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Setkání Olympsportu se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 v Brně 
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J a r o s l a v  P e t r á s e k  7 5  l e t  
 

   Co napsat o takové osobnosti české a světové sportovní filatelie jakou je Jaroslav Petrásek, abych 
neopakoval to, co je známé? Třeba to, že táhne naši „Olympsporťáckou káru”, jak on sám s oblibou 
říká, drahnou řádku let, ….že je úspěšným vystavovatelem na filatelistických výstavách všech 
úrovních,. ….že odjurymanoval nespočet filatelistických výstav, včetně těch olympijských, ….že 
navrhl desítky příležitostných sportovních razítek pro Českou poštu, ….že je první na světě, kterému 
byla za filatelii udělena medaile Juana Antonia Samaranche. To vše asi víte. 
   Ale dovolte mi malé osobní vyznání: Znám Jardu pouze 15 let, ale mnohdy mi připadá, že se 
známe od nepaměti. Přestože je mezi námi věkově rozdíl generace, přesto si výborně rozumíme. Já 
se ve srovnání se zkušenostmi Jardy v olympijské filatelii pořád ještě rozkoukávám, přesto to Jarda 
nikdy nedal najevo a jedná se mnou jako rovný s rovným. Jarda je pro mne zkrátka velký vzor, 
vynikající kamarád, filatelistický partner a přítel, který vždy rád ochotně poradí, nikdy neodmítne 
pomoc a nechová se povýšeně. Za vše, co ve filatelii dokázal a hlavně za to, jaký je člověk, k němu 
chovám obrovskou úctu a snažím se od něho také učit. Ať se to týká jeho obrovských filatelistických 
znalostí, vědomostí z olympijské historie, ale také z jeho vystupování. Jeho rozvážnost, racionální 
uvažování, férové jednání a pracovitost jsou příkladné. Vy, kteří znáte Jardu déle než já, mi snad 
dáte za pravdu. 
   A co Jardovi popřát do příštích dnů? Více zdraví, ještě jednou zdraví, aby mu bylo dobře na světě.                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 -jpb-         
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  2011 45 let OS            2012 Lucembursko         2014 Setkání OS Brno     2015 Valná hromada SČF 
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Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  O L Y M P S P O R T U  
 

 
 

V z p o m í n k a  n a  A r n o š t a  K a s s o w i t z e  
 

 

   Členská základna instituce jako je ta naše může mít různé složení.. Mohou ji 
tvořit Češi, žijící v Česku, Češi, žijící v cizině, cizinci žijící v cizině a dáme-li si 
záležet, najdeme i cizince, žijící v Česku. Arnošt Kassowitz patřil do skupiny 
členů české provenience, žijících v cizině, konkrétně v zemi helvetského kříže, 
tedy ve Švýcarsku.. Původem Pražák, snad ze Žižkova, se do svého nového 
bydliště, Winterthuru, v blízkosti německo-švýcarské hranice dostal po své 
emigraci po roce 1968 i s manželkou a dvěma dětmi, synem a dcerou. 
   Jako manuálně i technicky zručný pracovník získal dobré zaměstnání a brzy navázal na 
filatelistickou minulost z původní vlasti. K Československu zřejmě jako sběratelské téma přibyla 
známková tvorba Švýcarska, ale to nebyla ta nejdůležitější část sběratelské náplně Arnošta. Ano, 
hádáte dobře, byl to lední hokej. Jeho exponát patřil k tomu nejlepšímu, co na rámech 
filatelistických výstav existuje. Jak se dostal Arnošt do řad členů OS po pravdě řečeno nevím, ale 
nějak v tom měl prsty Jarda Justýn. Prvně jsem se s ním setkal osobně při památeční cestě 
Olympsportu na ustavující schůzi FIPO v Lausanne (1984), kamžto jsme vyrazili dvěma auty v pěti 
lidech. No a zastávka s noclehem byla právě na pozvání Kassowitzových ve Winterthuru. 
   Ten se ostatně stal naším domovem ještě vícekrát, třeba v případě, kdy jsme byli na valné 
hromadě IMOSU v tomto městě, nebo při dalších cestách do Lausanne. Arnoštovy známosti v řadách 
německých i švýcarských filatelistů nám pomohly získávat tolik potřebné kontakty na tomto 
poli.Těch vzpomínek na společné vzájemné návštěvy, i u jeho bratra v Česku, byla celá řada a jistě 
nejen já, ale i další jejich účastníci, manželé Justýnovi, Divišovi, Petráskovi, Radek Jásek a další na 
ně nikdy nezapomenou. 
   Arnošt Kassowitz zemřel v požehnaném věku devadesátitří let, 12. října 2015.  
                                                           Arnošte, díky za všechno! 
                                                            
 

   Zády otočen Jaroslav Justýn, Jaroslav Petrásek            Arnošt Kassowitz s Jaroslavem Petráskem         
         a Arnošt Kassowitz (Lausanne, 1985)                                     ( Winthetur,1992)                                                                    
 

 

 
Vzpomínka na Arnošta Kassowitze ve 
fotografiích z archívu Václava Diviše  
 
 
 
 
Zleva jeden z členů IMOS, paní Zdeňka Divišová, 

Arnošt Kassowitz a Václav Diviš (setkání IMOS, 

Schwabenheim, 1991) 
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Č l e n s k é  p ř í s p ě v k y  O L Y M P S P O R T U  n a  r o k  2 0 1 6  
 

 

Kdo z členů OS má objednány materiály u novinkáře Jiřího Hampla, bude mu při první zásilce roku 2016 
připočten členský příspěvek za rok 2016, který činí:  
 

250,- Kč – Zpravodaj OS zasílán poštou  
 

200,- Kč – Zpravodaj OS zasílán elektronicky 
 

Ostatní členové OS  jej mohou zaslat na  číslo účtu: 246415329/0300, 

variabilní symbol: 2016000xxx (xxx Vaše členské číslo), složenkou (typ „C“) na adresu: 

Ladislav Janoušek, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7 
 

Ladislav JanoušekLadislav JanoušekLadislav JanoušekLadislav Janoušek    
 místopředseda OS a pokladník OS 

 
 

P o d z i m n í  s e t k á n í  O L Y M P S P O R T U  v  P r a z e  1 7 . 1 0 . 2 0 1 5  
 
 

   Vzhledem k tomu, že setkání Olympsportu se v roce 2014 uskutečnila v Brně, resp. ve Svitavách 
tak vedení Olympsportu rozhodlo, že v roce 2015 budou obě setkání v Praze. A když v Praze, tak 
tradičně v Holešovicích u našeho místopředsedy Ládi Janouška v sídle Českého střeleckého svazu. 
   Po rušné výměnné schůzce začalo vlastní jednání. A hned úvod byl slavnostní. Místopředseda Láďa 
Janoušek a redaktor Honza Petrás popřáli za všechny členy Olympsportu (trochu s předstihem) 
k významnému životnímu jubileu našemu předsedovi, Jardovi Petráskovi, vše nejlepší. Na Nový rok 
oslavil náš předseda 75. narozeniny.  
   Pak již slovo patřilo předsedovi, který informoval o novém uspořádání filatelistických klubů v ČR, 
které muselo reagovat na nová ustanovení Občanského zákoníku. Kluby filatelistů jsou nyní 
registrovány jako zapsané spolky nebo pobočné spolky.  
   5. prosince 2015 se uskuteční v Praze 5. valná hromadu Svazu českých filatelistů a zúčastní 
je jí za Olympsport redaktor Honza Petrás, který bude disponovat jedním hlasem (jediný Jaroslav 
Petrásek je členem SČF z Olympsportu, ostatní jsou členy SČF přes své domovské kluby). Jarda 
Petrásek bude na valné hromadě zastupovat klub filatelistů z Českého Brodu s 12 hlasy. 
   Dále předseda informoval přítomné o novinkách Olympsportu. K podzimnímu setkání bylo 
připraveno příležitostné razítko jako připomínka mimořádnosti nedávno zesnulé Áji Vrzáňové 
(viz minulé číslo Zpravodaje) a na prosinec se připravují razítka s aletickou mistryní světa Zuzanou 
Hejnovou a mistry světa ve vodním slalomu Jiřím Prskavcem s Kateřinou Kudějovou (více 
v Novinkách Olympsportu). 
   Ve dnech 18. až 20. září 2015 uspořádala Česká olympijská akademie ve spolupráci se Slovenskou 
olympijskou akademií seminář na téma „Umění a sport, umělecké soutěže na olympijských 
hrách”. Cílem setkání ve Vizovicích bylo zmapovat, jak jednotlivé oblasti umění ztvárňovaly téma 
sportu a jak se tyto obory podílely na olympijských hrách v antice i moderní době. Semináře se 
aktivně zúčastnili i tři členové Olympsportu Jaroslav Petrásek, Václav Diviš a Pavel Hladík (vedoucí 
historické sekce ČOA). Na setkání Olympsportu byly prezentovány příspěvky Jaroslava Petráska – 
Profesor Jakub Obrovský a Václava Diviše - Profesor Marcel Niederle - ilustrátor a kreslíř sportovních 
okamžiků. Obsah obou prezentací bude uveden v některém z příštích čísel Zpravodaje i pro ty z vás, 
kteří jste se nemohli setkání OS v Praze zúčastnit.   
   Na setkání OS bylo dohodnuto, že příští setkání se uskuteční na jaře 2016 v Brně v rámci 
Veletržního setkání sběratelů. Protože se tentokrát Veletržní setkání sběratelů uskuteční pouze 
v pátek 8. dubna 2016, nebude v sobotu (!), bude se konat i naše jarní setkání Olympsportu 
mimořádně v pátek 8. dubna 2016 od 12 hodin v prostorách salonku Janáček v hotelu 
Voroněž II. 
   Důležitým bodem podzimního setkání Olympsportu bylo schválení nových stanov 
Olympsportu, což je podmínka pro uskutečnění registrace Olympsportu jako zapsaného 
spolku a získání právní subjektivity. Provedením registrace byl pověřen místopředseda 
Ladislav Janoušek.  
   Přítomnými členy Olympsportu bylo schváleno nové logo našeho spolku podle návrhu Jaroslava 
Petráska.   
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   Další významnou změnou v Olympsportu je jednomyslné zvolení Josefa Kočího jako druhého 
místopředsedy, který by nás reprezentoval za hranicemi naší republiky a pomáhal předsedovi 
zejména v této oblasti.   
   Přítomní byli informováni o chystaném zájezdu na sběratelský veletrh do italské Verony jednou 
bratislavskou cestovní společností v termínu 26.-28.11.2015. Zájezd byl však nakonec pro malý 
počet zájemců zrušen a neuskutečnil se. 
   V Lake Placid se uskutečnil již XXI. světový veletrh sběratelů olympijských memorabilií, v jehož 
rámci se uskutečnilo zasedání AICO. Za rok své činnosti se AICO rozrostlo o další 4 členy a nyní již 
sdružuje 21 národních členů. Zasedání AICO se nezúčastnil žádný zástupce z Olympsportu. O 
výsledcích zasedání AICO jsme však byli informováni předsedou Romanem Babutem. Letošní 
světový veletrh sběratelů olympijských memorabilií bude hostit 13.-15.5.2016 švédský Göteborg. 
 

  
 
   Podzimní setkání Olympsportu přineslo mnoho nových informací a závěrů, jejichž naplnění by mělo 
Olympsportu přinést právní subjektivitu a tím také možnost vystupovat navenek při různých 
jednáních a či uzavírání smluv jako rovnocenný partner. Zde je několik fotografií z 68. setkání 
Olympsportu.                                                                                                       -jpb- 
 
 

       Jubilant        Nový místopředseda OS    Jan Khom a František Sopko     Projekci řídil webmaster 
Jaroslav Petrásek            Josef Kočí                                                                    Václav Diviš 

 
                        Momentky z výměnné burzy sportovních filatelistických materiálů 
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Informace z 5. valné hromady SČF 
 

 

   V sobotu 5. prosince 2015 se v Praze sešla 5. valná hromada SČF, která zvolila nové vedení SČF a 
schválila nové stanovy. Olympsport měl na valné hromadě čtyři své členy. Kromě svého předsedy 
Jaroslava Petráska, který zastupoval Klub filatelistů z Českého Brodu a redaktora Jana Petráse, který 
byl pověřen zastupovat Olympsport se valné hromady zúčastnil také Miloslav Rotport jako předseda 
České námětové společnosti a Zdeněk Svědiroh, který zastupoval filatelisty z Moravské Třebové. 
   Nové vedení SČF bylo zvoleno v tomto složení: 
Předseda: Walter Müller, místopředseda pro zahraniční činnost: Vít Vaněček, místopředseda pro 
vnitrosvazovou činnost: Jaroslav Maleček, tajemník: Julius Cacka. Členy předsednictva byli dále 
zvoleni: Vladimír Münzberger, Zdeněk Okáč, František Beneš, Josef Šolc, Petr Fencl, Bedřich Helm, 
Václav Svoboda, Milan Černík, Zdeněk Töpfer, Michal Musil, Josef Chudoba. Milan Černík se svého 
členství v předsednictví SČF vzdal a na jeho místo nastoupil první náhradník Lubor Kunc. Náhradníky 
jsou ještě David Schiller a Miloslav Rotport. Pro úplnost ještě uvádíme složení revizní komise: Rudolf 
Schindler a Josef Vondráček.  
   Nově schválené stanovy SČF jsou 
zveřejněny na webové stránce svazu. A 
na závěr dvě fotografie z valné 
hromady SČF.                         -jpb-                                                                                                

      Jan Petrás a Jaroslav Petrásek            Zleva: Jan Petrás, Zdeněk Svědiroh, staronový předseda   
      na jednání valné hromdy SČF              SČF Walter Müller, Miloslav Rotport a Jaroslav Petrásek 
                                                          
 

N o v á  r a z í t k a  O l y m p s p o r t u  a  Č e s k é  p o š t y  
 
 

   Pošta Praha 6 v Dejvicích používala v úterý 15.12.2015 
dva strojky Postalia s příležitostnými vložkami se sportovní 
tématikou. 
   Byl to jednak orážecí (znehodnocovací) strojek s textem: 
MISTRYNĚ SVĚTA 2015 / Zuzana / Hejnová / 400m / 
překážek a dále pak výplatní strojek s vložkou (oráží 
červenou barvou),  s textem MISTŘI SVĚTA / Jiří Prskavec / 

Kateřina Kudějová / K1 / LONDÝN / 2015. 
   Příležitostné razítkování zadal OLYMPSPORT a 
pro odběratele novinek připravil ke každému 
razítku také příležitostnou dopisnici s přítiskem 
(OS-05/15, OS-06/15). 
   Zuzana Hejnová dokázala na MS v atletice 
2015 v Pekingu obhájit titul a byla to odměna za 
nevydařenou sezónu 2014, kdy byla Zuzana provázena zraněními, ale dokázala se v pravou chvíli 
vrátit a ve skvělé formě. Zisk titulu mistryně světa ji vynesl i korunu pro Sportovce roku 2015 v ČR.   
   V olympijském vodním tobogánu v Londýně si pro tituly mistrů světa dojeli poprvé ve své kariéře 
k kategorii K1 kajakáři Jiří Prskavec a Kateřina Kudějová. Oba se tím pasovali do role favoritů pro 
olympijský závod v Riu.                                                                                          –jpb- 


