 Bonn  (Fracht: Am Propsthof 94, 
53121 Bonn) 
 

Ve stejný den bude vydána příležitostná dopisnice s natištěnou známkou. Známka má stejný motiv 
jako známka ze série „Für den Sport“ věnovaná ME v kopané. Na přítisku dopisnice je zachycena 
situace z kopané. Dopisnice je vydána ke konání 22. mezinárodního veletrhu poštovních známek 
v Essenu ve dnech 12.-14. dubna 2012. Příležitostné razítko prvního použití bude k dispozici na 
poště v Bonnu se směrovacím číslem 53113. 

 
 

 
Zatím poslední novinkou je strojové razítko 
používané v Dortmundu k MS družstev ve 
stolním tenisu.                                   
                                                            –jpb- 

Serie "Für den Sport" -   Spitzensport 2012 
                    Fußball 
                    Olympische Spiele 
                    Tischtennis 

 
55+25 Cent  
90+40 Cent 
145+55 Cent 
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NĚMECKÝ OLYMPIJSKÝ LET 
Pro zájemce o olympijské lety přinášíme informace a podmínky přepravy zásilek z německého 
Frankfurtu nad Mohanem do Londýna, který organizuje APCD (aerofilatelistický klub Německa - 
následník bývalého ZAKL v NDR). 
Zvláštní přeprava do místa konání olympijských her 2012 se uskuteční dne 13.5.2012 následujícími 
spoji:    LH 906 Frankfurt-London ( FRA-LHR) letadlem A321  

LH 907 London - Frankfurt ( LHR-FRA) letadlem A321  
 

Pošta filatelistů (žádné doporučené dopisy - formát celistvosti maximálně C6 bez vložky) může být 
zaslána do 30.4. na adresu:   APCD, c/o Dr. Volkmar Mehlitz, PF 1150, D-06556 Artern,  SRN.  
 

Se zásilkou prosím přiložit zpětnou ofrankovanou obálku na vrácení zásilek odesílateli a současně 
také za zásilku zaplatit 0,75 EUR (pro členy APCD 0,50 EU) - poplatek za razítkování. Kašet, který je 
níže zobrazen, bude použit jako potvrzovací razítko. Kromě toho v Londýně jako odchozí nebo 
příchozí razítko bude použito poštovní příležitostné razítko s olympijským motivem.  
 

Předepsaná adresa do Londýna je :    Pro zpětný let pak následující adresa :  
(Name)        (Name)  
c/o SHC ROYAL MAIL      c/o Eutsche Post AG  
Mount Pleasant       NL Int.Post Brief 554-4  
Farringdon Road       D-60544 Frankfurt  
LONDON EC1A 1BB       Germany 
England    
 

Porto pro zásilky z Německa (dopisy i lístky) činí 0,75 EUR. Od počátku dubna se bude měnit 
výplatné ve Velké Británii, takže přesné výplatné t.č. není známo. Budeme informovat o výši tohoto 
výplatného podle sdělení tisku, které lze očekávat v polovině března. Pro příchozí razítko Frankfurt–
Londýn je nutné na přední nebo zadní stranu známku Velké Británie (první třída). Pro sběratele, 
které žádné známky Velké Británie nemají, zajistíme servis výplatného za 1,30 EUR jako poplatek 
navíc. Z Německa není možné poslat žádné přípojné lety naproti tomu z Lonýdna ano. Pro tyto 
zásilky pro Londýn platí stejná pravidla jako pro zásilky přímé pošty z Londýna do Frankfurtu, měl 
by mít stejnou adresu do Německa. Kromě výplatného země odeslání je třeba doplnit výplatné v 
plné výši pro zásilku London-Frankfurt. 
                                                                                                    Volkmar Mehlitz, klub APCD  
 

Aero-Philatelisten-Club Deutschlands e.V. (APCD) 
c/o Dr. Volkmar Mehlitz 
Franz - Schubert - Str. 41  
D - 06556 Artern 
Germany  
Tel.:    +49 3466 300525 (privat)  
Tel.:    +49 3466 302525 (dienstlich)  
Fax.:   +49 3466 322612 
e-mail:  aerovm@web.de  
Web:    http://www.aero-phila-club.de  
 

Informace čerpány z dopisu Volkmara Mehlitze z klubu APCD  
adresovaný Thomasi Lippertovi (IMOS)                                   překlad MUDr. Bedřich Helm 
 
 

27. mistrovství Evropy ve volejbale žen 

se konalo ve dnech 23. září – 2. října v Srbsku a Itálii. Turnaje se 
zúčastnilo 16 družstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin. 
Nejlepší družstva s každé skupiny postoupila přímo do čtvrtfinále. 
Týmy na druhém a třetím místě se utkali vyřazovacím systémem o 
účast ve čtvrtfinále. Dále následoval klasický play off systém. 
Mistrem Evropy se staly reprezentantky Srbska. 2. Německo, 3. 
Turecko. Češky postoupily do čtvrtfinále. O postup do semifinále byly 
vyřazeny volejbalistkami Německa a celkově se dělily o 5.-8. místo. 
K ME vydala příležitostnou známku Srbská pošta.  
                                                                                              -jpb- 
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 Stručně na závěr:   1. 
 

  2.                                
 
 
                                                                                                 
 
 
                                                                                                  
 
 
3. 
                
 
                                                             
 
 
 
 
 
                            

                            4.                                           
                                                                         
 
1. Ukrajina 12.7.2011 – Jezdecký sport  
2. Argentina 30.8.-11.9.2011 Mar del Plata  
    - Olympijská kvalifikace mužů v basketbalu –  
       zlatá generace                                                          5.                       6.                                         
3. Argentina 30.8.-11.9.2011 Mar del Plata                       
    – Specializovaná filatelistická výstava   
    „COPA FIBA-AMÉRICAS“ – kvalifikace na OH 2012 
4. Rakousko 13.1.2012 Innsbruck – Zimní hry mládeže      
5., 6. Francie 23.8.2011 a 1.7.2011 Paris – MS v judu                                 

Do dnešního čísla přispěli: Vilém Bulant, Laco Kajaba, Stanislav Kamenický 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. červen 2012  
                                                        

                                                             

                               OLYMPSPORT 
                                               zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii  
                                                        při České olympijské akademii Českého olympijského výboru  
                        a                              a samostatné odborné společnosti Svazu Českých filatelistů 
                                               adresa: Zborovská 1025, 282 01 Český Brod, tel. 739 033 170  
                               MAIL: OLYMPSPORT@GMAIL.COM  
                                      HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ      
 
 

Předseda    Jaroslav PETRÁSEK, Zborovská 1025, 282 01 Český Brod petrasek@olymp-sport.cz     
Místopředseda  Ladislav JANOUŠEK, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7     janousek@shooting.cz  
Sekretář Václav DIVIŠ, Pavrovského 14, Praha 13                               divis.vaclav@centrum.cz 
Novinkář            Jiří Hampl, Rabyňská 741, 142 00 Praha 4                       hampl.rabynska@seznam.cz 
Redaktor Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno                    petras.jan13@seznam.cz 
Revizor účtu  Jiří FRANKL, Korunní 4/588, 120 00 Praha 2                          jiri.frankl@volny.cz 
Knihovník    Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky      radek.jasek@seznam.cz    
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