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MOROZOV Vladimír (SSSR-Ukrajina)  – zlato v kategorii K4 na 1000 m (posádka ve složení Filatov Jurij, 
Štetčenko Jurij, Morozov Vladimír a Didenko Valerij) 
(filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda – pozor, nesplést se sportovcem stejného jména, ale původem z Ruska, 
členem vítězné posádky z OH 1976 – prostě není Morozov jako Morozov) 
 
PATZAICHIN Ivan (Rumunsko)  – zlato v kategorii C1 na 1000 m a stříbro v kategorii C2 na 1000 m (posádka ve 
složení Patzaichin Ivan a Covaliov Serghei). Mimo to získal medaile na OH 1968 (zlato C2 1000m), 1980 (zlato C2 
1000m a stříbro C2 500m) a 1984 (zlato C2 1000m a stříbro C2 500m) 
FM Z  RUMUNSKO 1972 Yv. BF102 (101/2) Mi. BF101 (100/1) 

1972 korespondenční lístek vydaný u příležitosti vítězství 
rumunských kajaků 

1972 Yv. BF172 (171/2) Mi. 4085 (4083/88)  
  jako BF209 (209/10) 

RUMUNSKO – stříbro v kategorii K4 a bronz v kategorii K2 500m (posádka ve složení Nichiforov-Mihoreanu Maria 
a Dumitru Viorica) v soutěži žen 
FM Z  RUMUNSKO 1972 korespondenční lístek vydaný u příležitosti  
    vítězství rumunských kajaků 
 
VESLOVÁNÍ 
 
NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA  – zlato ve čtyřce bez kormidelníka (posádka ve složení Forberger 
Frank, Ruhle Frank, Grahn Dieter, Schubert Dieter) 
FM Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv.  Mi. 784 (784/90) 
 Z  NDR 1976 Yv. 738 (735/8) Mi. 889 (886/9) 
 
NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA  – bronz v závodě osmiveslic (posádka ve složení (Borzym Hans-
Joachim, landvoigt Jörg, Dimke Harold, Schneider Manfred, Schreiber Hartmut, Schmorde Manfred, Landvoigt 
Berndt, Mederow Heinrich, Schwarz Dietmar) 
FM Z  NĚMECKO 1994 korespondenční lístek č.4 na pomoc sportu 
    (reprodukce viz u XVII. Olympiády) 
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NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA  – zlato ve dvojce bez kormidelníka (posádka ve složení Brietzke 
Sigfried a Mager Wolfgang, oba také členové posádky zlaté čtyřky na OH 1976) 
FM Z  NICARAGUA 1976 Yv. 1052 (1051/6+A882/5)  Mi. 1949 (1948/57) 
 Z  ČAD 1972 Yv. 288 (286/8) Mi. 643 (641/5) 
 
NOVÝ ZÉLAND  – zlato v závodě osmiveslic (posádka ve složení Hurt Antony, Veldman Gerard Wybo, Joyce 
Richard John, Hunter John Andrew, Wilson Lindsay, earl Athol, Coker Trevor, Robertson Gary, Diskie Simon 
Charles) 
FM Z  NOVÝ ZÉLAND 1973 Yv. 584 (580/5) Mi. 601 (597/2) 
 Z  NICARAGUA 1976 Yv. A883(1051/6+A882/5)  Mi. 1955 (1948/57) 
 Z  TOGO 1984 Yv. BF223 (221/8) Mi. BF 247 (245/52) 
 
SOVĚTSKÝ SVAZ  – zlato v párové dvojce ( posádka ve složení Tymošinin Alekxander, Koršikov Genadij) 
FM Z  SHARJAH 1972 Yv.  Mi. 1177 (1158/77) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CYKLISTIKA 
 
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO  – zlato ve stíhacím závodě družstev na 4000 m (družstvo ve složení 
Colombo Jürgen, Haritz Günter, Hempel Udo, Schuhmacher Günter) 
(filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda) 
 
KNUDSEN Knut (Norsko)  – zlato ve stíhacím závodě jednotlivců 
FM Z  UMM AL QIWAIN 1972   (jako Ajman) Mi. 697 (697/726) 
     Mi. 851 (847/58) 
MORELON Daniel (Francie)  – zlato ve sprintu 
(filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda) 
 
(pokračování příště)                                                                                                     připravuje Laco Kajaba 
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OBÁLKY ORGANIZAČNÍCH VÝBORŮ OLYMPIJSKÝCH HER - III. ČÁST 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obálka organizačního výboru XII. olympijských her v roce 1940 v Tokiu.  
 

Po přepadení Číny Japonskem v červenci 1937 se po protestech mezinárodní veřejnosti Japonsko vzdalo 
pořadatelství olympijských her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obálka organizačního výboru XII. olympijských her v roce 1940 v Helsinkách. 

 
Právo uspořádat XII. Olympijské hry bylo předáno Helsinkám, ale vypuknutí 2. světové války v roce 1939 

znemožnilo konání těchto her. 
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Obálka organizačního výboru VI. zimních olympijských her konaných v roce 1952 v Oslo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obálka organizačního výboru XV. olympijských her konaných v roce 1952 v Helsinkách. 
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Obálka organizačního výboru VII. zimních olympijských her konaných v roce 1956 v Cortině. 
 

 
 

Obálka organizačního výboru jezdecké části XVI. olympijských her, které se z důvodu půlroční  
karantény koní dle australských předpisů konaly v roce 1956 ve Stockholmu. 
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Obálka organizačního výboru XVI. olympijských her konaných v roce 1956 Melbourne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obálka organizačního výboru VIII. zimních olympijských her konaných v roce 1960 v americkém Squaw Valley. 
 
 
 
 
 
 
 

Tyto obálky a další filatelistický materiál (dopisnice, celinové obálky, FDC, tiskové listy, 
příležitostné obálky, známkové sešitky, karty maximum) všech zemí světa můžete najít na 
webových stránkách www.sportcc.eu. Je zde více než 11.500 obrázků s filatelistickým 
materiálem k olympijským hrám.  

 
Od počátku roku 2008 jsou na těchto stránkách průběžně uveřejňovány  nové materiály 

vydávané k OH 2008 v Pekingu. 
 

(pokračování příště)                                                                                                                 Připravuje Ivo Petr 
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XXIX. OH PEKING 2008 – RAZÍTKA, KAŠETY A ZNÁMKY  V. 
 
     27.3.2007 - vydal Čínský národní filatelistický svaz (China National Philatelic Corporation) pamětní obálku, 
připomínající, že do zahájení olympiády v Pekingu zbývá 500 dnů (stejné téma je i na příležitostném razítku a 
kupónu známky). Obálky jsou číslované a náklad je 160000 ks. Uvedená obálka byla odeslána doporučeně do 
Mexika, vyplacena 120 j, přiložen je pro zajímavost i podací lístek Čínské pošty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     8.8.2007 - 1 rok do zahájení olympiády v Pekingu vydal Čínský národní 
filatelistický svaz pamětní obálku, na které je známka s logem pro olympijskou 
pochodeň hodnoty 120 j a kupónem s daty 8.8.2007 a 8.8.2008. Obálky jsou 
na rubu číslované. Náklad 560 tisíc obálek. 

 
     6.9.2007 - podobně jako 
v předchozím případě, vydal Čínský 
národní filatelistický svaz pamětní 
obálku - 1 rok do zahájení Paralym-
pijských her v Pekingu. Obálky jsou 
číslované, náklad 80000. 
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     20.12.2007 - vydala Čínská pošta sérii 6 známek s olympijskými sportovišti, k tomu 1 aršík s pětiúhelníkovou 
známkou  s  národním stadiónem,  tzv. „vlaštovčím hnízdem“.  Známky série byly tištěny  v  tiskových listech  o 3x3   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
známkách. Vydán byl i soutisk známek na samolepícím tiskovém listu. Na každém tiskovém listu je 2x6 známek. 
Dále byly vydány dvě sady obálek prvního dne vydání. První distribuoval Čínský národní filatelistický svaz, druhou 
pak Pekingská známková společnost (Beijing Stamp Company).  
     Ve stejný den vydala Čínská pošta 5 tiskových listů. Na každém tiskovém listu je 8 známek s logem olympiády o 
hodnotě 80 j a pod každou známkou je kupón, na kterém je jedno z olympijských sportovišť. Celkem tedy 40 
stejných známek s 37 různými kupóny s námětem sportovišť a s 3 kupóny, na kterých je 5 maskotů olympiády.   
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     21.1.2008 - Prvním filatelistickým počinem v tomto roce v Číně bylo vydání 9 pamětních obálek v den, kdy 
zbývalo do zahájení Her XXIX. olympiády 200 dnů. Distribuci prováděl Čínský národní filatelistický svaz a obálky 
mapují cestu Číny k OH 2008: 

1. 13.7.2001 - Bývalý předseda MOV Juan Antonio 
Samaranch oznámil: „Hostitelským městem XXIX. 
olympiády bude Peking“ 
2. 3.8.2003 - V modlitebním sále Dobré úrody 

Nebeského chrámu byl 
představen emblém OH 
2008 „Čínská pečeť, tančící 

Peking“ („Chinese 
Seal, Dancing Beijing“) 
3. 26.6.2005 - 
V pekingské Dělnické 
tělocvičně bylo představeno olympijské heslo „Jeden 
svět, jeden sen“, anglicky „One World One Dream“ 

 
 
4. 11.11.2005  - 1000 dnů do zahájení pekingských 

olympijských her byly 
v pekingské Dělnické 
tělocvičně představeni 
maskoti OH 2008 - Bei, 
Jing, Huan, Ying a Ni  

5. 27.3.2007 - 500 dnů 
do zahájení olympiády 
byly v Museu hlavního 
města (Capital Museum) 
představeny světu 
olympijské medaile 
6. 26.4.2007 -  byla u Čínského oltáře milénia 
představena olympijská pochodeň 

 
7. 2008 - Lucerna je pravidelně pořádaný čínský 
festival a lucerna se stala symbolem olympijského 
kulturního festivalu Peking 2008   

8. 2008 - Zelená olympiáda 
se stala jednou z důležitých 
myšlenek pro pekingskou 
olympiádu. Na kupónu 

známky je symbol 
zelené olympiády. 
9. 2008 - Symbolem 
dobrovolníků olympiády 
2008 se stala propletená srdce    
                                                                        -jpb- 
 
(pokračování příště) 
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Z HISTORIE ITALSKÉHO FOTBALU (5) 
 
     Po letecké tragedii AC Turín, o které jsme psali minule, zůstala Itálie prakticky bez národního mužstva. O rok 
později, v roce 1950, odjeli Italové na MS do Brazílie obhajovat titul mistrů světa po dvanáctileté přestávce 

zaviněné válkou. V prvním zápase na šampionátu podlehli 
Švédsku 2:3 a vítězství 2:0 nad Paraguay už nestačilo na více, 
než aby si dvojnásobní mistři světa balili kufry na cestu domů. 
Pro italský fotbal nastával nevyhnutelný a dlouhodobý ústup ze 
slávy. Od konce války se v Itálii hrají dvě profesionální fotbalové 
soutěže - Serie A a Serie B. Koncem 40. let vzniklo dodnes 
populární sázení na fotbalové výsledky - Totocalcio. V roce 1953 
byl dobudován nový, impozantní olympijský stadión v Římě. 
K zahajovacímu zápasu si squadra azurra pozvala Maďarsko, 
olympijské vítěze z Helsinek.  

     Na MS 1954 ve Švýcarsku Itálie sice 
nechyběla, ale byla vyřazena už ve 
skupině. Slabší časy italského fotbalu 
pokračovaly nadále a zklamáním byla 
absence reprezentace na MS 1958 ve 
Švédsku.  
     Velkým uznáním pro celý italský sport 
bylo pořadatelství XV. olympijských her, 
které se konaly v roce 1960 v Římě. 
Domácí fotbalisté byli mírnými favority 
olympijského fotbalového turnaje, ale jejich 
naděje ztroskotaly na Jugoslávii, poz-
dějšího vítěze, se kterou remizovali 1:1 a 
byli vyřazeni v semifinále losem. V zápase 
o třetí místo pak podlehli Maďarsku 1:2. Na 
dalším MS v Chile 1962, v pořadí třetím za 
sebou, se Itálii moc nedařilo. Po remíze se 
SRN 0:0, prohrou s Chile 0:2 a vítězstvím 
3:0 nad Švýcarskem, skončila italská účast 
ve skupině na třetím, nepostupovém místě.  

     Jako zajímavá kuriozita působí, že 
v brance stál Lorenzo Buffon, strýc 
dnešního brankáře Juventusu Turín a 
reprezentace a jednoho z nejlepších 
gólmanů světa Gianluigiho Buffona a na 

místě libera hrál Cesare Maldini, otec jednoho z nejlepších světových 
obránců, Paola Maldiniho z AC Milán. Největší blamáž v historii 
italského calcia utrpěla Itálie na MS 1966 v Anglii od KLDR, když 
prohrála 0:1. Jedenáctka menších, ale perfektně fyzicky připravených 
korejských fotbalistů doslova uběhala opěvované italské hvězdy v čele 
s Facchetim, Riverou, Mazzolou aj. (Korejci byli nakonec vyřazeni ve 
čtvrtfinále Portugalskem 3:5 v jednom z nejzajímavějších zápasů 
historie MS). 
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     V roce 1968 byla Itálie pořa-
datelem druhé nejvýznamnější 
světové fotbalové soutěže - 
Mistrovství Evropy. A vedla si 
velice zdatně. Stala se poprvé 
mistrem Evropy. O titulu však 
rozhodlo až opakované finále, 
ve kterém Itálie porazila Jugo-
slávii 2:0. První zápas skončil 
nerozhodně 1:1. K úspěchům 
italského fotbalu v 60. letech lze 
přiřadit čtyři vítězství italských 
klubů v Poháru mistrů evrop-
ských zemí (PMEZ). V roce 
1963 a 1969 slavili vítězství 
fotbalisté AC Milán. V roce 1964 
pak fotbalisté Interu Milán, kte-
rým se podařilo vítězství obhájit 
i v následujícím ročníku PMEZ. 

Stanislav Kamenický 
Z FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ       
 
     Rakouský fotbalový svaz používal již před 
zahájením EURO 2008 k orážení zásilek 
otisk výplatního strojku, připomínající blížící 
se šampionát. 
 

    Švýcarská pošta byla na rozdíl od Rakouské pošty daleko 
umírněnější v propagaci EURO 2008 na poli filatelie. Vydala 
2 známky, První známka byla vydána 4.3. 2008 a byla již 
prezentována na stránkách Zpravodaje. Známka byla 
vydána i sešitkové úpravě, v sešitku je 10 známek. Druhá 
známka „Hopp Schwiiz“ byla vydána 8.5.2008. Speciální 
sešitek obsahuje 10 těchto známek. 

 
     Vlevo je otisk fotbalového razítka San Marina z 26.2.2008, věno- 
vané století existence italského klubu Inter Miláno. Vpravo pak otisk  
francouzského razítka, věnovaný 90. finále Francouzského fotbalo- 
vého poháru, které se uskutečnilo 24.5.2008 na stadiónu Saint Denis  
v Paříži. 
 
OLYMPIJSKÁ ŠTAFETA A KVALIFIKACE V USA  
     24.3.2008 byl v starověké Olympii zapálen olympijský oheň. 31.3. 2008 byl přivítán v Pekingu, aby se odtud 
vydal na cestu, která trvala 130 dnů a olympijská štafeta s ohněm urazila 137 tisíc kilometrů. Při své cestě navštívil 
olympijský oheň 19 měst 5 kontinentů a v Číně 31 provincií, autonomních regionů a speciálních administrativních 
regionů Hong Kong a Macao. Zleva doprava jsou dvě razítka Číny k zapálení olympijského ohně, britské razítko 

z 6.4.2008 a francouzské ze 
7.4.2008, kdy olympijský 
oheň navštívil hlavní města 
těchto zemí.  
     Přítel Joseph Lacko nám 
z USA poslal ukázky razítek 
z americké olympijské 
kvalifikace.   
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SUHL – MĚSTO ZBRANÍ A STŘELCŮ 
 
     Německé město Suhl patří 
mezi místa s dlouholetou 
střeleckou tradicí. Město bylo 
založeno v roce 1318, měst-
ská práva získalo v roce 
1527.   
     Výroba zbraní zde byla 
zahájena v roce 1565, v době 
třicetileté války zde pracovalo 36 mistrů puškařů a přes 100 dalších pomocníků, 
jakož i 33 výrobců pažeb. V počátcích převažovala výroba vojenských zbraní, 
v 19. století se vyráběly také lovecké a terčové zbraně. V polovině 20. století 
nastal rozvoj výroby sportovních brokovnic (od r. 1954) a později i vzduchovek a 
malorážek (i pro biatlon a běžící terč). Ve městě se nachází také muzeum 
(Waffenmuseum) zbraní vyrobených v Suhlu. 
     V Suhlu se v dobách Německé demokratické republiky vedle zbraní vyráběly 
také malé motocykly zn. Simson. 
 

                        
     
 
 
 
 
 

     V roce 1978 byla vydána 
emise šesti známek „zbraně 
ze Suhlu“. 
 
5 – puška z roku 1630 
s kolečkovým zámkem 
20 – puška z roku 1780 
35 – perkusní puška z roku 
1850 
10 – lovecká brokovnice 
„dvojka“ Model 147 S 
25 – broková kozlice Model 
303 E  
70 – lovecký „troják“ – dvě 
bokové hlavně a jedna kulov-
nice 
 
 

 
      V Německu se pravidelně konají střelecké 
festivaly navazující na dlouholetou tradici 
německých střeleckých spolků a sdružení. 
Město Suhl také spolupracuje s jinými městy 
s tradicí výroby zbraní a střeliva nebo prodejci 
(u nás jsou to České Budějovice – firma CB 
Servis Centrum). 

  
     V roce 1970 zde byla otevřena moderní sportovní střelnice GST (Gesellschaft 
für Sport und Technik). Areál se rozprostírá na pahorku Friedberg na ploše 25 ha. 
Broková část má 3 kombinovaná střeliště (pro trap a skeet), střelnice na 50 m má 
100 stanovišť, na 25 m 40 míst, další střelnice je pro discipliny na 300 m a na 
běžící terč. Je zde i hala pro střelbu ze vzduchovek a další budovy potřebné 
k provozu. 
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     V roce 1972 byla dále v Suhlu 
otevřena víceúčelová sportovní 
hala. Obě sportovní zařízení se 
dostala na známky NDR, 
věnované Hrám XXI. OH 1976 
v Montrealu.  
     Suhl hostil 44. mistrovství 
světa ve sportovní střelbě. 
Mistrovství světa se uskutečnilo  

 
ve dnech 2. -15. 9.1986. Pošta NDR vydala 3 známky (skeet,                          Ruční příležitostná razítka k 44 MS  
sportovní pistole ženy a střelba z malorážky v poloze vkleče).                          ve sportovní střelbě – Suhl a Berlín. 

    
     Polská pošta vydala k MS 1986 – známku zobrazující disciplinu rychlopalba, kde 
zlato a stříbro získali Poláci 1. Kaczmarek a 2. Macur. 
     Československo získalo na MS v Suhlu  11 medailí (7 – 3 – 1), v jednotlivcích 
světový titul vybojovali: Petr Kůrka (malorážka 3x40 – vleže, vstoje, vkleče), Pavel 
Soukeník (malorážka 40 ran vkleče – naposled se na MS udělovaly medaile za 
jednotlivé polohy), Luboš Račanský (běžící terč vzduchovkou) a Miloslav Bednařík 
(trap). Tři zlaté medaile získala družstva. 
     Při MS 1986 (6. – 14. 9.) se konala 

filatelistická výstava se sportovní a olympijskou tématikou - Sport 86. 
Vystaveno bylo 71 exponátů z NDR a 9 zahraničních hostů, z toho 3 
z Československa Ladislav Kysela (exponát Raketsport), Fr. Sopko 
(od Athén k Moskvě), Jan Calta (MS v kopané). 
     Pravidelně se na střelnici v Suhlu konají soutěže mistrovství Ev-
ropy. Poprvé v roce 1971 – olympijské discipliny a v roce 1978 bro-
kové discipliny a běžící kanec (50 m). V roce 1971 se mistrem Evropy 
stal Ladislav Falta 
v rychlopalbě. Mezi juniory ve 
sportovní pistoli zvítězil Fran-
tišek Bárta, druhý byl jeho 
bratr Jan Bárta. V roce 1978 
v disciplině skeet bylo druž-
stvo našich mužů na 3. místě, 
junioři získali stříbro 
v družstvech a bronz L. Sokol 
mezi jednotlivci. 
     Soutěže Světového po-
háru (SP) jsou organizovány 
od roku 1986. Na těchto zá-
vodech je možné splnit účast-
nická místa (QP = quota pla-
ces) pro střelecké soutěže na 
olympijských hrách. Tato kva-
lifikační místa byla poprvé uplatněna pro účast na OH 
1988 v Soulu (J. Korea). 
     V Suhlu se konaly závody SP každoročně v letech 
1986 až 1993. Dále v letech 1996, 2002, 2003 závod SP 
na běžící terč a v letech 2006 a 2008 SP v brokových 
disciplínách.  
                                                         Ladislav Janoušek 
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Stručně na závěr: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itálie 31.3.2008  120 let Italské federace veslování                Itálie 31.5.2008  Motocykl Ducati 

Kanada 4.3.2008 MS v ledním                                                
hokeji                                            Portugalsko 9.5.2008 ME v triatlonu 

     Portugalsko 7.6.2008 ME v džudu  
     2 známky a aršík se 2 známkami   
 
                                                                         
 
 
 
 

Francie, Dijon 
21.6.2008 
Turnaj v házené 
                                     Lucembursko 20.5.2008           100 let Lucemburské 
                                     fotbalové federace, 75 let Lucemburské basketbalové        Špěnělsko, Linares - únor 2008  
                                     federace                                                                                25. mezinárodní šachový turnaj 
 

 

Do  dnešního  čísla přispěli  členové: Václav Diviš, Ladislav Janoušek, Laco Kajaba, Stanislav 
Kamenický, Josef Kočí, Joseph Lacko, Zbyněk Loučný, Ivo Petr 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. září 2008  
 
                                                                                

                                              

                                              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@IOL.CZ,       HTTP://WEB.TELECOM.CZ/OLYMPSPORT/      
 
 

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

Administrace časopisu          Jiří ČERMÁK, Novodvorská 94, 142 00 Praha 4 
Knihovník      Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky 
Kronikář      Andělín ADOLF, Na pláni 1265, 562 06 Ústí nad Orlicí   
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