
 
 
 
 Tyršovo muzeum uspo�ádá v termínu 2.12.- 12.3. 
výstavu pod názvem Olympijská mozaika, která by m�la 
postihnout období od roku 1925 do roku 2006 pokud se týká 
zimních olympijských her. Od roku 1925 proto, že práv� tehdy, 
p�i VIII.Olympijském kongresu, který se konal v Praze podal 
Josef Rössler-O�ovský návrh, aby byl Týden zimních sport�, 
který se v roce 1924 uskute�nil ve francouzském Chamonix 
jako sou�ást her letní olympiády 1924, se zp�tnou platností 
uznán jako I.Zimní olympijské hry. 
 �eská pošta bude v den zahájení výstavy 2.12.2005 
používat na pošt� Praha 6 v Kafkov� ulici výplatní otisk 
s propaga�ní vložkou podle našeho vyobrazení. 
 

 
 
 Výplatní strojek Postalia, používaný Olympsportem pod 
zú�tovací poštou v �eském Brod� z�ejm� bude stažen z provozu. 
Pošta oznámila, že tento typ strojku lze používat pouze do konce 
tohoto roku. Poslední propaga�ní vložka, kterou budeme tedy 
z�ejm� používat, bude práv� ta na naší ukázce. P�ipomíná, že 
v historii našeho olympismu pat�il mezi úsp�šné reprezentanty 
Pavel Ploc, který vybojoval v roce 1984 v Sarajevu bronzovou 
medaili a o �ty�i roky pozd�ji v Calgary medaili st�íbrnou. 
 Vložka bude používána od pond�lí 5.12.2005 do odvolání. 
 
 

 Lubomír Nácovský  byl dlouholetým úsp�šným repre- 
zentantem ve st�elb� pistolí. Jeho nejv�tším úsp�chem byl 
zisk bronzové medaile na OH 1964 v Tokiu. Jeho obrázek 
ilustruje propaga�ní vložku do strojového znehodnocovacího 
razítka Postalia, které bude používáno pouze v sobotu 3.12. 
na pošt� Plze�. P�íležitost, ku které bude razítko používáno je 
jednoduchá. V Plzni se totiž v sobotu uskute�ní Grand Prix 
Prahy ve st�elb� vzduchovými zbran�mi. 
 Tím je také vy�erpána skladba sportovních razítek, 
používaných v letošním roce. Podívejte se, co bylo po 
prázdninách : 
 
OS-13/05 CDV 7,50 SR 100 let šachového svazu 8.9. 
OS-14/05 CDV 7,50 PR Mistryn� Evropy v basketu 16.-18.9. 
OS-15/05 CDV 6,50 OVS Adam Tyc-mistr sv�ta ve st�elb� 7.10. 
OS-16/05 CDV 6,50 OVS Setkání v Ústí-�evona 15.10. 
OS-17/05 CDV 7,50 PR 115.Velká Pardubická �eské pojiš�ovny 8.10. 
OS-18/05 CDV 7,50 SR Baráž �R - Norsko 16.11. 
OS-19/05 CDV 6,40 OVS 80 let Olympijského kongresu v Praze 2.12. 
OS-20/05 CDV 7,50 SR Nácovský 3.12 
OS-21/05 CDV 6,50 OVS ZOH Turín 2006 - Pavel Ploc 5.12. 
 
 Nejv�tší filatelistický server na internetu je server s názvem JAPHILA. V poslední dob� p�išli jeho auto�i na 
vynikající novinku. Na tomto webu vystavují filatelistické exponáty, které mají návšt�vníci k dispozici k volné 
prohlídce. T�ch exponát� tam je spousta a stojí za to se tam juknout. Najdete tam exponáty ze všech výstavních 
t�íd a m�žete si vybírat. Te� jsou tam už také dva exponáty naší provenience, tedy exponáty sportovní. 
 Naleznete tam exponát pro t�ídu open, v�novaný historii sokolského hnutí. Název je Ni zisk, ni slávu. 
Druhým do party je exponát Historie t�lesné výchovy a sportu na území �SR do roku 1939, což je klasická 
nám�tová t�ída. Hledá se tam snadno, �ást s exponáty se nazývá EXPONET, na za�átku je seznam vystavených 
exponát� a za chvíli se proklikáte až k tomu, co vás zrovna zajímá. Nové exponáty na EXPONETu najdete 
na http://www.japhila.cz/hof/: Upozorn�te své známé, na své si p�ijdou filatelisté všech sb�ratelských chutí. 
           Jarda Petrásek 
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