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Jarní setkání Olympsportu 20. 4. 2013 v Brně   
 

 

            Rok se s rokem sešel a my jsme nejen starší, ale také bohatší

.             Bohatší o vzpomínky, mezi kterými určitě nechybí vzpomínky

                 na londýnskou olympiádu. Olympiádu úspěšnou pro naše

                  sportovce. Bohatší o zkušenosti a nové poznatky. Bohatší

                  o přírůstky v našich sbírkách.  

V bilancování roku 2012 ze strany vedení Olympsportu  

převládají pozitiva až na přetrvávající fakt, že nás je stále  

méně a méně. Věříme, že ve Vašem bilancování roku 2012  

také převažují pozitiva, a že se to týká i práce Olympsportu.  

Vedení Olympsportu vám všem přeje příjemné prožití vánočních svátků 

a do nového roku 2013, aby byl alespoň tak bohatý, jako rok končící.   

 
 

ČOV má nového předsedu, 
Milana Jiráska vystřídal Jiří Kejval 

 
Po šestnácti letech má Český olympijský 
výbor nového předsedu. Milana Jiráska 
podle očekávání vystřídal dosavadní 
místopředseda pro ekonomiku a marketing 
Jiří Kejval. Pětaosmdesáti hlasy z 
devadesáti jej 1.11.2012 zvolili delegáti 
pléna na zasedání v Centru pohybové 
medicíny na pražském Chodově. 
Plénum také zvolilo Kejvalovy čtyři nové 
zástupce. Místopředsedou pro sport se stal 
šéf ČSTV a majitel nymburského 
basketbalového klubu Miroslav Jansta, 
který vystřídal Františka Dvořáka, 
Kejvalovu dosavadní funkci místopředsedy 
pro ekonomiku a marketing přebírá 
předseda    Českého    atletického    svazu               Bývalý a nový předseda ČOV 
Libor Varhaník. Místopředsedou pro olympismus se stal František Kolář,   ředitel 
Olympijského studijního a informačního centra – dosud funkci zastával Josef 
Dovalil – a nově zřízenou pozici místopředsedy  pro  přidružené  členství  obsadí  
Filip Šuman, prezident České florbalové unie. 
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Jiří Kejval byl jediným kandidátem na funkci. „Olympijský výbor bude zastupovat 
sportovní prostředí vůči státu. Nic víc, nic míň,“ prohlásil nový předseda. 

zdroj: tisková zpráva ČOV 
 
Mezi množstvím gratulací nov ě zvolenému p ředsedovi Českého olympijského výboru Ji římu 
Kejvalovi nechyb ěla gratulace také od Olympsportu, kterou zaslal náš  předseda ing. Jaroslav 
Petrásek:   
 
Vážený pane předsedo!  
S uspokojením jsme přijali Vaši novou roli v řízení nejen českého olympijského sportu, ale zřejmě 
českého sportu vůbec. Jménem českých sportovních filatelistů Vám k této roli přejeme nejen mnoho 
úspěchů a dobrých pocitů z dobře vykonané práce, ale také trpělivosti a snad i tu trochu potřebného 
štěstí a dostatek pro věc stejně zaujatých spolupracovníků, tak jako při každé náročné činnosti. Ať se 
Vám daří a ať pod Vaším vedením jsou úspěchy naší reprezentace ve všech sportech co největší. To 
bude ta viditelná část Vaší práce a zejména podle ní Vás budou příznivci sportu hodnotit, ale určitě 
nezapomenete ani na tu stránku druhou, podstatně méně viditelnou. Totiž na práci s mládeží a na 
vytváření vhodných podmínek pro rekreační tělovýchovu. K tomu všemu Vám přejeme mnoho zdaru!  
Za všech stopadesát členů České asociace pro olympijskou filatelii OLYMPSPORT, zakládajícího člena 
Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii při MOV  
ing.Jaroslav Petrásek, předseda  
 
P.S. V příloze si dovolujeme Vám zaslat k nahlédnutí poslední, právě vydané číslo našeho zpravodaje, 
snad jenom proto, abyste získal určitý přehled o instituci, která se k myšlenkám sportu a olympismu také 
hlásí.  
 

SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČOV PRO OBDOBÍ 2012-2016 
 
Jiří KEJVAL Předseda 

Miroslav JANSTA místopředseda pro sport 

Libor VARHANÍK místopředseda pro ekonomiku  
a marketing 

František KOLÁŘ místopředseda pro olympismus 

Filip ŠUMAN místopředseda pro přidružené 
členství 

 
 
 
 
 
 
Jiří KEJVAL 
předseda ČOV 

     Členové výkonného výboru 

Petr Baroch střelectví 

Karel Bauer jachting 

Josef Dovalil ČOA 

Zdeněk Ertl SSS 

Zdeněk Haník volejbal 

Petr Hulinský taekwondo WTF 

František Janda šerm 

Tomáš Král hokej 

Roman Kumpošt lyžování 

Květa Pecková ČKFP 

Miroslav Pelta fotbal 

Jaroslav Pollert kanoistika 

Jozef Regec cyklistika 

Oldřich Svojanovský ČOA 

Robert Změlík individuální člen 
Narozen: 30. listopadu 1967 
V mládí býval špičkovým veslařem a dodnes pravidelně sportuje. Osm let působil ve funkci člena 
výkonného výboru ČOV, od roku 2009 byl místopředsedou ČOV pro ekonomiku a marketing. Je 
duchovním otcem kampaně Žijeme Londýnem a projektu Českého domu na olympiádě v Londýně. 
Zároveň je dlouholetým šéfem veslařského svazu. Kejval je také úspěšným podnikatelem. Se 
spolužákem založil v roce 1991 společnost Techo, která se původně zabývala výrobou drobných 
kancelářských doplňků. Později se firma rozrostla, začala vyrábět kancelářský nábytek a 
expandovala do zahraničí. Na podzim 2012 se stal členem představenstva nizozemské interiérové 
společnost Royal Ahrend NV, která patří mezi tři největší výrobce kancelářského nábytku v Evropě. 
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Jiří Kejval také založil veřejně prospěšnou společnost Prostor pro podporu české architektury, 
interiéru a designu. Zároveň se angažuje v American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies, 
nadaci, která podporuje talentované české a slovenské studenty. 

Zdroj: tisková zpráva ČOV 

Zprávy z vedení 
 

71. Journée du Timbre - "Josy Barthel" - Mamer / Lu xembourg  
Filatelistická výstava s ú častí Olympsportu 

Ve dnech 10.-11. listopadu 2012 hostilo lucemburské městečko Mamer 71. den 
známky. V rámci této akce zorganizoval místní, velice činný, filatelistický klub 
výstavu s mezinárodní účastí. Výstava byla věnována místnímu rodákovi, 
jedinému olympijskému lucemburskému vítězi, Josy Bartelovi. Výstava byla 
nesoutěžní a všichni vystavovatelé obdrželi diplom a věcnou cenu, knihu o 
historii NOV Lucemburska, který letos oslavil 100 let trvání. 
 
Olympsport byl reprezentován těmito vystavovateli a exponáty: 
Jaroslav  Petrásek    - Czech History of Sport and Physical Education up   
                                to 1939  

                       (České dějiny sportu a tělesné výchovy do roku 
1939)              
                     - London - Olympic Town  (Londýn – olympijské město)    

                              - Věra Čáslavská 
Jiří Vaněček             - Czechoslovakian Victories in the Summer Olympic Games  
                                (Československá vítězství na letních olympijských hrách)   
Jan Petrás          - Emil Zátopek, česká lokomotiva  
 

Mamer je městečko ležící asi 10 kilometrů od hlavního města 
Lucemburku, čítající 7000 obyvatel. K dominantám městečka 
patří zámek (na reprodukci lucemburské známky), kde se 
nachází radnice s místním správním centrem, kostel sv. Jana 
Křtitele, ultramoderní kulturní centrum a také velký domov pro 
seniory. Právě senioři se, vedle členů místního klubu filatelistů, 
výrazně podíleli na přípravě a průběhu organizace celého 
filatelistického svátku. Víkend v Mameru příjemně strávili také 
Jaroslav Petrásek, Václav Diviš, Pavel Hladík a Jan Petrás. Již 
přivítání v Mameru bylo velice příjemné. V sobotu ráno čekal na zástupce Olympsportu 
velvyslanec České republiky v Lucembursku Ing. Vít Korselt. Pan velvyslanec osobně zajistil 
na filatelistické setkání v  Mameru z  Národního muzea v  Praze materiály připomínající 
úspěchy Emila Zátopka. Naši zástupci byli po oba dny zahrnuti neobyčejnou pohostinnosti 
místních filatelistů, setkali se s přáteli Bobem Farleyem z Velké Británie (SOC) a Thomasem 
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Lippertem z Německa (IMOS),  vzhlédli zajímavý americký dokument z olympijských her 
1952 v Helsinkách a samozřejmě pozorně prostudovali exponáty s  olympijským a 
sportovním námětem. Jediným zklamáním pro malou českou skupinu byla absence 
výměnné schůzky, na kterou byli náležitě nachystáni.     

                                
 
 
 
 
 
 

K 71. dni známky bylo 10.11.2012 používáno příležitostné razítko připomínající století existence NOV 
Lucemburska a Josy Bartela, který byl v letech 1973-1977 jeho předsedou. Na stánku místního 
klubu filatelistů bylo možné zakoupit známku s Josy Barthelem a vytvořit tak pěknou celistvost. 
                                                                                                                          -jpb- 
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Joseph Barthel (1927 - 1992) byl lucemburský závodník v běhu na střední 
tratě, olympijský vítěz v Helsinkách na patnáctistovce. 
Narodil se 24. dubna 1927 v městečku Mamer na jihozápadě Lucemburska. V 
roce 1946 se stal poprvé mistrem své země (titul získal jedenáctkrát po sobě). 
V roce 1947 vyhrál v Berlíně 
mistrovství světa vojáků na 
800 metrů. Na olympiádě v 
Londýně skončil na devátém 
místě v běhu na 1500 metrů. 
V roce 1951 vyhrál v 
domácím prostředí na 
mistrovství světa studentů 

osmistovku i patnáctistovku. Životního úspěchu 
dosáhl 26. července 1952 ve finále olympijského 
závodu v Helsinkách. Nepříliš známý atlet drtivým 

finišem zaskočil oba 
největší favority, 
Američana Boba 
McMillena i Wernera Luega z Německa a zvítězil v olympijském 
rekordu 3 minuty 45 vteřin a 28 setin. Nikdo to nečekal, ani sám 
vítěz; dokonce muselo být odloženo slavnostní vyhlášení, než 
pořadatelé našli partituru lucemburské hymny. 
Joseph Barthel se zúčastnil ještě her v Melbourne, ale tam už 
nedokázal ani postoupit do finále. Oženil se, měl dvě dcery, 
vystudoval na Harvard University chemii a hydrologii, stal se 
uznávaným odborníkem na problematiku odpadní vody. V letech 
1977-1984 zasedal v lucemburské vládě jako ministr životního 
prostředí. Zemřel 9. července 1992 v Lucemburku. 
Po Josym Barthelovi byl pojmenován národní stadion v hlavním 
městě, na kterém hraje lucemburská fotbalová reprezentace i střední 
škola v rodném Mameru. Dosud je jediným Lucemburčanem, který 
vyhrál olympiádu.  

 

NOVINKY OLYMPSPORTU 

Čeští medailisté z londýnské olympiády  
Velkou akcí Olympsportu byl tisk personálních známek s medailisty z letošních olympijských her 
v Londýně. Přes řadu úskalí se dobrá věc podařila a Ti z Vás, kteří si personální známky s medailisty 
či celé tiskové listy objednali, je již mají doma. Na následující straně je pro názornost reprodukce 
jednoho celého tiskového listu, ostatní reprodukce jsou jednotlivé známky s dvěma kupony (na 
levém kuponu je vyobrazen medailista, na pravém kuponu je logo „CZECH TEAM“, jméno medailisty 
a hodnota medaile – jedná se o kupon, který se nachází na tiskovém listu vpravo uprostřed a vpravo 

dole). 
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Olympsport pro zájemce připravil také obálky s přítiskem, které opatřil známkou a kuponem 
s medailistou a příležitostným razítkem.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tenisová razítka 
Na úspěšnou obhajobu českých tenistek ve Fed Cupu dokázali o 14 dnů později navázat také naši 
tenisté a v jubilejním stém ročníku Davisova poháru získali po dlouhých 32 letech slavnou 
„Salátovou mísu“ pro Českou republiku.  
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Česká pošta tyto výjimečné události připomenula dvěma příležitostnými ručními razítky.  
První – k vítězství mužů v Davis Cupu 2012 - bylo používáno 3.11.2012 na poště Praha 1,  

druhé – k vítězství žen ve Fed Cupu 2012 – bylo ve stejný den používáno na 
poště Brno 1.  
Olympsport zajistí pro odběratele novinek otisk obou razítek 
na dopisnicích s přítiskem. 
Uvedený tiskový list s personální známkou k vítězství 
v Davis Cupu nebyl vytvořen z iniciativy Olympsportu, 
objednatelem tisku je pan Zdeněk Šroubek. Zveřejněn je 
jen pro vaši informaci. 

 

Jaroslav Kulhavý na razítku v rodném Ústí nad Orlicí 
Pošta v Ústí nad Orlicí měla používat ve středu 12.12.2012 k orážení 
zásilek příležitostné strojové razítko, kde na vložce chtěli připomenout 
svého rodáka, olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého (viz reprodukce 
výše). Z technických důvodů je použití razítka odloženo na jaro 2013.  

 
 

APOST      Zbůch „90 let kopané“ 
Podařilo se objevit příležitostnou nálepku  APOST s 
datem 16. 7. 2012 odeslanou z pošty Zbůch, na které je 
připomenuto 90 let kopané. Od kdy do kdy byla 
příležitostná nálepka APOST používána se nepodařilo 
zjistit. 

 

Jilemnice 5. října 2012 
Klub filatelistů 05-041 v Jilemnici ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici a Poštovním 
muzeem v Praze uspořádal dne 5.10.2012 „tradiční jilemnický podzimní filatelistický pátek“. 
Dopolední program byl věnován 60 letům klubu filatelistů v Jilemnici, odpolední program pak byl 
plně ve znamení vernisáže výstavy Oldřicha Kulhánka Známková tvorba a volná grafika. 
V Krkonošském muzeu v Jilemnici byla v provozu příležitostná poštovní přepážka, která používala 
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dvě příležitostná razítka k výše uvedeným příležitostem a příležitostnou R-nálepku k výročí klubu 
filatelistů věnovanou také návštěvě sedminásobné olympijské vítězky Věry Čáslavské v Jilemnici.  
I když z plánované návštěvy paní Věry Čáslavské nakonec sešlo, pořádající klub filatelistů přichystal 
filatelistické materiály, které připomínají úspěchy naší sportovní legendy a na některé materiály 
zajistil i podpisy paní Věry. 

                                                                                               Podklady čerpány z dopisu Slavomila Strnada, KF Jilemnice 
 

Náhodné neformální setkání členů 
Olympsportu se uskutečnilo v rámci 
podzimního veletržního setkání sběratelů 
na brněnském výstavišti v sobotu 24. 
listopadu 2012. U kávy se sešli: zleva 
František Sopko, Jaroslav Finger, Jan 
Khom, Jiří Basl, Pavol Ondráška, Josef 
Kočí, Ivo Petr a autor fota Jan Petrás. 

Plánované setkání Olympsportu 
se uskuteční při jarním veletržním 
setkání sběratelů v sobotu 20.4. 
2013 od 12. hodiny v salonku 
Janáček v hotelu Voroněž 2 hned 
vedle brněnského výstaviště. Tedy na stejném místě jako letos z jara.  
Více k setkání v příštím čísle Zpravodaje. 
 

INZERÁT 

Prodám olympijské a sportovní PR, SR, OVS  Československa, ČR a SR  
od roku 1970 do    r. 2005 na CDV, CDVp, O, Op.  Vše prošlé, mnohé položky jako R. 

Cca 930 ks celistvostí v 5 kroužkových albech SCHAUBEK, pouze vcelku . 
Radek Jásek, Havlíčkova 271, Červené Pečky, 28121  nebo  radek.jasek@seznam.cz 
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Olga Fikotová – žena, která se nenechala poko ř i t  
Po letošních květnových narozeninách Věry Čáslavské (70) oslavila 13. 
listopadu 2012 osmdesáté narozeniny další slavná česká sportovkyně, 
olympijská vítězka Olga Fikotová-Connolly.  
Se sportem začínala v Tatranu Libuš a její sportovní talent byl ale tak 
výrazný, že dokázala Československo reprezentovat hned ve dvou 
sportech – košíkové a házené. Ve 22 letech zúročila svoji atletickou 
průpravu a pod vedením trenéra Otakara Jandery se prosadila ve zcela 
nové disciplíně – hodu diskem. Necelé dva roky poté, v roce 1956, se 

talentované atletce podařilo něco neskutečného. Na XIII. 
olympijských hrách v australském Melbourne hodila 
diskem 53,69 metru a získala pro ČSR zlatou medaili.  
Olympiáda u protinožců ji přinesla vytoužené zlato, ale 
zároveň v olympijské vesnici poznala svého budoucího 
manžela, olympijského šampióna ve vrhu kladivem 
(63,19 m) – Harolda Connollyho. Jejich olympijská love 
story se stala světovou senzací, ale pro sportovkyni ze 
země za železnou oponou měla těžké důsledky. Po 
návratu do vlasti jí čekalo nepříjemné přivítání. Novináři 
přišli s podezřením, že chtěla emigrovat do USA. Stejně 
nabroušení byli i funkcionáři z TJ Rudá hvězda ve 

Stromovce. Ti sice Olgu za její olympijský výkon 
odměnili hodinkami, ale vzápětí ji obvinili slovy: „Vy jste 
nám tu olympiádu vyhrála na padesát procent. Sice jste 
získala zlato, ale pak jste nám udělala ostudu s tím 
Američanem.“ Malým oceněním za všechny ústrky byl 
v roce 1957 titul Zasloužilá mistryně sportu. Slavná 

diskařka byla v hledáčku i tehdejších politických špiček. Na ministerstvu zahraničí ji osočili, že chtěla 
uprchnout s tím americkým fašistou do zámoří. Kdo ví, jak by se život Olgy Fikotové vyvíjel, kdyby 
v sobě neměla kus rebelanství. Její lásce – Haroldu Connollymu se podařilo získat vízum do 
komunistického Československa a s pomocí manželů Zátopkových přesvědčili tehdejšího prezidenta 
Antonína Zápotockého, aby vydal svolení k jejich sňatku. Svatba měla být tajná a snoubenci se brali 
uprostřed pracovního týdne – ve středu, aby politicky 
nikoho nedráždili. V den svatby ale přišlo na Staroměstské 
náměstí šokujících 30.000 lidí a svatba se nakonec 
proměnila v masovou událost. Po svatbě už manžele 
Connollyovi opustili Evropu. V USA Olga tvrdě trénovala, 
cítila se být stále členkou československého týmu. Poté co 
světově uznávaná diskařka nedostala z ČSR vízum na 
evropský šampionát ve Stockholmu, tušila, že je zle. Na 
její dopis přišla z Prahy odpověď z olympijského výboru: 
pokud nežije a netrénuje v Československu, nemůže ho 
neprezentovat. Pro Olgu Fikotovou-Connolly to byla těžká 
rána, nejen že ztratila kontakt s rodnou zemí, ale zároveň 
se od ní odvrátila spousta československých sportovců, 
kteří uvěřili komunistické propagandě, že emigrovala za oceán.  
Bývalá čs. reprezentantka však milovala svůj sport natolik, že se jej odmítla vzdát. Domů se vrátit 
nemohla, a tak využila možností, které ji poskytla nová vlast. Po narození syna v roce 1960 přijala 
americké občanství. Jako Američanka se pak zúčastnila olympiády ještě čtyřikrát (1960 – 6. místo, 
1964, 1968, 1972). Svůj nejlepší výkon z Melbourne už nezopakovala, přesto dosáhla výborných 
výkonů. Se svým manželem měla čtyři děti, které se také aktivně věnovaly sportu. Nejstarší Marek 
se pokoušel o dráhu boxera, James byl výborný desetibojařem a oštěpařem, dcera Merja hrála 
volejbal a nejmladší Nina se věnovala gymnastice. Manaželství Connollyových nakonec skončilo 
rozvodem a Olga Fikotová Connolly žije v Kalifornii, kde provozuje obchod s horolezeckými 
potřebami. Více se o naší legendární krajance dozvíte v její autobiografické knize Kruhy osudu, která 
se ještě dá sehnat na webových stránkách www.knihkup.cz. 
                                                                                                              Stanislav Kamenický 
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Otisky výpla tních s troj ů  IMOS  (dodatek)  
 

 
21. 

 
MUHLHEIM AM MAIN 1 / 63165 

IMOS KONGRESS  5.-8.5.2005 / Heinrich Schomburgk 
(1885-1965) Goldmedaille Tennis-Mixed 1912 / LEIPZIG / 
Offizieller Spielort der FWM 2006 

 
V. 

 
05 

 
 
 

22. 

 FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT DEUTSCHLAND 
2006 / Berlin - Kaiserslautern -Dortmund - Koln - Frankfurt - 
Leipzig - Gelsenkirchen - Munchen - Hamburg - Nurnberg - 
Hannover - Stuttgart / 9. Juni - 9. Juli 

 
 

X. 

 
 

05 

                                                                                                      
 
 
           
 

 
23. 

 OLYMPISCHE WINTERSPIELE TURIN 2006 / 10. bis 26. 
Februar / Sauze d´Ouix . Torre Pellice . Bardonecchia . 
Sestriere . Cesana San Sicario . Claviere . Pinerolo . 
Pragelato 

 
III. 

 
06 

 
 

24. 
 2006 / Olympische Winterspiele Turin / Fussball-WM 

Deutschland / Pferdesport-WM Aachen / 40 Jahre IMOS 
 

IV. 
 

06 
 
  
 
 
 
 

 
25. 

 70 Jahre Olympische Spiele Garmisch-Partenkirchen - 
Berlin - Kiel / Christl Cranz / Tilly Fletscher / Dr. Peter 
Bischoff / Jacht „Wannsee“ / IMOS 

 
IV. 

 
06 

 
 
 

 
26. 

 Dr. Thomas Bach / Fecht-Olympiasieger 1976 / 
IOC-Viceprasident / Prasident DOSB (Deuts- 
cher Olympischer Sportbund) / IMOS KONG- 
RESS 26.-29.4.2007 

 
II. 

 
07 

 
27.  75 Jahre Olympische Spiele / Los Angeles 1932 / IMOS VII. 07 

 
  
 
 
 
 
 

 
28. 

 IMOS / Jahreskongress 2008 in Werder/Havel / 
Kathrin Boron / Mehrfache Olympiasiegerin 
Und Weltmeisterin im Rudern 

 
V. 

 
08 

 


