
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník XLII/2009                                                  číslo 3  (143) 
 

ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 17. 10. 2009 V JIHLAVĚ 
VÍCE O SETKÁNÍ NA STRANĚ 55 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

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


 54

ZPRÁVY Z VEDENÍ 
 

Oznamuji Vám smutnou zprávu.  
Naše řady opustil ANDĚLÍN ADOLF,  

dlouholetý kronikář Olympsportu  
a aktivní organizátor několika setkání v Ústí nad Orlicí.  

Čest jeho památce! 
 

Vážení přátelé!  
     Je mojí smutnou povinností, seznámit Vás se zprávou, kterou jsem obdržel 
14.7.2009, a která do mne vlila smutek a vzpomínky. Zakládajících členů Olympsportu již v našich řadách 
není mnoho, pomalu by se dali spočítat na prstech. Více než čtyřicetileté přátelství mě pojí s většinou 
z nich a je mi líto, musím li se některým rozloučit. Zvláště, když to je takový člověk, kterého by pohledal. 
Jsou členové, kteří se vezou a jsou tací, kteří jsou ochotni sami přiložit ruku k dílu a tu olympsportskou 
káru někam dopředu strkat. Áda patřil k těm z té druhé skupiny a všichni máme v živé paměti, co pro 
Olympsport v uplynulých létech udělal.  
     Setkání v Ústí nad Orlicí patřila vždy k těm nezapomenutelným a vždycky nás Áda překvapil nějakou 
novinkou. Ať již to byla beseda s někým zajímavým, sponzorské dárky do soutěží, tombola nebo 
výměnné schůzky, vždycky to bylo zajištěno precizně a nebojím se to říci, s láskou. Dlouholetý kronikář 
Olympsportu pečlivě schraňoval veškerou dokumentaci o činnosti s pečlivostí obrozeneckého písmáka.  
     Dlouhá léta nebyl zdráv a bojoval hned s několika chorobami najednou. Přesto nikdy neztrácel náladu 
a neustále kul plány na další činnost. Bohužel další setkání Olympsportu se v Ústí nad Orlicí již 
neuskuteční. Opuštěné zůstanou i jeho další sbírky, české a československé celiny nebo milované 
Švýcarsko. No a nám nezbývá než se ještě jednou zamyslet a vzpomenout. Takže Ádo, děkujeme a 
nikdy nezapomeneme!  
     Za všechny členy Olympsportu  
                                                                                                                                  Jarda Petrásek  
 
     Zpráva našeho předsedy zazněla i na posledním rozloučení s Andělínem Adolfem. Z řeči 
řečníka přebírám do našeho Zpravodaje také pasáže o životě našeho kronikáře: 
… z tohoto světa a z našeho života, po dlouhé a těžké nemoci, odešel natrvalo ve věku 78 let pan 
Andělín Adolf. 
     Vzpomeňme tedy alespoň v krátkosti na 12.duben roku 1931, kdy  se u Adolfů  v Horní Branné v 
Podkrkonoší narodil syn, který byl pokřtěn trochu neobvyklým jménem Andělín. Později k němu ještě 
přibyli mladší sourozenci Jan a Miloslav. Kraj v okolí Horní Branné je krásný a známe ho jak z různých 
románů, tak i třeba z úchvatných pohádek Marie Kubátové. Ale také dobře víme, že to byl kraj chudý, 
kde se obrazně řečeno, musí bojovat o každé sousto. Tak tomu bylo i v rodině Adolfově. Nejstarší syn 
Andělín byl nucen se vyučit tkalcem, ačkoliv by měl jistě navíc. To nakonec dokazuje i v pozdější době, 
kdy si doplňuje vzdělání a stává se učitelem. Na své další životní dráze se seznamuje se svou budoucí 
partnerkou Evou a v létě roku 1955 s ní vstupuje do stavu manželského. Další vývoj jejich společného 
manželského stavu přináší dva syny.Syna Jiřího, mimochodem mého profesního kolegu a mladšího 
syna Lubomíra. Život se s celou rodinou nijak nemazlí a jen výčet změny bydlišť a tím i zákonitého 
stěhování, čítá 5 míst, mimo jiné i  horskou vesnici Orlické Záhoří, kterou mnozí z nás spíše známe pod 
názvem Kunštát, kde pracoval po dva roky jako předseda místního národního výboru. Ale čas ubíhá, 
synové se žení a manželé Adolfovi se mohou těšit i z pěti vnoučat. I když se pan Andělín věnuje 
vnoučatům, nezapomíná ani na své záliby. Především to byla láska k poštovním známkám a filatelii 
povšechně. Nesmíme opomenout také lásku k hudbě a především i tu skutečnost, že se jako samouk 
naučil hrát celkem obstojně na klavír a kytaru a hrou na tyto nástroje zpestřoval většinu svých 
společenských setkání s přáteli a kolegy. Pokud budeme pokračovat zálibou ve filatelii, nesmíme 
opomenout ani na jeho místo v organizačním výboru České národní asociace pro olympijskou a 
sportovní filatelii s názvem Olympsport. Jedná se filatelistické nadšence sbírající poštovní známky s 
olympijskou tématikou, kteří  na své srazy zvou například i účastníky olympijských her, případně další 
zajímavé osoby, které mají co do činění s touto  ušlechtilou myšlenkou barona Pierra de Coubertina. 
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NÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ VÝSTAVA JIHLAVA 2009   
     je pro nás zajímavá zejména tím, že se v Jihlavě uskuteční 

Podzimní setkání členů Olympsportu, a to v sobotu 17. října od 11 hodin. 
      
   Výstavu pořádá Svaz českých filatelistů ve dnech 13.-
18.10.2009 a  organizačně ji  zajišťuje a  zastupuje jihlavský 
Klub filatelistů "Vysočina". Místem konání výstavy je Oblastní 
Galerie Vysočiny, Masarykovo náměstí 24, Jihlava (v dolní část 
náměstí). V den setkání Olymsportu, v sobotu 17. října, bude od 
7 do 11 hodin probíhat v prostorech Domu kultury, Tolstého 2 

Celostátní setkání sběratelů. Dům kultury se 
nachází tři bloky od horního konce Masarykova 
náměstí. Od autobusového nádraží půjdete 
k zimnímu stadiönu a ulice na kterou narazíte a 
vede kolem stadiónu je Tolstého. Po ní se dáte a 
dojdete k Domu kultury. Od vlakového nádraží 
doporučuji použít MHD.      
   Více k celé výstavě se můžete dozvědět na  
            http://www.kf06-40.ji.cz/vystava/  
 
     Naše setkání se uskuteční v restauraci Švejk, 
na ulici Čajkovského 34, hned pod Masarykovým 
náměstím (viz mapka - 1). K setkání Olympsport 
připravuje výplatní otisk OVS, který připomene 
jihlavské hokejové legendy, bratry Holíky. 
Samozřejmě se pokusíme oba naše bývalé 
reprezentanty na setkání pozvat. Po setkání si 
zájemci ještě mohou prohlédnout výstavu, která 
bude otevřena až do 17. hodiny. 
 
SVĚTOVÁ VÝSTAVA ROMA 2009 se 
koná v Římě 22.- 26.10. Při výstavě se uskuteční 
setkání zástupců národních asociací pro olympijskou filatelii. Pokud někdo budete v této době v Římě, dejte vědět. 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO 2010, 
plánovaná na příští rok, se zřejmě neuskuteční. 
Podle posledních zpráv vypověděla Česká pošta na 
tuto výstavu sponzorství, takže SČF zvažuje 
pořádání výstavy menšího rozsahu v Praze. Je 
možné, že se výstava uskuteční v Muzeu policie, 
kde jsme již dvakrát měli i výstavu Olympsport. 
 
BASKETFIL POZNAŇ 2009 
   Naši severní sousedé byli pořadateli Mistrovství 
Evropy v košíkové mužů. Naše reprezentace se 
bohužel na toto mistrovství neprobojovala, a tak 
museli zaskočit filatelisté. Polský svaz filatelistů totiž 
ve dnech 6.- 9.9.2009 uspořádal v Poznani 
Mezinárodní filatelistickou výstavu BASKETFIL 
2009, na kterou byli pozváni sportovní filatelisté 
nejen z Česka, ale i ze Slovenska, Běloruska a Německa. 
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   Polská pošta vydala k mistrovství jednu známku s nominálem 3 zloté, vydanou jako součást tiskového listu o 
dvanácti známkách, obálku a příležitostné razítko prvního dne, vydanou na poště Poznaň 1 a ruční příležitostné 
razítko, které používala pošta Poznaň 2. Sestavu doplňuje dopisnice bez vytištěné známky, vydaná rovněž polskou 
poštou. 
   Nejlépe z našich exponátů byl hodnocen exponát Václava Slavíka z Poděbrad. Za svůj exponát Panorama 
olympijské historie získal 77 bodů a pozlacenou medaili. Stejnou medaili, ale za 75 bodů bral Ivan Trančík za Zimní 
sporty a olympijské hry. Postříbřené medaile obdrželi Zdeněk Slováček z Pardubic za exponát Pod olympijskou 
vlajkou a František Wirkner za Šachové olympiády. Další tři exponáty vystavil v mimosoutěžní třídě jurymanů 
Jaroslav Petrásek, který působil nejen jako juryman, ale také jako český komisař na výstavě. Grand prix výstavy a 
velkou zlatou medaili za 94 bodů získal slovenský Vojtěch Jankovič za exponát Můj život je bicykl.      -jp- 

NOVINKY OLYMPSPORTU  
 

ME V MODERNÍM PĚTIBOJI 
     Moderní pětiboj je jedním z našich 
nejúspěšnějších sportů. Z posledním osmi 
mistrovství světa se naši reprezentanti vraceli 
vždy s nějakou „plackou“. Letos dokázali na 
ME v Lipsku vybojovat hned čtyři medailová 
umístění. Nejúspěšnějším účastníkem ME se 
stal jednadvacetiletý Ondřej Polívka, který se 
stal mistrem Evropy v individuálním závodě, 
stříbro získal v závodě družstev společně 
s Liborem Capalinim a Davidem Svobodou a 
bronz ve štafetovém závodě s Martinem 
Dvořákem a Michalem Sedleckým. Druhé 
zlato a titul kontinentálních šampiónek získala 
ženská štafeta ve složení Lucie Grolichová, Sylvie 
Černá (za svobodna Marčevová) a Natálie 
Dianová.     
     Olympsport připomenul zisk titulů mistrů Evropy dne 16.6.2009, kdy pošta Praha 6 používala štoček ve 
výplatním strojku POSTALIA. Vedle OVS, na kterém je vyobrazen mistr Evropy Ondřej Polívka,  připravil 
Olympsport také dopisnici s přítiskem. Na přítisku je tým žen, který zvítězil ve štafetě. Pěknou celistvost z ME 
v moderním pětiboji obdržel z německého Lipska Láďa Janoušek. Dovoluji si ji ve zpravodaji uvést, protože 
s článkem souvisí, i když nepatří mezi novinky Olymsportu. Nenechejte se zmást německou známkou k MS 
v moderním pětiboji (Mi 2587), ta byla vydána v roce 2007.   

     To ještě nikdo netušil, že moderní 
pětibojaři svoji bilanci z „Evropy“ na 
mistrovství světa v Londýně (konalo se 
11.-19.8.2009) ještě vylepší. Se ziskem 
dvou zlatých a dvou stříbrných medailí se 
stali dokonce nejúspěšnější výpravou. A 
to v nominaci pro zlomeninu nohy chyběl 
ten nejzkušenější, Libor Capalini. Obě 
zlaté medaile získali naši reprezentanti ve 
štafetách. Mužskou vyhrálo duo Ondřej 
Polívka a David Svoboda, ženskou pak 
Lucie Grolichová s Natálií Dianovou. 
Oproti klasickému štafetovému závodu se 
tentokrát na MS závodilo ve dvojici. 
Stříbro z předchozího šampionátu obhájil 
v individuálním závodě David Svoboda a 
stejně cennou medaili získal i v závodě 
družstev společně s Ondřejem Polívkou a 
Michalem Michalíkem. Před těmito 
výsledky je třeba smeknout!  

100 LET VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTU 
   Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) 
požádala o zpracování vložky do strojku 
Hassler, který je používán v nakladatelství 
Olympia. Vložka je používána od srpna 
(přesné datum bude uvedeno ve Zpravodaji č. 
4/2009) a připomíná, že v roce 2010 vysoko-
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školský sport oslaví  100 let svého trvání. Na OVS je vedle loga vyobrazen František Smotlacha (*30.1.1884 
Hradec Králové, +18.6.1956 Praha), legendární český mykolog a zakladatel českého vysokoškolského sportu..   
 

Z webu ČAUS (www.caus.cz) přetiskujeme úvod článku o historii, týkající se let 1910-1914:   
   Začátky vysokoškolského sportu u nás klademe do roku 1910 a jeho zakladatelem je tehdejší lektor tělocviku a 
sportovních her František Smotlacha. Jeho vřelý vztah ke sportu a houževnatost, se kterou se ujal myšlenky založit 
u nás první univerzitní sportovní spolek pod dlouhým názvem "Vysokoškolský spolek pro tělocvik a sport, hry a 
skauting", byly základem tehdejšího sportování na vysokých školách. Původně na Univerzitě Karlově, k níž se 
přidala i Vysoká škola speciálních nauk v Praze, předchůdkyně Českého vysokého učení technického (ČVUT), byly 
zřízeny lektoráty her pod vedením Františka Smotlachy. Tehdejší ministerstvo s návrhem souhlasilo, ale s 
podmínkou, že funkce vedoucího nebude honorována. Protože vysokoškolských sportovců stále přibývá, vzniká u 
Františka Smotlachy sbor náčelníků, vedoucích, cvičitelů, asistentů a demonstrátorů. Nejužšími splupracovníky byli 
Hála, Wala, Serbus, Sobola, Hanák, Fiala, Gargela, Kněnický, Lohovský, Riedl, Zizius, Losenický a další. Vznikají i 
problémy s tělocvičnými prostorami, a proto se činnost přenáší i do přírody a rozvíjí se výletnictví a turistika. V té 
době začíná i evidence členů, vybírání malých příspěvků a pronajímání školních tělocvičen, bazénů a hřišť. První 
soutěže byly mezi kolejemi Univerzity a Techniky a později i utkání s pražskými sportovními kluby. Rozvoj 
vysokoškolského sportu snad nejlépe vyjádří statistické údaje. V prvním roce činnosti se sportovalo v 10 odvětvích 
a turistice. Největší zájem byl o fotbal, dále pak o sokolský tělocvik, lehkou atletiku, plavání, házenou, tenis, cyklis-
tiku, bruslení a sáňkování. Raritou byli 3 lyžaři. V 10 odvětvích bylo celkem zapsáno 153 studentů a v turistice 31. 
 
SETKÁNÍ OLYMPSPORTU V JIHLAVĚ 
   Třetí novinkou Olympsportu, již avízovanou v článku k našemu podzimnímu setkání v Jihlavě, bude používání 
příležitostné vložky v znehodnocovacím výplatního strojku v sobotu 17.10.2009. Na OVS budou naše hokejové 
legendy, bratři Jaroslav a Jiří Holíkové, kteří svůj nejen sportovní život spojili s Jihlavou. Jaroslav Holík (nar. 1942) 
je mistrem světa z roku 1972 a držitel bronzové medaile ze ZOH 1972. Jiří Holík (nar. 1944) je rekordmanem 
v počtu mezistátních utkání (sehrál jich 319). Třikrát získal titul mistra světa (1972, 1976 a 1977) a ve své sbírce 
má čtyři medaile ze ZOH (stříbrné ZOH 1968 a 1976, bronzové ZOH 1964 a 1972), což ho řadí mezi naše 
neúspěšnější olympioniky.                                                                                                        -jpb- 

XI. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OLYMPIJSKÝCH SBĚRATELŮ  
pořádalo MABEOSZ Budapešť. Akce se konala 19.9. 2009 v 
SYMA, Conference and Sport Hall na ulici Dosza György 
v Budapešti. Sešli se nejen filatelisté, ale i odznakáři a 
sběratelé všech olympijských memorabilií. Zdarma si bylo mo-
žné objednat stůl na burze. Vstup byl také zdarma, takže vše 
napovídalo tomu, že to bude úspěšná akce. Z Olympsportu se 
nás do Budapešti rozjela sedmička: Jaroslav Petrásek, Josef 
Kočí, Jan Khom, Jaroslav Kalousek, Jan Petrás, Pavol 
Ondráška a Marian Linder. Setkání bylo velice dobře připra-
veno a zorganizováno. Pro sběratele bylo připraveno příle-
žitostné razítko, přepážka pošty, autogramiáda olympijských 
medailistů a také výstava Zimní olympijské hry. Prodejci a 
sběratelé obsadili více než 80 stolů, bohužel pro nás, byly 
filatelisté v naprosté menšině. Po této stránce bylo setkání pro 
některé z nás malým zklamáním.  

Vystoupení Davida Maidena,                Zástupci národních asociací. Zleva Roman    Naše skupina. Zleva vzadu Jan Petrás,  
filatelistického koordinátora MOV         Babut z Polska, Thomas Lippert                      Jan Khom, Josef Kočí a Jaroslav Petrásek. 
                                                              z Německa a Jaroslav Petrásek                      Vpředu Pavol Ondráška a Marian Linder. 
     Významná však byla schůzka zástupců národních asociací s novým koordinátorem olympijské filatelie při MOV 
Davidem Maidenem. Za národní asociace promluvil Roman Babut z Polska a výtah z jeho vystoupení přineseme 
v příštím čísle Zpravodaje, stejně jako záměry Davida Maidena. Několika fotografiemi dokumentujeme dění 
v Budapešti.                                                                                                                                                -jpb- 
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OLYMPIJSKÉ HRY LONDON 2012 
 

   Koncem srpna se konala společná tisková konference olympijského výboru London 2012 a britské královské 
pošty. Přinášíme volný překlad základních informaci: 
   XXX. olympijské hry Londýn 2012 budou zahájeny 27.července a zakončeny 12.srpna. Paralympijské hry budou 
zahájeny 29.srpna a zakončeny 9.září. Britská pošta připomene tyto hry vydáním tří sérií známek po 10 známkách 
pro 1.třídu (poznámka: dnes nominál 39 pencí), a to postupně v letech 2009, 2010 a 2011. Celkem tedy bude 
vydáno 30 známek a každý sport bude mít svou vlastní známku. Každá z 30 známek bude vytvořena jiným 
umělcem, ilustrátorem nebo designérem.  

Podrobnosti: 
   Olympijské hry zahrnují 26 sportovních odvětví. Každá 
známka, vydaná k OH 2012 britskou královskou poštou, bude 
ilustrovat jedno sportovní odvětví, jako je například cyklistika. 
Cyklistika čítá několik disciplín, kde se bojuje o medaile – 
zahrnuje silniční cyklistiku, závody na dráze, stejně jako 
závody horských kol a BMX. Všechny tyto závody bude 
symbolizovat jedna známka – cyklistika. 
   Paralympijské hry zahrnují 21 sportů jako například judo, 
které je rovněž zahrnuto do programu olympijských her, nebo 
specifické paralympijské závody jako třeba goalball. 
   Celkově se bude soutěžit v 29 různých sportech. Pro každý 
sport bude vydána jedna známka kromě atletiky, která bude 
mít dvě známky: dráhovou atletiku a „field“ atletiku (mimo 
dráhu – maratón, chůze), celkem tedy 30 známek. 

   První série bude vydána 22.října 2009. Známky budou tištěny ve dvou TL po 25 ks (5 ks od každé známky ve 
vertikálním sloupci), což umožní sběratelům koupit si vertikální pásku 5 ks známek libovolného jednotlivého sportu. 
Dále bude vydán aršík se všemi deseti známkami, každá s vlastním speciálním kuponem. Bude vydána také jedna 
FDC se všemi deseti známkami. 
          -jk- 
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BRITSKÉ „OTISKY VÝPLATNÍCH STROJKŮ“ K OH 2012 V LONDÝNĚ 
 
 

Londýn – kandidátské město na pořádání Her XXX. olympiády OH 2012 
 
 
 
 
 
 
Vítězství Londýna ve volbě pořadatelského města na 117. zasedání MOV v Singapuru v červenci 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak vznikají britské „otisky výplatních strojků“? 
   Britská královská pošta zavedla od 15.1.2004 novou službu nazvanou „SmartStamps“. Co to znamená? 
Soukromník nebo firma si za měsíční poplatek 4,99 liber nebo za roční poplatek 49,99 liber aktivuje službu, která 
mu umožňuje tisknout poštovné na obálku nebo samolepku doma nebo v kanceláři přímo ze svého počítače přes 
internet. 
    Tisk obsahuje: v pravé části zvolené poštovné, ve střední části je umístěn 2D čárkový kód a do levé si zákazník 
může vytisknout nějaký slogan, reklamu, logo firmy či obrázek dle své volby. (např. také text nebo obrázek 
vztahující se k London 2012). Samozřejmě není asi možné zneužívat olympijskou symboliku. Pokud zákazník 
nemá vlastní nápad, může využít k inspiraci nabídku královské pošty.  
   Po dopsání adresáta a odesílatele je pak možné dopis podat k přepravě nejpozději do půlnoci následujícího dne 
po tisku. Čárový kód pak umožňuje třídícím strojům královské pošty zkontrolovat autentičnost zásilky a vyloučit 
jakékoliv duplikáty.  
   Samozřejmě kromě výše uvedeného aktivačního poplatku (měsíčního nebo ročního paušálu) je nutné platit 
vytisknuté poštovné. Zákazník si otevře u královské pošty tzv. SmartStamp účet, na který pošle předem 
prostřednictvím platební karty určitou částku, z které je poštovné hned po vytištění samolepky nebo obálky 
odečteno.  
   Popsaný postup možná vypadá složitě, ale jinak je to velice jednoduché. 

          -jk- 
 
 

POMOZTE! Dokončujeme další část katalogu ručních příležitostných razítek ČSR se sportovní tematikou a 
chybí nám několik reprodukcí, Nemáte je ve svých zásobách? Pomoze, jedná se o : 
 

61/14 BRNO XI.ZÁVOD DRUŽBY NÁRODŮ / VELKÁ CENA ČSSR 24.- 27.8.1961 černá 30.- 

68/13 VELVARY LETIŠTĚ SAZENÁ – I.ČS AERORALLYE 24.8.1968 černá 60.- 
 
 
 
 
   Na následujících čtyřech stranách přinášíme první část prezentace vynikajícího jednorámového exponátu 
Romana Babuta z Polska  „Přežít se ctí - Sportovní a olympijský duch v Polských koncentračních 
táborech“. Exponát existuje v mnoha jazykových mutacích – polské, anglické, německé, španělské, italské 
a nyní po překladu Jaroslava Petráska, bude také v češtině.  
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