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R i o  2 0 1 6  s e  p ř e d s t a v u j e  
 

 
Golf a ragby novými sporty na OH 2016 
 

   Golf patřil mezi olympijské sporty. Poprvé byl zařazen do 
programu letních olympijských her 1900 v Paříži, a zůstal i na 
letních olympijských hrách 1904 v St. Louis. A znovu bude na 
programu olympijských her po 112 letech. 
   V Paříži v roce 1900 získal zlatou medaili mezi muži Charles Sands 
z USA, který o jediný úder porazil Waltera Rutherforda z Velké Británie, 
třetí skončil další Brit David Roberton. Mezi ženami triumfovala 
Margaret Abbotová z USA. Dva údery navíc znamenaly stříbro pro 
Pauline Whittierovou, bronz brala Daria Prattová (obě také z USA). 
   O čtyři roky později v St. Louis soupeřili v olympijské golfové soutěži 
jen muži. V soutěži jednotlivců zvítězil Kanaďan George Lyon před 
Henri Chandlerem Eganem z USA a o bronz se podělili další Američané 
Francis Newton a Burt P. McKinnie. V týmové soutěži zvítězili golfisté 
USA, reprezentované 10 hráči Western Golf Association (byl mezi nimi i 
stříbrný ze závodu jednotlivců Egan), druzí byli golfisté USA, 
reprezentované 10 hráči Trans-Mississippi Golf Association a bronz získal pro změnu tým golfistů 
USA, ale kterou asociaci reprezentovali žádné dostupné zdroje neuvádějí. To se to Američanům 
soupeřilo, když vyslat 10 kvalitních golfistů z jedné země do dalekého St. Louis bylo tehdy absolutně 
nereálné. 
   Zápasy v ragby na letních olympijských hrách byly součástí olympijského programu mezi lety 
1900 a 1924. 
   Rugby union (tzv. patnáctkové ragby) debutovalo na letních 
olympijských hrách v roce 1900, kdy pařížský turnaj vyhrála domácí 
reprezentace, které k vítězství stačilo porazit tým Německa. Nikdo jiný 
se olympijské soutěže ragbistů nezúčastnil. Tento sport se na program 
her dostal také v letech 1908, 1920 a 1924. Na OH 1908 v Londýně 
bojovala v ragby také jen dvě družstva a úspěšnější bylo družstvo 
Australasie, které porazilo tým domácích. Jen pro vysvětlení, 
Australasie byl název pro společné družstvo sportovců Austrálie a 
Nového Zélandu. Ve společném družstvu takto startovali sportovci 
Austrálie a Nového Zélandu do roku 1912.  
   Na VII. OH 1920 v Antverpách to bylo s rugby podobné, jediný zápas 
rozhodl, že zlato získalo mužstvo USA, které porazilo Francii. O čtyři 
roky později v Paříži bylo pořadí stejné, bronz zde získali ragbisté 
Rumunska. Tři ragbisté byli členy obou olympijských týmů USA, které 
získali zlaté medaile na OH 1920 a na OH 1924. Byli to Joseph Hunter, Rudolph John Scholz a Jack 
Patrick.   
   Krátce po LOH 1924 bylo ragby z olympijských sportů kvůli vnitřním rozporům a nízké účasti 
vyškrtnuto. Po více než 80 letech rozhodl MOV v roce 2009 o opětovném zařazení ragby do 
olympijského programu od LOH 2016, kde se ragby představí ve formě tzv. sedmičkového ragby 
(rugby sevens). 
                                                                                                                            -jpb- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momentka z ragby na OH 1900 
 

       Tým olympijských vítězů v ragby na OH 1924  
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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  
 

 
 
 

Aukce jaro 2016 
 

 

   Začátkem března 2016 byl na webových stránkách Olympsportu www.olymp-sport.cz otevřen 
nový „Písemný prodej“ OLYMPSPORTu. Tentokrát je nabídka obohacena o zajímavé (a cizokrajné) 
materiály z pozůstalosti našeho přítele Josepha Lacka z USA.  
   Všechny položky jsou na webu vyobrazeny a podrobně popsány, s využitím již zavedených zkratek 
(popis v úvodní obrazovce). Pro hrubou orientaci jsou také na základní obrazovce uvedeny rozsahy 
losů pro jednotlivé kategorie olympijské a sportovní filatelie, navíc jsou v popisech tučně vyznačeny 
zahrnuté sportovní discipliny. Může se tedy stát, že svůj oblíbený sport najdete i v jiné kategorii.   
Preferujeme vyplnění nabídek přímo u vybrané položky (sloupec „Nabídka“) a následné odeslání 
všech nabídek (ze zobrazené stovky losů)  po vyplnění kontaktních údajů na konci výběru pokynem 
„Odeslat“. Máme pro to odladěný aparát pro vyhodnocování výsledků nabídek, a můžeme Vám hned 
potvrdit příjem nabídek pro každou odeslanou „stovku“ losů. Tím získáte i statistiku co jste vlastně 
dražili.  
   Sestavení celého výběru nabízeného materiálu  je velmi pracné, proto uvítáme když se této akce 
zúčastní široký okruh sběratelů. Pokud víte o nějakém dalším sběrateli (i mimo Českou republiku), 
děkujeme za přeposlání této informace. Ukončení „Písemného prodeje“ je stanoveno na neděli 
3. dubna 2016 ve 24 hod. O průběžném a konečném stavu nabídek budete informováni, pravidla 
si můžete přečíst v úvodním popisu aukce na webu.  
   Převzetí vyhraných položek bude možné po domluvě již na Setkání OLYMPSPORTu v pátek 8. 
dubna v Brně. Pokud chcete něco uplatnit v příštím kole, neváhejte a vezměte to na setkání, 
případně nás kontaktujte na mailu divis.vaclav@centrum.cz  
   Přejeme pohodu při studování nabídek, jsou tam hezké položky které stojí nejméně za to si je 
prohlédnout, navíc je můžete získat za rozumnou cenu mezi své poklady.  
   Pro členy Olympsportu, kteří nemají přístup k internetu, je seznam položek aukce připojen 
k tomuto číslu Zpravodaje, včetně podmínek aukce. Své aukční nabídky můžete posílat písemně 
nejpozději do 30. března 2016, protože písemný prodej bude na webu ukončen 3.4.2016 a na 
později doručené nabídky nebude přihlíženo.       
                                                                                                                      Václav Diviš  

 
 

7 0 .  s e t k á n í  O L Y M P S P O R T U  v  B r n ě  8 . 4 . 2 0 1 6  
 
 

   70. setkání Olympsportu se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 od 12 hodin v salonku Janáček 
hotelu Voroněž II. Na programu setkání jsou mimo tradiční výměnné burzy a informací z vedení 
Olympsportu, také přednáška Petera Osuského z historie olympijských her s projekcí a připravována 
je také beseda s olympijským vítězem z Tokia 1964 v cyklistické stíhačce Jiřím Dalerem.  
   Ve stejný den, 8.4.2016, bude v pavilonu A3 Brněnského výstaviště v době od 9 do 18 hodin 
probíhat 11. veletržní setkání sběratelů. Všichni jste zváni na tuto akci, ze které se před polednem 
přesuneme do sousedního hotelu Voroněž II. na setkání Olympsportu. A kdo bude chtít a bude mít 
ještě sílu, může se po skončení našeho setkání vrátit ještě do víru filatelie veletržního areálu. 
   Právě páteční termín konání veletržního setkání sběratelů nás inspiroval k tomu, že se setkání 
Olympsportu poprvé uskuteční v pracovní den. Věříme, že ani páteční termín Vás neodradí 
k návštěvě Brna a 70. setkání Olympsportu. V případě potřeby získání více informací k setkání může 
volat organizátora akce Honzu Petráse na tel. 732 376 056.                                               -jpb-  
 
 
 

N o v i n k a  Č e s k é  p o š t y  
 

 
 

XXII. Zimní národní sportovní hry zam ěstnanc ů České pošty, 
Harrachov v Krkonoších  
 

   Příležitostné poštovní razítko s textem "XXII. Zimní národní sportovní hry 
zaměstnanců České pošty, Harrachov v Krkonoších, Pardubice 2" a s 
vyobrazenou číslicí 2, Krakonošem a logem České pošty k příležitosti Zimních 
národních sportovních her zaměstnanců České pošty s.p. bylo používáno ve 
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dnech 23.-25. 1. 2016 na příležitostné poštovní přepážce v hotelu FIT&FUN v Harrachově 
v Krkonoších. Autorem návrhu razítka je Ivo Štěpánek. Razítko není součástí novinkové služby 
Olympsportu. 
 

 

2 2 .  v e l e t r h  o l y m p i j s k ý c h  s b ě r a t e l ů   
1 2 . - 1 4 . 5 .  2 0 1 6  v  G ö t e b o r g u  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLYMPSPORT připravuje zájezd na 22. veletrh olympijských sb ěratelů, který se koná pod patronací  A.I.C.O. 
od pátku 12. do ned ěle 14. kv ětna 2016 v „Muzeu sportu“ ve druhém nejv ětším m ěstě této skandinávské 
země.  
Zatím máme rozjednáno:   
Doprava :  mikrobus pro 7+1 osob nebo pro 12+2 osoby  
Časový plán:  odjezd čtvrtek 11.5. v 18hod. ve čer, příjezd v 8 hod. v pátek ráno 12.5. do Göteborgu  

  pátek a sobotu ú čast na burse v muzeu a podle zájmu prohlídka m ěsta  
  v ned ěli setkání sb ěratelů na kongresu AICO a ve čer odjezd zp ět do vlasti, p říjezd  

 do Prahy v ranních hodinách v pond ělí.  
Pro pobyt na burze si m ůžete rezervovat st ůl nebo p ůlku stolu, detaily na webu s adresou 
www.gothenburg2016. com (poslední den pro rezervaci/platbu: 25. 3. 2016).   
Na tomto odkazu také najdete informaci o hotelové r ezervaci pro dva noclehy - pátek a sobotu. 
Celkové náklady zatím zjiš ťujeme a snažíme se je minimalizovat.  
Předběžné (a zatím nezávazné) objednávky pište obratem na mail adresu předsedy OLYMPSPORTu 
olympsport@gmail.com  nebo volejte na telefon 739 033 170 – čekáme na Vaši reakci.  
O nových skute čnostech Vás budeme informovat, neváhejte, počet míst je limitován počtem sedadel 
mikrobusu.  
 
 
 

H U N F I L A  2 0 1 6  B u d a p e s t  6 . - 8 .  k v ě t n a  2 0 1 6  
 
 

   Psal mi Bedřich Helm, vystavovatel,¸juryman a známý funkcionář. Jede jako národní komisař na výstavu do 
Budapešti a má v kufru svého vozu ještě místo na nějaký ten exponát. Pokud byste v Budapešti chtěli vystavovat, 
je tady možnost. V roce 2017 budou maďarští kolegové slavit 100 let vydání první maďarské známky a toto má být 
k nadcházejícím oslavám jakýsi předvoj. „Protože v oblasti námětové filatelie není vhodných výstav nikdy dost, 
dotaz zní, nechcete-li v Budapšti vystavovat právě vy?, píše Bedřich... Přihlášky byly sice do 28. února, ale kdo by 
měl zájem, nechť se promptně mailem nebo telefonicky ozve. Poplatek za jeden rám činí 20 EUR, jedná se o 12 
listové rámy a je možno vystavit 7-11 rámů, u jednorámových exponátů pak stačí na rám 12 listů. Pro případné 
další informace mi zájemci mohou zavolat na mobil: 777 262 592 .  
Zdraví a přepravu do a z Budapešti, jakož i ostatní náležitosti zajistí Váš Bedřich Helm 
 
 
 

 

S E Z N A M  Č L E N Ů  O L Y M P S P O R T U  
 

 
   Výbor Olympsportu na svém zasedání 11. 2. 2016 m imo jiné aktualizoval seznam členů. Seznam členů 
najdete na dalších stránkách tohoto čísla Zpravodaje a také v sekci „Kontakty“ na našem webu 
www.olymp-sport.cz.  Případné zm ěny a korekce nahlašte na mail divis.vaclav@centrum.cz , případn ě na 
telefon 602  365 856. 
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                                           deník   úterý 26. ledna 2016   

 

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský: pan etiketa 
 

„Žen ě nesoucí i prázdnou n ůši každý pán se vyhni, t řebaže zase očekáváme, že se žena s 
nůší nebude motat a celou ulici svým zadním b řemenem smý čit." Takto nabádal své 
spoluob čany Ji ří Stanislav Guth-Jarkovský, který je dodnes symbole m slušného 
chování. Jeho slavná kniha Spole čenský katechismus už sice mnohými pasážemi 
vzbuzuje úsm ěv, ale obecn ě se dá říci, že lecjaké zde uvedené post řehy jsou stále platné. 
V sobotu 23. ledna 2016 uplynulo od jeho narození 1 55 let. 
 

 tramvaji jest předem přesně dbáti řádu 
tramvajového a    nenastupovati, dokud     

všichni      cestující nevystoupí... Toto zdaleka 
není jediné pravidlo, které si z Jiřího  Stanislava  
Gutha-Jarkoyského   můžeme   vzít i dnes. 
   Jak přišel ke svému zvláštnímu jménu? Narodil 
se 23. ledna 1861 jako Jiří Stanislav Guth. 
Protože však byl velmi literárně činný, používal 
spoustu pseudonymů. Například poněkud 
zvláštní Gaston Humbert, Ref Sahá, ale také 
Jarkovský. 
   V roce 1920 si své jméno nechal oficiálně 
změnit. Důvodem bylo jednak vlastenectví, chtěl 
více česky znějící jméno a dalším důvodem byla 
jakási legalizace často používaného 
pseudonymu. Teprve od té doby se tedy z Jiřího 
Stanislava Gutha stal Jiří Stanislav Guth-
Jarkovský. 
Ale vraťme se na počátek. Guth se narodil jako 
šesté z osmi dětí revidenta hlavních důchodů 
Jeho Osvícenosti Ferdinanda, knížete Kinského. 
Ze všech osmi dětí se dospělosti dožily pouze 
dvě. Jiřího dědeček pracoval také v panských 
službách - vyšvihl se dokonce až na ředitele 
panství Kinských v Kostelci nad Orlicí. 

Šlechtické prostředí 
   V době, kdy se Jiřího otec už  jako 
jedenačtyřicetiletý chystal ke svatbě s 
šestnáctiletou  nevěstou Barborou, pracoval jako 
úředník v paláci Kinských na Staroměstském ná-
městí. Jeho služné jako důchodního tehdy bylo 
800 zlatých ročně, k čemuž měl ještě byt a 
deputát. Právě rodinná blízkost ke šlechtickému 
prostředí byla nepochybně určující pro budoucí 
směřování Jiřího Gutha. 
   Jako malý byl spíše zakřiknutý, v jeho 
vzpomínkách na dětství vyplouvá na povrch 
mnoho strachů. Jako pětiletý například chodil do 
opatrovny klášterních sester. Sestry jednou 
zahnaly zlobící děti do sklepa, kde se jedna z 
nich převlékla za strašidlo. Malý Jiří to málem 
nepřežil. Trpěl navíc silnou krátkozrakostí - v zá-
suvce otcova stolu našel starý lorňon, kterým se 
pak ve třídě kradmo díval na tabuli. Začal 
dokonce koktat. 

Ve svých Pamětech píše Jiří Guth hořce: „Byl 
jsem proti tomu všemu bezmocný, a od chvíle, 
co paměť mi sahá, tedy už přes šedesát let, 
snáším trudy a útrapy jedné z nejohyzdnějších, 
nejsměšnějších a nejtrapnějších vad tělesných." 
Tím měl na mysli koktání. Dokázal se ho téměř 
zbavit, ovšem až když mu bylo přes čtyřicet let. 

První český doktor filozofie 
   Samotářský, uzavřený a fyzicky křehký Jiří 
studoval na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a 
poté v Praze filozofii a matematiku. Když ve dva-
advaceti letech dostudoval vysokou školu, stal se 
prvním českým doktorem filozofie na obnovené 
části Karlo-Ferdinandovy Univerzity. 

Druhá přirozenost 
   Po studiích nastoupil jako vychovatel v knížecí 
rodině Schaumburg-Lippe v Náchodě a v 
Ratibořicích. Se svými mladými svěřenci modré 
krve, princi Albrechtem a Maxem, strávil také 
dva roky jako preceptor v Ženevě a cestoval s 
nimi i na jejich sídlo v Hannoveru. 
   Za dobu své služby ve šlechtické rodině si 
osvojil uhlazené chování doslova jako druhou 
přirozenost. Právě díky tomu se v budoucnu mohl 
stát mistrem etikety. Když v roce 1887 skončil 
jako knížecí vychovatel, získal učitelské místo v 
Klatovech. 
   Jeho stoprocentně uhlazené chování působilo v 
novém prostředí až exaltovaně, což dokládá řada 
historek. Na zámku v Ratibořicích například mu-
selo i nižší služebnictvo nosit frak. Guth si na tuto 
„uniformu” zvykl natolik, že ho někdy oblékal i 
jako gymnaziální suplent, což vzbuzovalo 
úsměšky studentů i některých členů 
profesorského sboru, třeba když se přišel 
představit v kompletním fraku jako k císařské 
audienci. To, jak pečlivě dbal na dokonalé 
uhlazené chování, bylo legendární. Téměř 
omdlíval hrůzou, když někdo zapomenul 
rukavičky nebo se dokonce vysmrkal před 
dámou! Sám dokázal s přehledem obrat kuřecí 
stehýnko příborem, aniž ho vzal do ruky. 

V
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Od stipendia k olympiádě 
   Jak se stalo, že se tento gentleman, který 
rozhodně nepatřil mezi aktivní sportovce, stal 
jako první Čech členem Mezinárodního 
olympijského výboru? Roku 1891 si Jiří Guth 
přečetl výnos ministerstva školství o potřebě 
nových přístupů k tělesné výchově. Začal se o 
věc zajímat, ač neměl o tělocviku ani páru. 
Zaujalo ho však doporučení učitelstvu, aby 
sledovalo, jak k tělesné výchově přistupují v 
cizině. 
   Pokud by se chtěl problémem někdo blíže 
zabývat, ministerstvo jeho snahu podpoří. Mladý 
suplent Guth tuto výzvu správně pochopil, podal 
si žádost o stipendium a obratem dostal 200 
zlatých. Jeho prázdninovým výletem do Paříže v 
podstatě začala historie českého olympijského 
hnutí. Guthův pařížský přítel František Drtina ho 
totiž upozornil na knížky o tělocviku od jistého 
Coubertina. 
   Jiří Guth barona vyhledal a padli si do oka. Byli 
přibližně stejně staří, Coubertin byl také pedagog 
a Guth ho okouzlil bezchybným noblesním 
chováním. Navíc baron Coubertin jako historik 
leccos věděl o českých dějinách, zajímal se o ně, 
a Habsburkům, jež označoval za nenasytné, 
vyčítal chamtivost po Bílé hoře. S Guthem si 
proto celkem notovali. 
   Sportovcem se však Jiří Guth přesto nikdy 
nestal. Jen než se na občanské plovárně naučil 
plavat, trvalo to tři roky!. „Poněvadž tělo bylo 
stálým sezením a nedostatkem cviku zmoženo a 
zesláblé, nedoučil jsem se ani léta následujícího 
a teprve v roce třetím jsem vykonal zkoušku. Ale 
únavou jsem ji odstonal a vyležel poté několik 
dní." 
   Nakonec se naučil kromě plavání také jezdit na 
koni. Po svém návratu z Paříže sepsal rozsáhlou 
zprávu pro ministerstvo. S Coubertinem si na-
dále psali, a tak se dozvěděl, že se jeho 
francouzský přítel zabývá myšlenkou obnovení 
Olympijských her. 
   Když však dostal pozvánku, aby se dostavil na 
první kongres, nejel. „Jíti do Paříže? Nebylo 
peněz a sotva bych dostal dovolenou na věc tak 
neznámou a takřka exotickou. Omezil jsem se na 
blahopřejný telegram." Coubertinovi se však 
nakonec ideu podařilo prosadit, včetně vzniku 
Mezinárodního olympijského výboru. Měl k 
Čechům sympatie, bylo mu jedno, že jejich země 
netvoří žádný státní útvar, a protože žádného 
Čecha kromě Gutha osobně neznal, nominoval 
ho do výboru o své vlastní vůli. Nikdo neprotes-
toval, a tak se zcela neznámý pan profesor z 
Klatov stal důležitou postavou historie sportu. 
   Aniž to tušil, aniž byl přítomen, ocitl se mezi 
dvanácti členy prvního Mezinárodního 
olympijského výboru. V této společnosti svým 

původem a materiálním zázemím poněkud 
vyčníval. Členy výboru totiž byli jeden vévoda, 
dvě knížata, 12 hrabat, šest baronů, šest dalších 
aristokratů a 22 členů nearistokratického původu, 
ale většinou s multimilionářským kontem, několik 
diplomatů a generálů. Ovšem chováním a 
vzhledem dokonalého gentlemena by mnohé 
možná trumfnul. 
   Jiří Guth byl také jediným českým účastníkem 
1. olympijských her v Athénách v roce 1896, na 
nichž čeští sportovci ještě nebyli. Vedle všech 
celebrit, které byly členy výboru, prožíval úzkost 
chudého příbuzného: „Těžce jsem nesl, že jsem v 
Athénách jediný z Čechů a nemohu se nijak 
prezentovat. Já sotva peníze na cestu stloukl, i 
s hubenou ministerskou subvencí nemohl jsem 
bydlet nijak okázale. Do Stádia chodil jsem 
většinou pěšky, kdežto jiní jezdili v kočárech a 
fiakrech. Za hostiny a bankety, ke kterým jsem 
byl zván, nemohl jsem se nijak odvděčit." 
   Ve svých Pamětech Guth popisuje, jak byl na 
hostině u řeckého krále, jak se kolem něho rojili 
princové a milionáři a jak měl pocit, že se mu to 
jenom zdá. 

Čeští reprezentanti 
   V Čechách se Guth snažil založit český 
olympijský výbor, neměl však téměř žádnou pod-
poru, dokonce ani u Sokolů, a tak se to zdařilo až 
v roce 1899. Od té doby měli čeští sportovci 
možnost samostatné reprezentace, nezávislé na 
reprezentaci Rakouska-Uherska. 
   Aby mohl lépe plnit úkoly spojené s 
olympijským výborem, požádal Guth o přeložení 
do Prahy a začal učit na pražském gymnáziu v 
Truhlářské ulicí, kde pak působil přes dvacet let. 
   Miloval řád. Vstával každé ráno o páté, po 
snídani do osmi hodin psal a poté odcházel z 
bytu ve Školské ulici přes Václavské náměstí a 
Příkopy na gymnázium v Truhlářské ulici. Po 
návratu z vyučováni pokračoval v psaní až do 
šesti hodin. Prvním čtenářem i kritikem jeho 
textů byla manželka Anna, na kterou hodně dal. 
Poté se u Guthových večeřelo a pak byla v plánu 
krátká procházka; zpravidla na blízké Karlovo 
náměstí či Slovanský ostrov. V osm hodin už 
opět usedal k psacímu stolu. 

Cestovatel a překladatel Maye 
   Kromě aktivit týkajících se sportu byl Jiří Guth 
také prvním překladatelem Karla Maye. Byl také 
horlivý cestovatel, navštívil různé země Evropy i 
severní Afriky,ale i Spojené státy americké a 
malou Asii. Dlouho půsabil i jako předseda Klubu 
českých turistů. Oblasti, díky které je nejvíce 
znám, a sice společenskému chování, se začal 
věnovat až později, přibližně kolem roku 1910, 
když ho jeden nakladatel vybídl, aby o tomto 
tématu napsal knihu. 
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   Slavný Společenský katechismus vyšel poprvé 
v roce 1914 a Guth Jarkovský se k němu 
opakovaně vracel. Například v knize Společenské 
krasobraní a dalších publikacích, které zaměřil 
na konkrétní skupiny společnosti – na mládež či 
možná trochu překvapivě třeba na tramvajové 
zřízence. 
   Spolupráce s prezidentem Masarykem však 
neprobíhala úplně hladce. Jarkovský, který měl 

úzké vazby na Francii, byl zastáncem spíše 
klasického velmi formálního protokolu, kdežto 
Masaryk ho chtěl více demokratizovat. Docházelo 
také k určitým sporům s prezidentovou dcerou 
Alicí, která v podstatě převzala roli první dámy. 
Guth-Jarkovský tedy nakonec s trochou hořkosti 
z Hradu odchází. 

„Jest netoliko příkazem opatrnosti, ale i slušnosti, aby chůze na ulici a na veřejných místech 
vůbec, byla spíše zvolná a klidná, než rychlá. Přesto však nebudiž loudavá. Člověk 
pospíchající vzbuzuje již jistou pozornost a snadno vráží do mimojdoucích, čímž vzbuzuje 
nevoli. Ještě méně sluší utíkati. To možno jen v nějakém nebezpečí, jako například když se 
boří protější dům, nebo ze střechy vedlejšího domu padá sníh. K tramvaji možno utíkati jen 
několik kroků, aby stojící nám neujela. Nesluší se však za tramvají se honiti. Pak celé okolí 
přihlíží tomuto závodu, při kterém tramvaj obyčejně vyhraje a zklamaný běžec si odnese 
trochu výsměchu." 

Pracovní nabídka od Masaryka 
   Pravděpodobně právě díky těmto knihám se na 
Jiřího Gutha po vzniku samostatného 
československá obrátil prezident Masaryk s 
nabídkou práce šéfa hradního protokolu. Nebyla 
to jednoduchá pozice. 
   Nový stát potřeboval protokolární záležitosti 
teprve vytvořit. Dosud byl hlavou rakousko-
uherský císař sídlící ve Vídni. Po vzniku re-
publiky však vznikla zcela nová situace, do 
nového státu přijížděly hlavy ostatních zemí, 
velvyslanci a podobně. Guth Jarkovský se snažil 
vytvořit pravidla pro všechny oficiální 
příležitosti. Jako „obřadnosta" (to byl jeden z 
výrazů, který nahradil „příliš rakousky znějícího" 
ceremoniáře) působil od roku 1919 do roku 1922.   
 

   Mnohá jím nastavená protokolární pravidla se 
však dodržují dodnes. Jak uvádí Ladislav 
Špaček, Kancelář prezidenta republiky 
například přiveze k nástupní audienci 
velvyslance svým vozidlem, protože vůz hlavy 
státu nesměl být zastaven, a tudíž velvyslanec 
formálně požívá ještě vyšší imunitu, než kdyby 
cestoval vlastním vozem. 
Jarkovský také stanovil ceremoniální pořadí 
důležitosti státních funkcionářů. Určil, že vyšší 
je funkce volená než jmenovaná. Protokolárně 
je tak nejdůležitější prezident republiky, pak 
předseda senátu, parlamentu a pak teprve 
předseda vlády, protože je do funkce jmenován. 
Pravidel, která mají svůj původ právě u Jiřího 
Stanislava Gutha-Jarkovského, je bezpočet. 
Jejich tvůrce zemřel 8. ledna 1943 v Náchodě. 

 
         Článek převzatý    
    z Klatovského deníku 
 
 
 
 
 

 
 



 
13 

I I .  Z I M N Í  O L Y M P I J S K É  H R Y  M L Á D E Ž E  2 0 1 6  
 

 
   V pátek, 12. února 2016, byl v norském Lillehammeru slavnostně zapálen oheň v pořadí II. 
zimních olympijských her mládeže. Lillehammer, hlavní město regionu Oppland, se do historie 
sportu zapsal v roce 1994 uspořádáním XVII. ZOH. Tyto hry se všeobecně považují za nejlepší zimní 
olympijské hry v jejich dosavadní historii. Po 22 letech zažil Lillehammer opět olympijskou 
atmosféru. 
   Zimní olympijské hry mládeže 2016 prob ěhly také ve m ěstech Gjøvik , Øyer, Hamar a Oslo. Více než 1.100 
sportovc ů ve věku 15-18 let z 71 stát ů zde bojovalo v 15 sportovních disciplínách (alpské  lyžování, biatlon, 
boby, b ěžecké lyžování, curling, krasobruslení, akrobatické  lyžování, lední hokej, san ě, severská 
kombinace, short-track, skeleton, skoky na lyžích, rychlobruslení, snowboarding) o 70 sad medailí. Mla dí 
olympionici byli ubytováni ve dvou olympijských ves nicích, v Lillehammeru a 
Hamaru. 
   Součástí olympijských her mládeže se neodmyslitelně stávají různé 
vzdělávací aktivity, které vyplňují účastníkům čas mezi soutěžemi. 
V Lillehammeru se projekt nazýval Learn&Share (Uč se a sdílej). 
   Maskotem her se stalo zvíře, rys Sjogg, jehož jméno znamená v místním 
dialektu sníh. 
 
   Olympijský oheň pro II. zimní olympijské hry mládeže byl tradičně zapálen 
kněžkou pomocí slunečních paprsků a parabolického zrcadla. Stalo se tak 1. 
prosince 2015 na Panathénském stadionu v Athénách. Poté byl letecky 
přepraven do norského hlavního města, kde byl uložen v budově parlamentu 
do 9. ledna 2016. 
   V pondělí, 11. ledna, se začala v nejlidnatějším městě severního Norska - Alta - měsíční pouť 
olympijské pochodně, která se na své cestě zastavila v 21 městech devatenácti norských regionů. 
Její pouť skončila 12. února v Lillehammeru, kdy dvanáctiletá norská princezna Ingrid Alexandra 
zažehla oheň u skokanských můstků v areálu Lysgårdsbakkene. Následovala tak svého otce, 
korunního prince Haakona, který před 22 roky na stejném místě zapaloval olympijský oheň XVII. 
ZOH 1994. 

                                                                       PR ke štafet ě olympijského ohn ě : 
   Řecká poštovní správa 
používala v den zažehnutí 
olympijského ohně 
v Athénách příležitostné 
razítko.  
   A jaký filatelistický materiál 
připravila poštovní správa 
Norska? 
   Ke štafetě olympijského 
ohně bylo používáno celkem 22 příležitost-
ných razítek (viz tabulka). Každé z nich má 
stejný motiv, liší se pouze názvem města a 
datumem. 
  V den, kdy začala pouť olympijské pochodně po území Norska (11. leden 
2016), byla vydána emise dvou samolepících známek. Jejich nominální 
hodnota odpovídá vnitrostátnímu poštovnému (momen-tálně 11 NOK). 
Současně spatřil světlo světa známkový sešitek, FDC, razítko 1. dne 
vydání, dvě maxim karty a celinová pohlednice. 
        

 
 

11.01.  Alta 30.01.  Morgedal  
13.01.  Tromsø 1.02.  Sandefjord  
15.01.  Bodø 3.02.  Fredrikstad  
18.01.  Steinkjer 5.02.  Jessheim  
19.01.  Trondheim 5.02.  Drammen  
20.01.  Molde 6.02.  Oslo 
22.01.  Stryn 8.02.  Gjøvik  
25.01.  Voss 9.02.  Otta 
26.01.  Stavanger 10.02.  Trysil 
28.01.  Kristiansand  11.02.  Hammar 
29.01.  Arendal 12.02.  Lillehammer 
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   V průběhu Her bylo použí-
váno sedm příležitostných 
razítek - motiv stejný jako u 
štafety olympijského ohně, 
rozdíl pouze v názvu razítka, 
místě používání a datu. 
 

         

                  A                                                   B     
                                                 

 
 
 
 
 
 
 

                  C                                                   D                                                   E                                                      

                  F                                                   G 
 
   Česká republika vyslala do Lillehammeru celkem 43 sportovců 
a sportovkyň, kteří startovali ve 12 sportovních odvětvích. 
Získali celkem 5 medailí (0-3-2). O stříbro se zasloužil hokejový 
tým děvčat, sportovní dvojice Anna Dušková-Martin Bidař a 
tento krasobruslařský pár přidal i svou druhou stříbrnou medaili 
v soutěži smíšených týmů. Bronzové medaile vybojovali 
sdruženář Ondřej Pažout a Klára Kašparová ve skikrosu. 
Medailovému po řadí zemí vévodily USA s 16 kovy (10-6-0) p řed 
Koreou 16 (10-3-3) a Ruskem 24 (7-8-9). 
                                                                                 Radek Jásek  

Obr. Popis razítka 

Den 
použití 
v únoru 
2016 

A Slavnostní zahájení,  
Lillehammer 12. 

B Hostitelské m ěsto,  
Lillehammer 12.-21. 

C Hostitelské m ěsto,  
Gjøvik  

14., 16.  
a 20. 

D Hostitelské m ěsto,  
Hamar 

13.-17. a 
19.-21. 

E Hostitelské m ěsto,  
Oslo 14. 

F Hostitelská vesnice,  
Øyer 13. 

G Slavnostnízakon čení,  
Lillehammer 21.2. 


