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ZPRÁVY Z  VEDENÍ 
 
 

MEDAILE J. A. SAMARANCHE ZA OLYMPIJSKÉ SBĚRATELSTVÍ 
UDĚLENY POPRVÉ 

 

Mezinárodní olympijský výbor (IOC) dnes oznámil v Lausanne jména prvních držitelů medailí Juana 
Antonia Samaranche za olympijské sběratelství. Nově vytvořeným oceněním v roce 2012 IOC 
vzdává čest odkazu dřívějšího IOC presidenta J.A. Samaranche, zaníceného olympijského sběratele, 
který představil programy nezbytné k tomu, aby povzbuzoval sbírání a studium olympijských 
známek, mincí a memorabilií. Medaili získá v olympijském roce jednotlivec nebo organizace, které se 
zasloužily svojí dlouhodobou a výjimečnou činností o olympijské sběratelství na lokálních, národních 
nebo mezinárodních úrovních.  
Držitelé medailí Juana Antonia Samaranche za olympijské sběratelství pro Hry XXX.Olympiády 2012 
jsou:  
 
   

  •  Pan Jaroslav Petrásek, Česká republika,  
     za aktivní působení v olympijské mezinárodní, národní a lokální filatelii. 
 
  •  Pan Donald Bigsby, USA,  
     za založení a vedení světově největšího klubu olympijských memorabilií Olympin.  
 
  •  Pan Donald Mackay- Coghill, Austrálie,  
 za rozvíjení a iniciativu, směřující k tomu, aby přivedl sběratelství olympijských mincí  
 k široké veřejnosti.  
 
  •  Seskupení Čínské pošty, Čína, za rozvoj a propagaci olympijského sběratelství v Číně.  
 

 

"Blahopřeji vítězům tohoto prestižního ocenění a děkuji za 
jejich aktivní a nadšenou podporu olympijského sběratelství a jejím 
prostřednictvím olympijskému hnutí samému" řekl president Rogge. 
"Olympijští sběratelé jsou neoficiální opatrovníci obrovského 
množství olympijské historie. Olympijské známky, mince a další 
memorabilie vždy vypravují své vlastní příběhy o olympijských 
hrách a tím pomáhat produkovat snadno přístupným a vizuálním 
způsobem rozmanité druhy porozumění olympijskému hnutí."  
Medaile předal vítězům za IOC člen IOC, Juan Antonio Samaranch 
Jr, syn minulého presidenta IOC. 
 
22. června v Lausanne 
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Členský příspěvek OLYMPSPORT na rok 2013 
 

 

250,- Kč – Zpravodaj OS zasílán poštou 
 

   200,- Kč – Zpravodaj zasílán elektronicky 
 

a je možné jej zaslat na  č. účtu:  
 

246415329/0300, var. symbol: 2013000xxx (místo xxx uveďte Vaše členské číslo), 
 

složenkou (typ „C“) na adresu: Ladislav Janoušek, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7 

nebo uhradit hotově u některého člena výboru OS (Janoušek, Petrásek, Hampl, Petrás, Diviš).    
 

                                                                                                                                              Ladislav Janouš                                                                                                                                              Ladislav Janouš                                                                                                                                              Ladislav Janouš                                                                                                                                              Ladislav Janoušekekekek    
 místopředseda OS a pokladník OS 

 
 

Změny v členské základně 
 

 

Bohužel je nás o dva méně.  
 

Zemřel přítel Ladislav Konečný z Drnovic. Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
  

K 31.12. 2012 končí své členství na vlastní žádost přítel František Wirkner z Klášterce nad Ohří. 
 
 

NOVINKY OLYMPSPORTU 
 

 
Oproti informacím v minulém čísle Zpravodaje došlo ke změně v číslování některých novinek, proto 
je v následujícím přehledu vždy vedle názvu razítka a dopisnice uvedeno správné očíslování.  

Kvalifikační turnaj basketbalistek  
pro OH 2012   (OS-08/12) 

V pravidelné rubrice „Novinky Olympsportu“ se 
musíme vrátit několik měsíců zpět. 25.6.2012 byly 
odeslány z Prahy příležitostným letem dopisnice 
Olympsportu, společně s naší ženskou reprezentací 
na kvalifikační turnaj pro olympiádu v Londýně, 
který se konal v turecké Ankaře. Bylo požadováno 
vrácení dopisnic po třech dnech. Turnaj pro naše 
ženy skončil úspěšně a jako jediný náš sportovní 
kolektiv se kvalifikovaly na OH 2012, bohužel pro 
Olympsport se dlouho nic nedělo. Pak začal jednat 
předseda Jarda Petrásek, kterému došla trpělivost, 
a začal se shánět po zásilce na všech možných 

stranách. Pomohl až dopis na ministerstvo pošt a telekomunikací a v polovině října se zásilka vrátila 
a odběratelé novinek se tak mohou těšit na tento zajímavý filatelistický artefakt. 
 

ČEZ CHESS TROPHY 2012,  
Navara vs. Svidler   (OS-09/12) 

Ve dnech 20.-21. 6.2012 fungovala v 2. patře 
Malostranské besedy na Malostranském náměstí 
příležitostná poštovní přepážka (PPP), kde bylo 
používáno příležitostné ruční razítko k šachovému 
turnaji ČEZ CHESS TROPHY 2012, o čemž jste byli 
informováni již v minulém čísle zpravodaje.   Mimo 
uvedenou dobu fungování PPP bylo razítko 
k dispozici na poště Praha 1 ještě ve dnech 20.-24. 
6. 2012. Razítko navrhla Pražská šachová 
společnost. Olympsport zajistil razítko pro 
odběratele novinek na dopisnici s přítiskem.  
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XV. VŠESOKOLSKÝ SLET 2012     
(OS-10/12) 

Příležitostné poštovní razítko s textem "XV. 
Všesokolský slet 2012, Praha 100" a s vy-
obrazeným logem sletu bylo používáno na 
poště Praha 100 s PSČ 100 01 ve dnech 5.-6.7. 
2012 na příležitostné poštovní přepážce Synot 
Tip Arény v  Praze - Vršovicích. Olympsport 
připravil dopisnici s přítiskem, na kterém je 
plakát ke konání „Závodnického cvičení na 
počest bratří Amerických v Českém Brodě dne 
26. června 1887“. Od této události uplynulo 
letos 125 let. Dopisnice s přítiskem je pro 
odběratele novinek opatřena příležitostným 
razítkem k XV. Všesokolskému sletu.  

 
Atletičtí mistři Evropy   (OS-11/12) 

Měsíc před olympiádou se konalo na olympijském 
stadionu ve finských Helsinkách 21. mistrovství 
Evropy v atletice (27. června – 1. července 
2012). Na tomto stadionu se uskutečnil evropský 
šampionát již v roce 1971 a 1994. Dvakrát se zde 
konalo také MS v atletice. První ročník v roce 
1983 a X. ročník v roce 2005. 
Část sportovců považovalo ME za dobrý test 
výkonnosti před olympijským vrcholem, někteří 
(jako například i naše Bára Špotáková) dali 
přednost přípravě na OH v ústraní a do Helsinek 
nepřijeli. I přes absenci některých atletických 
špiček nabídlo ME kvalitní výkony a strhující 
souboje v nichž se neztratili ani čeští atleti. Evropského šampionátu se zúčastnilo celkem 43 českých 
atletů (25 mužů a 18 žen) a domů přivezli 5 cenných kovů. Mistry Evropy se stali: Jiřina Ptáčníková 
ve skoku o tyči (zvítězila „na pokusy“ výkonem 460 cm, když laťku na této výšce zdolaly tři 
závodnice, ale pouze Jiřina na první pokus), Pavel Maslák v běhu na 400 m (časem 45,24s) a 
Vítězslav Veselý v hodu oštěpem (výkonem 83,72m). Stříbrnou medaili získala Denisa Rosolová 
v běhu na 400 m překážek po dvou měsících přípravy po přechodu na tuto náročnou trať! Bronzovou 
medaili pak přidalo kvarteto „Rychlé holky“ ve štafetě na 4x400 m, jmenovitě Zuzana Hejnová, 
Zuzana Bergrová, Jitka Bartoničková, Denisa Rosolová. V medailovém hodnocení zemí obsadila 
Česká republika 7. misto.  
Mistry Evropy připomněl Olympsport strojovým razítkem, které bylo používáno na poště Praha 6 
v sobotu 21.7.2012. Na přítisku příležitostné dopisnice je olympijský stadion v Helsinkách, dějiště 
21. ME v lehké atletice 2012.   
 
 

 OVS Českého olympijského výboru   
CZECH TEAM    (OS-12/12) 

Od 24.7.2012 do skončení olympijských her 
v Londýně používal Český olympijský výbor 
k orážení svých zásilek příležitostný štoček ve 
výplatním strojku, do kterého byla umístěna dvě 
loga. Logo XXX. olympijských her a logo české 
reprezentace „CZECH TEAM“. Pro zajištění otisku 
výplatního stroje pro sběratele Olympsport vydal 
příležitostnou obálku s přítiskem, na kterém je 
logo „CZECH TEAM“ a znak Českého olympijského 
výboru. Obálka je opatřena otiskem výplatního 
strojku z prvního dne používání vložky. 



 73 

ODLET ČESKÉHO TEAMU DO LONDÝNA 2012  (OS-13/12) 
S hlavní částí české reprezentace odletěly do Londýna také poštovní zásilky Olympsportu, které byly 
opatřeny otiskem výplatního stroje, na kterém bylo vzpomenuto vítězství kanoistů Jana Brzáka-
Felixe a Bohumila Kudrny na OH 1948 v závodě C2 na 1000 m. Otisk výplatního stroje byl 
k dispozici na poště Praha 6 dne 
22.7.2012. 
Ani druhá letošní letecká zásilka 
Olympsportu se nevyhnula potížím. Byla 
odeslána „poste restante“ na letiště 
Heathrow. Když se dopisnice nevracely, 
požádal náš předseda Jarda Petrásek o 
pomoc při pátrání po dopisnicích přítele 
Boba Farleye. Dopisnice se Bobovi 
podařilo v polovině října nalézt na zmíněném letišti. Tam jej seznámili s nařízením britské pošty, 
podle kterého je zakázáno dávat anglické poštovní razítko jinam než na anglickou známku. Protože 
se Bob příchozího razítka dožadoval, musel na zásilky vylepit po jedné známce hodnoty 60 P, což 
bohužel budeme muset přičíst k ceně zásilky. Ty jsou ještě momentálně v Anglii, ale v několika 

dnech dorazí do Česka. Tak se můžete těšit i na 
tuto „novinku“. 
 

ZAHÁJENÍ HER 30. OLYMPIÁDY       
(OS-14/12) 

O pět dnů později, 27.7.2012, byl na poště Praha 6 
používán příležitostný štoček ve strojovém razítku 
k zahájení her 30. olympiády Londýn 2012. 
Z olympijské historie byla připomenuta bývalá 
československá reprezentantka ve skocích do vody 
Milena Duchková, která letos 25. dubna oslavila 
významné životní jubileum. Vedle strojového 
razítka připravil Olympsport také příležitostnou 
dopisnici s přítiskem. 

 
Mistrovství Evropy v basketbalu 
hráček do 20 let 2012 - Divize B     

(OS-15/12) 
Místo konání: Klatovy,  
Datum konání: 16. - 26. srpna 2012 
Účastníci ME: Belgie, Bulharsko, Česká 
republika, Izrael, Maďarsko, Německo, 
Rumunsko, Řecko, Švýcarsko. 
Všechny týmy hráli v jedné skupině (každý s 
každým) - do Divize A postoupili první tři týmy. 
Všechny zápasy se odehrály ve Sportovní hale 
v Klatovech. Česká děvčata obsadila konečné páté 
místo a do Divize A nepostoupila i přes výhodu domácího publika. Dvakrát škoda, protože přehled 
utkání našich děvčat ukazuje, že v některých prohraných zápasech rozhodovalo pár bodů:  
 

Belgie - Česká republika 60:66 
Česká republika – Izrael 77:60 

Maďarsko - Česká republika 56:55 
Česká republika – Bulharsko 69:64 

Rumunsko – Česká republika 68:65 
Česká republika – Švýcarsko 71:42 

 Německo - Česká republika 75:67 
 Česká republika – Řecko 71:76 

 

Konečné pořadí Divize B: 1. Řecko, 2. Německo, 3. Maďarsko, 4. Rumunsko, 5. Česká republika,  
6. Izrael, 7. Belgie, 8. Švýcarsko, 9. Bulharsko 
 
Olympsport k ME vydal příležitostnou dopisnici s přítiskem a pro sběratele ji orazil příležitostným 
strojovým razítkem, používaným po dobu konání basketbalového turnaje na poště Klatovy 1. 
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PŘEHLED RAZÍTEK K ÚSPĚŠNÉ LONDÝNSKÉ OLYMPIÁDĚ 
 

Celkem jedenáct pamětních razítek používala Česká pošta na poštovním úřadu Praha 1 v Jindřišské 
ulici a na poštovním úřadu v Praze 6 v Dejvicích v Kafkově ulici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS-16/12                                                            OS-17/12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS-18/12                                                            OS-19/12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS-20/12                                                            OS-21/12 

OS-16/12 10,00 OVS Vavřinec Hradilek, slalom Praha 6 24.8. 
OS-17/12 10,00 SR Ondřej Synek, skif Praha 6 24.8. 
OS-18/12 10,00 PR Blahopřejeme medailistům z Londýna Praha 1 20.- 24.8. 
OS-19/12 10,00 SR Miroslava Knapková, skif Praha 1 31.8. 
OS-20/12 10,00 SR Hradecká, Hlaváčková, tenis Praha 6 31.8. 
OS-21/12 10,00 OVS Adéla Sýkorová, střelba Praha 6 31.8. 
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OS-22/12                                                            OS-23/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
OS-24/12                                                            OS-25/12 
                                                                                                                                                    OS-26/12                        

PERSONAL STAMPS  
S MEDAILISTY Z LONDÝNA 2012 

Po schválení Českým olympijským výborem a 
Mezinárodní olympijským výborem připravil Olympsport 
pro všechny medailisty z  letošní olympiády vydání 
personal stamps. Vytištěno je již 9 tiskových listů, 
probíhá jejich vylepování na obálky a razítkování zásilek s těmito personálkami a konečně dojde i na jejich 
distribuci. Prosím, buďte trpěliví, zpoždění bylo způsobeno požadavkem pošty na doložení potvrzením, že autor 
fotografie s použitím fotky souhlasí a my jsme v původní verzi použili většinou fotky z internetu, u kterých jsme 
autora ani netušili. Znamenalo to shánět autory jiných fotek a s nimi dohadovat podmínky použití jejich fotografií. 
To při minulých vydáních personálek nebylo. 

OS-22/12   10,00 SR Zuzana Hejnová, 400 m př. Praha 1 7.9. 
OS-23/12 10,00 SR K4, kajak Praha 6 7.9. 
OS-24/12 10,00 OVS Barbora Špotáková, oštěp Praha 6 7.9. 
OS-25/12 10,00 SR David Svoboda, mod.pětiboj Praha 1 14.9. 
OS-26/12 10,00 SR Jaroslav Kulhavý, horská kola Praha 6 14.9. 
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EMIL ZÁTOPEK 90   (OS-27/12) 
Ve dnech 10.-22.9.2012 pošta Kopřivnice 1 používala pro 
odbavení zásilek cennou nálepku APOST s přítiskem "Kopřivnice 
Zátopek90" k příležitosti 90. výročí narození Emila Zátopka. 
APOST s přítiskem Olympsport pro odběratele novinek 
nezajišťoval.  
 
 

Ruční příležitostné poštovní razítko s textem 
"Emil Zátopek, 19.9.1922, Kopřivnice 1" a 
s vyobrazenou číslicí 90 k příležitosti 90. výročí 
narození Emila Zátopka pak používala pošta 

Kopřivnice 1 v sobotu 
15.9.2012. Olympsport 
připravil k tomuto výročí 
dopisnici s přítiskem a 
dopisnice byla oražena 
uvedeným příležitostným 
razítkem. 

 
 
 

EMIL ZÁTOPEK 90. VÝROČÍ NAROZENÍ   (OS-28/12) 
Ve stejný den jako předchozí příležitostné ruční razítko byla na poště 
Kopřivnice 1 používána příležitostná R-nálepka s přítiskem "Dana a 
Emil Zátopkovi 90. výročí narození" k příležitosti 90. výročí narození 
Dany a Emila 
Zátopkových. Bylo 
připraveno 480 ks R-
nálepek s přítiskem a 

byly používané od 15.9.2012 do spotřebování. 
R-nálepku s přítiskem Olympsport pro odběratele 
novinek nezajišťoval.  
KF 07-51 z Kopřivnice připravil k 90. výročí narození 
Emila Zátopka obálku a dopisnici s přítiskem, a také  
personalní známku s Emilem Zátopkem. Olympsport 
zajistil dopisnici s přítiskem a příležitosným razítkem 
pro odběratele novinek.      

 
 
 
 

DANA ZÁTOPKOVÁ 90     
(OS-29/12) 

Dana Zátopková oslavila v úžasné fyzické i 
psychické pohodě významné životní jubileum. 
Určitě není třeba psát, že se narodila ve stejný 
den jako Emil. Pošta Praha 1 v den narozenin 
paní Dany používala ruční příležitostné razítko s 
textem "Dana Zátopková, 19.9.2012, 90 let, 
Praha 1" a s portrétem Dany Zátopkové. Návrh 
razítka vytvořil Jaroslav Petrásek. Olympsport 
připravil dopisnici s přitiskem a v novinkové 
službě ji obdržíte s příležitostným razítkem.  

 

Do konce roku  lze očekávat sportovní razítko již jenom v případně úspěchu ve Fed Cupu či 
Davis Cupu. V příštím roce to zatím vypadá na známku ke 100. výročí kanoistiky a k MS ve vodním 
slalomu, další známka připomene Pepi Bicana. Další slibovaná známka k MS v biathlonu z emisního 
plánu vypadla, ale pošta přislíbila vydat CDV s originální natištěnou známkou.             
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63. SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 
se uskutečnilo v Praze v sobotu 13. října 2012 od 8 hodin. Sešlo se nás v Holešovicích v klubovně 
Českého střeleckého svazu 18 členů a pozorným hostitelem byl jako vždy místopředseda 
Olympsportu Ladislav Janoušek. Kromě bohaté výměnné činnosti nás předseda Jaroslav Petrásek 
seznámil, co nového připravil Olympsport pro zájemce o olympijskou filatelii (více v článku Novinky 
Olympsportu). Hovořil a vysvětloval problémy s leteckými zásilkami do Ankary a Londýna, vše se 
však podařilo nalézt a zásilka z Ankary je již zpět, londýnská zásilka se vrátí v nejbližších dnech.  
Dále předseda zdůvodnil zpoždění tisku personálek s londýnskými medailisty a vyzval 
k trpělivosti při jejich dodání, těm, kteří si je objednali. Problémem se ukázal požadavek Postfily na 
doložení souhlasu autora použitých fotografií pro tisk personálních známek. Postfila zhruba rok toto 
vyžaduje na základě neblahých zkušeností ze soudního sporu s jedním autorem fotografie, který se 
ozval proti použití fotografie bez jeho souhlasu. Tento jejich postup sice chápeme, ale znamenalo to 
najít autory fotografií a požádat je o souhlas. U některých fotografií se autora nepodařilo najít, tak 
musely být fotografie vyměněny a žačínalo se znovu. Nyní je již vše na dobré cestě a kromě jedné 
personálky se již TL trhají na jednotlivé známky, lepí se na obálky a ty budou oráženy 
příležitostnými razítky. Poté se již mohou zájemci těšit na jejich zaslání. 
Jaroslav Petrásek krátce pohovořil o předání medaile J.A.Samaranche v Laussane, jejíž prvním 
laureátem za filatelii se letos stal. Zdůraznil, že toto ocenění bere nejen jako osobní, ale jako 
ocenění práce celého Olympsportu. Vylíčil přítomným atmosféru a pompéznost celé akce.  
Ve dnech 9.-11.11.2012 se uskuteční v lucemburském Mameru (7 km od Lucemburku) 
filatelistická výstava, které se zúčastní také tři vystavovatelé z Česka. Olympsport organizuje pro 
zájemce zájezd a předseda na Setkání vyzval zájemce o neprodlené přihlášení.  

Důležitá informace se 
týkala České olympijské 
akademie (ČOA) a 
návrhu našich zástupců 
do této samostatné 
organizační složky 
Českého olympijského 
výboru. Vzhledem k tomu, 
že návrhy musely být 
předloženy před konáním 
Setkání, sešel se výbor 
Olympsportu 6.9.2012 a 
jednomyslně schválil 
Jaroslava Petráska a 
Radka Jáska jako 
kandidáty na místo v 
Radě, resp. v komisi pro 
historii, dokumentaristiku 

a bibliografii ČOA (více viz zápis ze schůze výboru). Přítomní členové na Setkání jednomyslně návrh 
schválili.  

Příští setkání Olympsportu je naplánováno na soboru 20. dubna 2013 do Brna, kde se 
v tomto termínu koná tradiční Veletržní setkání sběratelů. Více v příštím čísle Zpravodaje.      
 

ZÁPIS z výborové schůze vedení OLYMPSPORTU ze dne 6.9.2012 
 

přítomni : Janoušek, Petrásek, Diviš, Hampl, Petrás 
 

1. Základem pro hlavní část jednání dnešní výborové schůze jsou dva dopisy od prof. Rychteckého z 
ČOA ohledně přípravy zasedání ČOA, se kterými byli členové výboru OS seznámeni jejich zasláním 
minulý týden. 
2. Zpráva o činnosti Olympsportu je zpracována písemně a byla na dnešní schůzi výborem OS 
schválena  a předána prof. Rychteckému. 
3. Podle schválených stanov ČOV a statusu ČOA projednala výborová schůze návrh možných 
kandidátů do volených funkcí ČOA: Ing. Jaroslav Petrásek na člena Rady ČOA, Mgr. Radek Jásek na 
člena komise pro historii, dokumentaristiku a bibliografii ČOA.   
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Setkání s dvojnásobnou olympijskou vítězkou … 
 
Měl jsem tu možnost zúčastnit se tiskové konference s Barborou Špotákovou, olympijskou vítězkou 
v hodu oštěpem z Londýna. Setkání se uskutečnilo v její oblíbené pražské pivnici „U Pinkasů“ a mělo 
velmi přátelské a bezprostřední ovzduší. Přítomní novináři a televizní redaktoři měli řadu otázek, a 
jak už to bývá, některé byly vtipné a některé až stupidní. 
Bára měla především velikou radost z holinek, které jí jako dárek předali zástupci pivnice. Holinky 
nebyly ty olympijské, ale zcela originálně pomalované, vyrobené pro tento okamžik. 
Prozradila své nejbližší sportovní plány, které měly vrcholit „Diamantovou ligou“, ale v nejbližší 
budoucnosti to má být trenérství své maminky, která rovněž hází oštěpem v kategorii veteránů nad  
šedesát let. Potvrdila, že je její máma svědomitější něž někteří mladí oštěpaři a chystá se na osobní 
rekord 30 metrů. 

Přítomen byl i ministr obrany Alexandr Vondra, který ji předal dar válečných veteránů RAF a Bára se 
již těší na povýšení na kapitánku, které bude ministovým pozdějším dárkem. Na otázku, která ze 
zlatých medailí, tj. z Pekingu nebo ta z Londýna se jí líbí více, odpověděla, že ta londýnská – kulatá 
neb je svým tvarem jako skutečná medaile oproti té hranaté z Pekingu. Při nedávných oslavných 
setkáních s fanoušky, kteří jí brali do rukou a dokonce i polili šampaňským, o ní měla opravdový 
strach. Již se těší domů, kde jí uloží na nejčestnější místo (tu pekingskou někomu zapůjčila a dosud 

ji doma nemá). 
I já jsem si tuto londýnskou medaili 
pohladil a dal na krk a bylo těch půl 
kila opravdu cítit! 
Závěrem besedy přiznala, že si chce 
od podzimu odpočinout a dáli 
pánbůh, ráda přivede na svět 
miminko se svým dlouholetým 
přítelem – hasičem Lukášem 
Novotným. 
Popřejme proto Báře Špotákové, ať 
se jí její přání vyplní a ona tak bude 
moci připravovat svého potomka na 
novou oštěpařkou kariéru (nebo 
vůbec na sport)! 
                           Ivan Vápenka 

     


