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Ing. Jaroslav Petrásek  sedmdesátiletý… !  

     Milý Járo, mnoho času uplynulo od doby, kdy jsme se 
poprvé setkali na filatelistické výstavě pořádané v 
Kralupech nad / Vltavou. Ty s exponátem "Košíková" já s 
"Pražským hradem". Byl jsi oceněn stříbrnou medailí, já 
bronzem. Přátelské vztahy jsme upevnili na oborové 
filatelistické výstavě v Českých Budějovicích. Tys byl již 
členem Olympsportu, já se jim stal po Světové filatelistické 
výstavě Praga 1978.  
     Měli jsme však stejnou myšlenku jak propagovat 
olympismus a sport v poštovním provozu. Vzájemným 
úsilím se nám podařilo získat podporu ČSTV. Následně jsme 
se stali členy právě ustavující Československé olympijské 
akademie za přítomnosti předsedy MOV pana J. A. 

Samaranche. Převzali jsme nelehký úkol, každou významnou akci  ČSTV doprovodit pro-
pagační výstavkou našich exponátů. Vyvrcholením naší snahy se stala soutěž-
ní filatelistická výstava při Celostátní spartakiádě v roce 1985. Následovali i další a všech-
ny na sebe soustřeďovaly pozornost nejen filatelistických 
zájemců, ale i široké veřejnosti.  
     Vykonal jsi mnoho pro propagaci olympismu, sportu a 
filatelie. Stal ses známým vystavovatelem nejen u nás, ale i 
ve světě. Vypracoval ses do řad jurymanů, zvládl  techniku 
návrhů poštovních propagačních razítek. Za Tebou stojí celá 
řada vynikajících návrhů razítek, jak ručních tak strojových, 
nevyjímaje výplatní otisky. 
     K Tvým sedmdestinám Járo, které oslavíš 1. 1. 2011  
přeji kromě zdraví, aby Ti nadále vydrželo nadšení pro 
olympismus a sportovní filatelii mnoho dalších let.  
      
     S přáním pozvedám číši k přípitku Béďa Polák spolu se 
členy výboru Olympsportu. 
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Připravuje se slavnostní setkání Olympsortu 
     V dubnu příštího roku uplyne 45 roků co bývalí sokolové, skauti a 
sportovci na setkání v Choceradech založili námětovou skupinu 
olympijské a sportovní filatelie při Svazu československých filatelistů s 
názvem Olympsport. 
     S nevšedním nadšením připravovali stanovy, plánovali vydávání 
členského zpravodaje a začali pracovat na monotematických 
knihovničkách, v kterých zaznamenávali v té době známé poštovní 
atributy. Ve velice krátké době získávali pro jejich pracovní úsilí obdiv a 
uznání ostatních filatelistů v tuzemsku i v zahraničí. Olympsport byl mezi 
obdobnými organizacemi mezi prvními v Evropě. Od založení uběhlo pouhých pět let a Olympsport 
se na oborové celostátní filatelistické výstavě v Českých Budějovicích představil veřejnosti náměto-
vými exponáty svých členů v oblasti sportu a olympismu. Bylo se na co dívat. 
     Náměty exponátů byly různorodé od atletiky, basketbalu, fotbalu, motorismu až po exponáty za-
chycující olympijské hry. Návštěvníci i odborná veřejnost hýřili slovy uznání a obdivu. Cesta na vý-
sluní nebyla jednoduchá, prošli jsme mnoha úskalími. V době temna si připomeňme namátkou kni-
hovničku “Ni zisk, ni slávu” nebo strojové propagační razítko, připomínající zakladatele Mezinárodní-
ho I Českého olympijského výboru, Dr. Jiřího Stanislava Gutha - Jarkovského. 
     To vše si připomeneme na slavnostním setkání v druhé polovině měsíce dubna příštího roku v 
Praze - Na Újezdě v restauraci “Meduzzy,“ v které bude zajištěn bohatý jídelníček. Na setkání po-
zveme představitele ČOV, ČOA, SČF a Klubu Olympioniků. K autogramiádě a besedě chceme získat 
nositele zlaté medaile z OH. Pokusíme se zajistit pro aktivní členy svazové uznání. Rozesílat pozván-
ky začneme v prvních dnech měsíce dubna 2011. Pozvání bude natištěno na zadní straně CDVp. 
Přední strana dopisnice bude mít přítisk vybraného olympionika a bude opatřena strojovým razítkem 
s jeho vyobrazením (nebo s připomínkou jeho úspěchu). Stejná dopisnice se stejným přítiskem a SR 
bude vydána v den setkání a stane součástí novinek a bude bez tisku pozvání na její zadní straně.  
     Vydaný tiskový list TL je řešen jako personal stamp (osobní známka) a prázdné kupony budou 
dotištěné převážně logem Olympsportu. Jednotlivé známky s kuponem vylepíme na přítiskové obál-
ky a tyto opatříme dvěmi příležitostnými razítky, připomínajícími naše výročí a současně jednoho ze 
zakladatelů Olympsportu, Jaroslava Justýna. Op obdrží každý účastník setkání. Bližší podrobnosti o 
TL a Op najdete ve vypsané subskribci. Brožůrka připomene historii a úspěchy členů Olympsportu. V 
neposlední řadě se výbor naší společnosti rozhodl přispět mimopražským důchodcům příspěvkem do 
150,- Kč na jejich cestu na místo setkání. Popsané předběžné informace budou upřesněny v příštím 
čísle zpravodaje. Sledujte a přečtěte si podrobnosti v další části zpravodaje 

                                                                                                                        Bedřich Polák 
 

 
Čtěte pozorně, jsou pro Vás připraveny dvě zajímavé subskribce! 

 
1. Katalog sportovních razítek z území Československa do roku 1992 
     Katalog je výsledkem několikaleté práce autorského kolektivu, vedeného významným vystavova-
telem, držitelem mnoha medailí z celostátních i mezinárodních výstav, jurymanem pro sportovní a 
olympijskou tematiku, předsedou Olympsportu, asociace pro olympijskou a sportovní filatelii. 
     Na více jak 210 stránkách formátu A5 najdete celou škálu vyobrazených ručních příležitostných i 
strojových propagačních razítek a otisků výplatních strojků, používaných na našem území od dob 
c.k. Rakousko - Uherska od roku 1890 až po bývalé Československo do roku 1992. V katalogu ne-
chybí rejstřík razítek, roztříděný podle jednotlivých druhů sportu včetně jejich ocenění. 
     Poslouží nejen začínajícím, ale i pokročilým zájemcům v orientaci, vyspělým sběratelům se stane 
významným pomocníkem při tvorbě sbírek, či námětových exponátů. Poslouží jako vhodný dárek. 
Katalog bude vydán ve dvou verzích - knižně vázaný a na CD. Cena knižního vydání, v které je za-
hrnut obal a poštovné činí 150,- Kč, CD bude expedováno v ceně 90.- Kč, kde je opět zahrnut obal a 
poštovné. Neváhejte, Vaše objednávky zasílejte na níže uvedenou adresu do 20. ledna 2011. 
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ukázky katalogu 
 
2. Personal stamps k 45. výročí založení Olympsportu 
     Připravuje se vydání tiskového listu k 45. 
výročí založení námětové skupiny Olympsportu. 
K devíti známkám, tvořícím TL, budou jejich 
kupony opatřeny logem Olympsportu. Cena TL 
250,- Kč v niž je zahrnuto poštovné a obal. Při 
odběru většího počtu TL bude obal a poštovné 

účtováno pouze jednou. 
Dále bude vydána 
obálka s přítiskem, 
připomínající výročí 
založení se známkou s 
kuponem z TL, obálka 
bude opatřena dvěmi 
ručními příležitostnými 
razítky v ceně 40,- Kč. Objednávky na TL a Op zasílejte do 15. 3. 2011. 
 

Vaše objednávky přijímá: Bedřich Polák, P O.Box 47, 150 21 Praha 5,  e-mail : bepomi@centrum.cz 
 

DALŠÍ ZPRÁVY Z VEDENÍ 
     Všechny novinky a změny, týkající se členské základny, najdete v aktualizovaném adresáři, který 
je otištěn na stranách 117-123. Mimo adresář členů Olympsportu najdete na těchto stranách také 
adresář zahraničních členů Olympsportu, adresy spřátelených národních asociací jiných zemí, rejstřík 
sběratelských oborů členů OS, složení výboru, pokyny pro nové členy, informace o členských pří-
spěvcích a seznam Knihovniček Olympsportu.   
Upozornění: 
Novinky II.pololetí 2010 vydané Olympsportem obdrží abonenti z nepředvídaných technických důvo-
dů v polovině ledna 2011. Děkuji za pochopení Béďa P. 
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MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH OLYMPIJSKÝCH VYDÁNÍ  
     spatřila světlo světa v roce 1996 – 1998. Vydané byly celkem tři 
díly, všechny na volných jednotlivých listech, takže je možné je 
postupně doplňovat. Na pokračování při sestavování dodatků zahájil 
práci Beda Polák, můžete se na dodatky těšit již nyní. Jinak upozorňuji, 
že ti, kteří zmíněné tři sešity uvedené publikace nevlastní, mohou si je 
objednat u jednatele Olympsportu, Vaška Diviše, Truhlářská 20, 11000 
Praha 1 nebo po internetu na adrese vaclav.divis@orgasoft.cz  a to za 
lidovou cenu 50.- Kč za jeden díl + poštovné. 
 
LITERATURY NENÍ NIKDY DOST 
     Již před několika málo roky jsme zahájili akci, kterou bych dnes rád 
ventiloval znovu. Na skladě totiž máme spoustu starších čísel 
zpravodaje i starších knihovniček OS. Měli byste vědět, že je nabízíme 
za těchto výhodných podmínek. Zpravodaje Olympsportu starší dvou 
let můžete získat zdarma. Stačí napsat jednateli Václavu Divišovi, že 
máte zpravodaje např. od čísla 95 a od něho dostanete všechna čísla starší než zmíněná devadesát 
pětka. Zpravodaje z posledních dvou let dostanete za jednotnou cenu 10.- Kč/ks. Knihovničky může-
te získat také, a to za ceny uvedené na internetu nebo v dnešním zpravodaji na straně 123. K tomu 
všemu zaplatíte již jenom poštovné. 
 
NOVINKA  OLYMPSPORTU 
     Od vydání posledního čísla Zpravodaje spatřila světlo světa z dílny Olympsportu pouze jedna no-
vinka, ale stála za to: 
 

Ondřej Synek mistrem světa ve skifu 
     Historicky prvním českým mistrem světa ve veslování 
v olympijské disciplíně se 6. listopadu 2010 stal Ondřej Synek 
(* 13. října 1982, Brandýs nad Labem). Na novozélandském 
jezeře Karapiro zvítězil ve skifu ve finálové jízdě MS 2010.  
     Od počátku pořádání mistrovstvích světa v roce 1962 se 
jedná o 46. medaili pro české či československé veslaře. Před 
tímto vítězstvím byl jediným českým mistrem světa Michal 
Vabroušek v neolympijské diciplíně skif lehkých vah z MS 2000 
v Záhřebu. Ondřeje Synka za jeho úspěch následně 10. listopadu 2010 ministr Alexandr Vondra po-
výšil do hodnosti nadporučíka. K titulu mistra světa musíme Synkovi přičíst také celkové vítězství 
v letošním seriálu Světovém poháru (celkově již třetí v řadě), když ani v jednom z jeho závodů ne-
našel přemožitele. Zákonitě se také stal nejlepším českým veslařem roku 2010.  

     Kromě závodního veslování na skifu pracuje Ondřej Synek 
jako sportovní instruktor ASC Dukla Praha. Je vyučeným 
zlatníkem.   
     S veslováním začal v roce 1995 ve veslařském klubu KV 
Kondor Brandýs nad Labem. Ačkoliv dlouhou dobu jezdil 
s Milanem Dolečkem mladším na dvojskifu a společně si 
dojeli na olympiádě v roce 2004 pro páté místo a rok před 
olympiádou na MS 2003 v Milánu pro bronz, přesedlal na skif 
a vystřídal na pozici české 
skifařské jedničky Václava 
Chalupu. Od roku 2005 pravidelně 

vozil medaile z vrcholných podniků. MS 2005 Gifu – bronz, MS 2006 Eton 
– bronz, MS 2007 Mnichov – stříbro. Na olympijských hrách v Pekingu 
v roce 2008 získal ve skifu stříbrnou medaili.  
     Olympsport ve spolupráci s Českou poštou připomenul mistrovský titul 
Ondřeje Synka ručním příležitostným razítkem, které bylo používáno dne 
10.12.2010 na hlavní poště v Jindřišské ulici. Pro své členy připravil 
Olympsport také příležitostnou dopisnici s přítiskem.               
                                                                                        -jpb- 
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FILATELISTICKÉ A ODBORNÉ ZNALOSTI A OSOBNÍ VÝZKUM 

Budete-li  besedovat s některým z našich jurymanů nebo dostane-li se vám do rukou nějaké odborné po-
jednání o metodickém uspořádání filatelistického exponátu, nutně dříve nebo později narazíte na termín „filatelis-
tické znalosti“, anglicky philatelic knowledges. Co to jsou, ty filatelistické znalosti a jak se jejich  hodnocení projevu-
je v praxi? Není to zase až tak moc složité, ale spíše důležité. 

Jurymani při svém hodnocení tematických exponátů používají hodnocení bodové. Možné maximum je 100 
udělených bodů. Tato bodová kvóta se dělí do čtyř skupin  takto: 
 
1. Zpracování a filatelistický význam   35 bodů 
2. Filatelistické a odborné znalosti a osobní výzkum 30 bodů 
3. Stav a vzácnost filatelistického materiálu  30 bodů 
4. Prezentace        5 bodů,  celkem tedy 100 bodů. 
 

Námi sledované hledisko tedy může zajistit až 30 bodů z možného maxima. Podle celkového počtu získa-
ných bodů přisuzují propozice exponátu odpovídající druh medaile. Pro upřesnění mi ještě dovolte dodat, že z těch 
30 bodů přináleží 15 bodů znalostem filatelistickým a druhých patnáct bodů znalostem tématickým.Zde je třeba 
uvědomit si dvě věci. Za prvé to, že svůj vliv na věc má druh nebo chcete-li, stupeň filatelistické výstavy. Obecně 
platí, že čím vyšší je stupeň výstavy, tím více bodů potřebujete pro získání té které medaile. Např. pro získání stří-
brné medaile na národní výstavě potřebujete 65 až 69 bodů. Na nejnižším stupni výstavy, nazývané Premiéra, vám 
na zisk téže medaile stačí 60 až 64 bodů. Budete li na mezinárodní FIP nebo FEPA výstavě, budete pro stříbro ale 
potřebovat 70 až 74 bodů. 

Tím druhým faktorem, na který bych rád upozornil je skutečnost, že získáte-li v každém z hodnotících krite-
rií polovinu možného maxima, tedy celkem 50 bodů, nebude to žádná velká sláva, protože na premiéře dostanete 
postříbřenou medaili, na národní výstavě bronz a na té mezinárodní se budete muset spokojit s diplomem za účast 
a medaile nebude žádná. 

Podívejme se už tedy konečně na to, jak se filatelistické vědomosti prokazují a co k nim patří. Jde tady o 
to, aby filatelista prokázal výběrem různého filatelistického materiálu, že mu je známý a že jej umí využívat. 
V exponátu použije tedy nejen poštovní známky, ale také celistvosti s různými druhy poštovních razítek (strojová, 
ruční, výplatní otisky), celiny, zkoušky a odchylky barev, zkoušky tisku, návrhy poštovních známek, různé druhy 
poštovních nálepek (zdůrazňuji zde adjektivum poštovních!!) U známek s různými druhy průsvitek a zoubkování 
neopomine na tyto druhy poukázat, stejně jako na další skutečnosti, souvisejícími s filatelistickým povědomím. 
Většinou na tyto skutečnosti upozorňujeme textovými poznámkami přímo na listě. Používáme odlišný typ a velikost 
písma, osobně dávám přednost pro poznámky filatelistického zaměření drobnějšímu písmu petitem. Umístěné přímo 
pod inkriminovaný kus, zatímco texty  tematické umisťuji k hornímu okraji buďto použitého artefaktu nebo 
k hornímu okraji celého listu.  

Hezkou ukázku osobního výzkumu a filateistických znalostí prokazuje ve svém exponátu Marie Justýnová    
u známky 25 c k OH 1924 v Paříži upozorněním na tiskové nedokonalosti u této hodnoty. 
 

                         
                              3)           2)         4)                                    1)                              
 
Posun vnitřní části obrázku doprava a nahoru se projevuje  
bílými čárkami u levého a dolního okraje posunuté části.                                   Správně provedený soutisk obou částí. 

1) chybí bílé čárky vlevo a pod písmeny RF 
2) chybí bílé čárky pod „POSTES“  a pod „VIIIe OLYMPIADE“ 
3) navíc je bílá čárka vpravo od číslice „5“ a „4“ 
4) navíc je bílá čárka nad „PARIS 1924“ a nad  
       spodním okrajem obrázku ženy  

Výše uvedené texty je možné nahradit i grafickými symboly (šipkami), ukazujícími na popisované skutečnosti. 
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P  O  Z  V  Á  N  Í  
N A 

 
12. MEZINÁRODNÍ SBĚRATELSKÝ VELETRH 2011 V KOLÍNĚ (nad Rýnem) 

 
     Jste sběratel filatelista, či Vás zajímají olympijské odznaky, vstupenky, či jiné memorabilie? Chcete se setkat 
s jinými obdobně postiženými sběrateli? Chcete koupit, prodat, či vyměnit? Rádi byste se potkali s olympijskými 
medailisty a dalšími významnými sportovci? Potom nesmíte chybět na veletrhu, který ve dnech 8. až 10. dubna 
2011v Kolíně nad Rýnem pořádá Německý olympijský výbor a němečtí sportovní filatelisté z IMOS a OSPEC. 

     Ve třech dnech se můžete zúčastnit besed a autogramiád 
s německými olympioniky, být přítomen na třídenní filatelistické 
burse, absolvovat slavnostní raut NOV, projet se lodí po Rýnu, 
navštívit Německé olympijské a sportovní muzeum v Kolíně, či 
obohatit své sbírky o tři příležitostná razítka: 

Mistrovství světa žen ve fotbale 
75 let OH a ZOH 1936 v Ga-Pa a v Berlíně 
Mnichov, kandidát pro ZOH a Paralympiádu 1918. 

     Za pořadatele srdečně zve ředitel Německého olympijského mu-
zea Prof. Walther Tröger a president IMOS Thomas Lippert.  
     Další podrobnosti o celé akci se nacházejí u Jardy Petráska, 
který také bude evidovat zájemce z řad členů Olympsportu. U něho 
avizujte svoji účast a případné dopravní možnosti. 

International Collector’s Fair 2011          Im Zollhafen 1 | D-50678 Cologne 
German Sports & Olympic Museum       www.sportmuseum.de 
 
 
MISTROVSTVÍ EVROPY VE VOLEJBALU 
     Po velmi úspěšném mistrovství světa žen v basketbalu, které se v letošním roce konalo v Brně, Ostravě a Kar-
lových Varech a kde naše děvčata vybojovala překvapivé stříbrné medaile, dostávají možnost představit se naše-
mu publiku reprezentanti jiného míčového sportu, ještě populárnějšího než je basketbal a sice volejbalisté. Tento-
krát půjde o mužskou reprezentaci, která v letošním 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 se podělíme se sousedním Rakouskem a očekávané tuhé boje proběhnou ve 
dvou českých a dvou rakouských městech. U našich sousedů bude 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 Vary byly úspěšným pořadatelem finále basketbalového mistrovství. 

     Třiačtyřicetiletý 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 týmům 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“, řekl náš trenér, Jan 
Svoboda. 
     Vrcholný evropský turnaj se do České republiky vrací přesně po deseti letech. V roce 
2001 v Ostravě vybojovali naši reprezentanti čtvrté místo. Čtyři skupiny po čtyřech 
účastnících, to je celkem šestnáct družstev. Vítězové skupin postupují přímo mezi 
posledních osm, týmy z druhých a třetích míst se utkají o další čtyři čtvrtfinálová místa a 
čtvrtí ze skupin v turnaji končí. Jde tedy o to, skončit na 2., či 3.místě ve skupině, soupeři 
pro nás mohou vzniknout ze skupiny D, do které byly nalosované týmy Polska, 
Německa, Bulharska a Slovenska. 

     Zápasy ve skupinách se budou hrát 10.-12. 9. 2011. Finálové vyvrcholení uvidí Vídeň 18. září. Skupinu A ve 
Vídni tvoří Rakousko, Srbsko, Slovinsko a Turecko, soupeři jim budou účastníci skupiny C, což jsou Itálie, Francie, 
Finsko a Belgie. 
     Česká pošta připomene tuto sportovní událost vydáním příležitostné známky nominální hodnoty 20 Kč. 
                                            -jp-
  
  


