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Z P R Á V Y   Z   V E D E N Í  
 

 
   Dostává se Vám do ruky poslední číslo Zpravodaje olympijského roku 2016. Blíží se konec roku, to 
je doba bilancování, hodnocení a odkrývání plánu do dalšího období. Naše olympsporťácké 
bilancování je o to větší a hlubší, že letošní rok završil půlstoletí existence Olympsportu. Slavností 
setkání, kterým vyvrcholily oslavy 50 let od založení, se uskutečnilo v sobotu 12. listopadu 2016 v 
salonku Českého autoklubu v Opletalově ulici v Praze. Průběh slavnostního setkání byl velice 
důstojný. Řízení se zhostil na jedničku náš předseda Jarda Petrásek a každý z 30 účastníků si určitě 
odnesl nejen dobrý pocit v žaludku po dobrém obědě, ale také, a to zejména, v duši a mysli po 
dobře stráveném čase.  
 
   Úvodní strana je věnována symbolicky třem předsedům Olympsportu a některým významným 
členům a spolupracovníkům, kteří již tu olympsporťáckou káru s námi nemohou dál táhnout. 
Vzpomeňte na ně i na další přátele, kteří jsou ve filatelistickém nebi. Každý z nich svým způsobem 
tvořil a skládal historii Olympsportu.   
 
   Z průběhu slavnostního setkání otiskujeme zprávu 
předsedy Jardy Petráska "Z historie uplynulých padesáti 
let", finanční bilanci za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 
Ládi Janouška a Jardy Petráska  a  také výroční zprávu 
výboru Olympsportu. Některé údaje se budou 
v jednotlivých zprávách trochu opakovat, ale věřím, že to 
vydržíte, protože jak se říká, opakování je matka 
moudrosti. 
 
   V  další části Zpravodaje zavzpomíná na léta 
v Olympsportu jeho čestný člen, Bedřich Polák, který 
nemohl být fyzicky přítomen na našem setkání, vzhledem 
ke zdravotnímu stavu, ale myšlenkami s námi byl určitě.      
 

 

Jarní setkání Olympsportu se uskuteční v pátek 31.3.2017 v Brně 
 
od 12 hodin v salonku Janáček, hotelu Voroněž II. Ve stejný den bude na brněnském 
výstavišti od 9.00 hod. probíhat tradiční Veletržní setkání sběratelů a pak se jako již 
tradičně přesuneme k našemu jednání do blízkého hotelu Voroněž II. Naplánována je 
účast mistryně světa a bronzové olympijské medailistky v trojskoku Šárky Kašpárkové. 
Tak jako letos při setkání s Jiřím Dalerem, bude připravena obálka s přítiskem a vytištěny 
budou také známky s přítiskem, na kterých bude sympatická Šárka Kašpárková. 
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Z HISTORIE UPLYNULÝCH PADESÁTI LET 
 

   To je vlastn ě jeden lidský v ěk a zase jsme 
od minulého setkání o p ůl roku starší a 
ačkoliv se to zdá být neuv ěřitelné,  v letoš-
ním roce slavíme padesátileté výro čí založení 
naší asociace. Padesát let od roku, ve kterém 
se skupina nadšenc ů sešla, aby ustavila 
instituci, která nám všem dává mnohé, i když 
samozřejm ě n ěkterým mén ě a jiným více.  

   Sv ůj dnešní p řísp ěvek bych cht ěl za čít citováním dopisu, který považuji za základ a 
první písemnou zprávu o vzniku naší organizace Olym psport. Ten dopis je z roku 1965 a 
napsal jej MUDr Josef Gruss jako odpov ěď na dopis Václava Robina Buška ohledn ě 
prozkoumání možností vzniku specialisované organiza ce, soust řeďující nám ětové 
sběratele s nálepkou sportovní a olympijské filatelie.   
   Kdo to byl Josef Gruss (1884-1968)?  Člov ěk 
mnoha zájm ů, který podle mého názoru m ěl zájem a 
zásluhy o  vznik i našeho Olympsportu. V prvé řadě 
aktivní sportovec, první hokejový branká ř naší 
reprezentace n ěkdy v roce 1911, ale také nadšený 
propagátor celé řady sport ů jako šerm, tenis, 
hokej, lyžování, fotbal, atletika a dalších. Již od  
svého mládí aktivní bafu ňář, v tom nejlepším 
smyslu slova. P římý ú častník celé řady jednání, 
zasedání a sch ůzí, na kterých se formoval tehdejší 
sportovní život.   
   Čt ěte pozorn ě: 1929-51 p ředseda ČSOV, 1946-65 člen MOV, p ředseda ČSAU a Čs. 
sportovní obce. V roce 1946 navrhl po řádání olympijského dne. Nositel olympijského 
diplomu a Řádu práce (1964), p ředseda Čs. šermí řského svazu. P ři tom všem profesor 
léka řské fakulty UK v oboru porodnictví a aby toho nebyl o dost, tak 
dlouholetý p ředseda Svazu čsl. Filatelist ů!  

 

Dr. Gruss našemu zakladateli Václavu Robinu Buškovi  4. listopadu 
1965 napsal jako odpov ěď na jeho dopis k problematice a 
organizování nám ětové filatelie: 
 

Pan V.R.BUŠEK,Strakonice 
  

Vážený pane ! 
 

     V čera m ě postoupil Váš doporu čený dopis ze dne 21.X. p. Dr. Kroutil, m ůj 
nástupce v MOV Na Po ří čí, kam docházím jednou týdn ě na porady. Se zájmem jsem si 
přečetl jeho obsah a slibuji Vám, mám li se ujmout Vaše ho návrhu, že se musím nejprve 
přesv ědčiti a jinak tomu být nem ůže, jak se k této v ěci staví výbor !Úst ředí“ po 
případ ě komise tematických sb ěratel ů. Nejbližší p říležitost k tomu se mi naskýtá tuto 
neděli, kdy pro to navštívím vým ěnou sch ůzi u Novák ů, kam pravideln ě nedocházím a 
výsledek Vám sd ělím. I když dopadne záporn ě, není celá v ěc ztracena, pon ěvadž p ři 
našem takto zahájeném spojení se m ůžeme dohodnout jak dále o v ěci uvažovati nebo 
dokonce postupovati. Já, p ředem podle svých dosavadních zkušeností mohu Vám sd ěliti, 
že mnoho pochopení pro v ěc samu tam ne čekám. Jist ě mi namítnou asi toto. Pro nové 
sdružení je zapot řebí n ějaké jednotící myšlénky a tu mají sb ěratelé obstaránu ve 
svých sdruženích, která jsou op ět soust ředěna v „Úst ředí“ a toto má sdostatek 
postaráno o nám ětové sbírání ve své k tomu ur čené komisi.Tedy na č tvo řiti nové 
sdružení? Zdánliv ě je to vysv ětlení správné, já si však dovedu p ředstaviti, o č Vám 
vlastn ě jde a č neznám všechny Vaše d ůvody a Vaše p řání. 
     

     Bylo by tedy dob ře, kdybyste se, ješt ě d říve než Vám podám zprávu o tom, jak 
jsem pochodil, laskav ě rozepsal pon ěkud podrobn ěji o Vašem návrhu a pak m ůžeme pro 
další z ůstati již v písemném styku, atd. 
                        prozatím se t ěším na Vaše další zprávy, Vám oddaný J. Gruss 
 
   Další, asi zajímavá oboustranná korespondence, s e již nezachovala, takže se tedy 
na krátko vydejme do historie uplynulých 50 let. 
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   Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii  OLYMPSPORT 
byla založena v roce 1966 pé čí pán ů Václava Robina Buška ze 
Strakonic a Jaroslava Justýna z Milevska, jako druh á na sv ět ě. 
Všechno to p řed padesáti roky za čalo v Choceradech. Za čátkem dubna 
1966 se tam sešli nám ětoví filatelisté z celé republiky na prvém 
seminá ři o nám ětové filatelii a práv ě tam došlo k té historické 
události, kdy pod vedením Václava Robina Buška a Ja rdy Justýna byla  
založena první samostatná nám ětová sekce se sportovn ě olympijským 
zaměřením v Evrop ě. Teprve o m ěsíc pozd ěji, v kv ětnu 1966 byla 
založena obdobná organizace v sousedním N ěmecku a to pod názvem IMOS – Internationale 
Motigruppen Olympiaden und Sport a zhruba ve stejno u dobu ve Varšav ě Polský Klub 
Olympijczyka.. 
 

   V roce 1983 byla jednou z dvanácti národních aso ciací zakládajícím členem 
Mezinárodní asociace pro olympijskou filatelii "FIP O", založené z iniciativy a pod 
předsednictvím J. A. Samaranche. Kulturní sou částí letních olympijských her se staly 
pravidelné výstavy poštovních známek a pozd ěji i dalších olympijských artefakt ů pod 
názvem Olymphilex, pozd ěji Olympex. Členové Olympsportu nechyb ěli ani na jedné z 
t ěchto výstav a d ůsledkem této činnosti jsme vozili dom ů pravideln ě spoustu medailí 
r ůzné hodnoty. Bohatá vystavovatelská činnost se projevovala i na domácím poli, 
pořádáním celé řady výstav propaga čních, národních i mezinárodních, vždy bohat ě 
zastoupených i zahrani ční ú častí. Za zmínku ur čit ě stojí alespo ň jedna z nich. 
Výstava Sport-o-net´07, která byla jako v ůbec první na sv ět ě uspo řádaná jako 
virtuální a její exponáty jsou dodnes k vid ění na Exponetu webových stránek Japhila, 
kde slouží nyní již filatelist ům-olympionik ům celého sv ěta. 
 

   V b řeznu 2013 rozhodl MOV o tom, že by bylo vhodné pon ěkud zm ěnit strukturu 
olympijského sb ěratelství a vytvo řit jednotlivé národní asociace sb ěratel ů nejen 
zaměření filatelistického, ale spole čně všech obor ů, tedy filatelist ů, sb ěratel ů 
mincí, medailí a dalších memorabilií.   
 

V kv ětnu 2014 byla v Lausanne založena nová mezinárodní organizace AICO ( Asociation 
Internationale des Collectionneurs Olympiques), a náš OLYMPSPORT byl op ět u toho. 

 

   Na základ ě rozhodnutí vedení MOV z roku 2012 bude Mezinárodní  olympijský výbor 
vždy v roce Her letní olympiády ud ělovat medaili J. A. Samaranche za zásluhy o 
olympijské sb ěratelství. A práv ě v roce 2012 p řevzal jako první na sv ět ě tuto medaili 
z rukou pana Samaranche juniora dlouholetý p ředseda Olympsportu, Ing. Jaroslav 
Petrásek. 
 

   Vra ťme se k naší interní činnosti. Zna čných úsp ěchů dosáhli členové Olympsportu na 
poli filatelisticko-sportovní literatury. Řada teoretických p říru ček a katalog ů 
vrcholí t řídílnou monografií „ Český a československý olympismus ve filatelii” a své 
místo v neposlední řadě zde mají i knihovni čky „Olympijská akademie”, dvoudílná 
„Historie sokolstva” a mnoho dalších. S periodicito u čty ř čísel ro čně je vydáván 
časopis, který pravideln ě informuje nejenom naši čtená řskou obec, ale díky anglické 
anotaci i ostatní filatelistický sv ět o posledních novinkách olympijské a sportovní 
filatelie. Celkem vyšlo již 170 čísel „Zpravodaje Olympsportu”, sumárn ě se jedná  
přibližn ě o 8000 stran , od roku 2005 též v elektronické podob ě, nov ě i tišt ěné v 
barevné verzi.  
 

Od roku 2006 má naše spole čnost svoje webové stránky www.olymp-sport.cz , na kterých 
aktuáln ě informujeme o novinkách ve filatelii souvisejících  se sportovním a 

olympijským hnutím, zejména ve vztahu k úsp ěchům našich sportovc ů.  
  

   Dlouhodob ě uzav řená vzájemná smlouva mezi Olympsportem, ČOV a vedením sportovních 
svaz ů ČSTV pov ěřuje Olympsport zastupováním ostatních zmín ěných stran p ři jednáních s 
Českou poštou s.p. ve v ěci poštovní propagace, tedy p ři vydávání poštovních známek a 
cenin, jakož i  používání všech druh ů poštovních propaga čních razítek a otisk ů 
výplatních stroj ů. Návrhy t ěchto razítek zpracovává Olympsport pro uvedené záje mce 
zcela zdarma, zajiš ťuje kontakt s rytcem a tiskárnou i výrobu p říležitostných 
dopisnic. 
 

   Členové klubu mají k dispozici slušn ě vybavenou knihovnu  a mohou se obracet ke 
zkušeným vystavovatel ům a juryman ům s žádostmi o pomoc a konzultace p ři tvorb ě svých 
exponát ů. Pro členy a další zájemce je z řízena novinková služba, která umož ňuje 
člen ům získávat pravideln ě nové poštovní materiály se sportovní a olympijskou  
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tematikou. Spolupráce s Českou poštou na poli tvorby poštovních známek s oly mpijskou 
a sportovní tematikou nese rozhodn ě dobré výsledky, kladn ě hodnocené ob ěma stranami. 
Poštovní propagaci zajiš ťujeme v oboru razítká řské a celiná řské tvorby také pro Český 
olympijský výbor, pro jednotlivé  sportovní svazy a  kluby i pro další zájemce. 
 

   V letošním olympijském roce jsme p řipravili pro naše sb ěratele n ěkolik 
příležitostních dopisnic. K naší ú časti na LOH 2016 (Josef Dostál) a zahájení LOH 
2016 v Riu (Emil Zátopek). Pod ěkování medailist ům - ke zlatu (Lukáš Krpálek) a 
souhrnn ě ostatním 14-ti st říbrným a bronzovým olympionik ům. Nesmíme zapomenout také 
na oblíbené tzv. „Personal stamps”, které vydáváme našim úsp ěšným sportovc ům, 
připravujeme souhrnný katalog všech vydaných sportovn ích PS (b řezen roku 2017). 
 

   M ůžeme se pochlubit i naší úsp ěšnou prezentací na letošním Sb ěrateli, kde jsme 
zorganizovali výstavku na 15ti panelech jako ukázku  z naší historie a exponát ů našich 
člen ů. 
Pro tuto p říležitost byly vydány t ři dopisnice „OLYMPSPORT na SB ĚRATELI 2016“, kde 
prezentujeme naší výstavní a publika ční činnost – Zpravodaje a Novinky. 
       

   Musíte si zvykat i na naše nové logo, které se t ěžko 
rodilo vzhledem k sešn ěrovaným podmínkám, které má 
Mezinárodní olympijský výbor k používání olympijský ch 
symbol ů. 
           
   Dalo by se ješt ě dlouho psát o tom, čeho jsme v uplynulých padesáti letech 
dosáhli, co se nám poda řilo, ale také o tom, co naopak mohlo prob ěhnout jinak. Ur čit ě 
každý z vás má n ěco, co by pochválil, ale také co by vytknul. V ěřme tedy, že ta 
příští padesátka se našim nástupc ům poda ří ješt ě lépe a p řinese jim ješt ě více 
uspokojení a radosti z dob ře vykonané práce. Na záv ěr mi dovolte pod ěkovat všem, 
kte ří se jakkoliv podíleli na činnosti naší organizace a zárove ň jim p řeji do 
budoucna úsp ěchy ve vystavovatelské činnosti, jakož i pocit z radost z dob ře vykonané 
práce. 

                                                 Ing. Jaroslav Petrásek  
                                          první nos itel medaile J.A.Samaranche 

                                                     za olympijské sb ěratelství   
 
 
 
 

F i n a n č n í  s i t u a c e  
 

 
 

   Otázka financí se za poslední tři roky příliš nezměnila, V podstatě lze říci, že z prostředků ČOV, ČSTV a SČF 
jsme v tomto období nedostali ani korunu s výjimkou 30000 Kč od ĆOA v roce 2015 a veškeré náklady jsme 
zajišťovali z členských příspěvků, které činí 250 Kč na člena a z distribuce materiálů. Přesto se nám podařilo v 
letošním roce zajistit novou tiskárnu se skenerem a promítací přístroj. Roční náklady na naši činnost obnášejí 
přibližně 90000.- Kč a pro jejich pokrytí nám chybí cca 30000.- Kč. Tedy částka, se kterou snad budeme moci 
počítat z prostředků České olympijské akademie, kde jsme kolektivním členem.  
       
Předběžný rozpočet na rok 2017  
      Výdaje:                                                             Kč                    Příjmy                         K č 
      Poplatek AICO                                               4 000  
      4x zpravodaj                                                   9 000  
      2x knihovnička                                               5 000  
      poštovné                                                         7 000                 
      IV.díl monografie Olympismus ve filatelii     10 000                   příspěvky          18 750  
      zasedání AICO ve Varšavě                          12 000                  dary                  11 250  
      kancelářské potřeby                                      4 000                 prodej materiálů   30 000  
      poštovní razítka 10 ks                                  20 000                  dotace               30 000  
      slavnostní zasedání                                    16 000  
      odborná literatura, katalogy                             3 000  
      Celkem                                                         90 000      Celkem                    9 0 000  
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Zpráva o činnosti Olympsportu ve výročním roce padesáti let trvání společnosti 
 

 

   Oslavy 50 let trvání Olympsportu jsme pojali svědomitě, výbor společnosti se pravidelně měsíčně 
scházel za účelem rozdělení a kontroly úkolů spojených s přípravou plánovaných akcí pro letošní rok. 
Naše propagace se zaměřila na hlavní úkoly:  
a) zajistit výstavu exponátů a propagaci Olympsportu na mezinárodním veletrhu Sběratel 2016  
b) obnovit novinkovou službu (razítka a dopisnice s přítiskem) aktuálně reagující na mezinárodní 
úspěchy našich sportovců a oslavu padesáti let Olympsportu  
c) vydat 4 čísla Zpravodajů především propagující filatelistické doklady vydané k LOH RIO 2016  
d) aktivní účast na činnosti ČOA a AICO  
e) připravit slavnostní zasedání k výročí 50 let Olympsportu (1966 – 2016)  
f) uvedené akce prezentovat na našem webu www.olymp-sport.cz  
 

   Když budeme rekapitulovat jak se nám vše podařilo, pak můžeme konstatovat následující 
skutečnosti:  
 

ad a) naše účast na veletrh Sběratel byla prezentována na 16ti výstavních panelech kde jsme 
představili ukázky z naší historie (diplomy a ocenění), tvorby příležitostních razítek a dopisnic, a 
sportovních exponátů (Zátopek, Čáslavská, náš i světový fotbal, olympijské hry, olympijští 
medailisté ve střelbě, biatlon  apod.). Expozice i náš výstavní stůl byly hojně navštěvovány, zájem 
byl i o starší vydané filatelistické doklady (dopisnice, zpravodaje a knihovničky).  
 

   K výstavě jsme vydali tři příležitostní dopisnice s přítiskem propagující naší činnost – Výstavy, 
Zpravodaje, Dopisnice se sportovními náměty. CDVp byly opatřeny příležitostním razítkem Sběratele 
a kašetem mapujícím výroční roky zapojení Olympsportu do SČF (1966), mezinárodního FIPO 
(1985), ČOA (1987) a opět mezinárodního AICO (2014). Podrobná prezentace je na našem webu.  
 

   Dalším propagačním činem (ve spolupráci s Českou poštou) bylo vydání tří archů personálních 
známek a dvou dopisnic pro naše úspěšné medailisty LOH RIO 2016. 
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ad b) v naší „novinkové službě” se podařilo v letošním roce ve spolupráci s Českou poštou zajistit 
následující filatelistické materiály:  
 
 OS-01-16  Královna biatlonu Gabriela Soukalová - vítězka velkého křišťálového globu 2015-16  
 OS-02-16  70. setkání OLYMPSPORTu - Brno 8.4.2016, Jiří Daler - olympijský vítěz –  
                         čestný host  
 OS-04-16  LET olympioniků do RIA - CZECH TEAM - Josef Dostál - K1 1000m  
 OS-06-16  Opening Ceremony the XXXII. OLympic Games - Z olympijské historie:  
                         Emil Zátopek – RIO 2016 - Jsme jeden tým !"  
 OS-07-16  OLYMPSPORT na SBĚRATELI - 50 let OS (1966-2016) – Výstavy (viz bod „a”)  
 OS-08-16  OLYMPSPORT na SBĚRATELI - 50 let OS (1966-2016) - Zpravodaje (viz bod „a”)  
 OS-09-16  OLYMPSPORT na SBĚRATELI - 50 let OS (1966-2016) - Novinky (viz bod „a”)  
 OS-10-16  Lukáš Krpálek - judo polotěžká váha - ZLATÁ - RIO 2016 (viz bod „a”)  
 OS-11-16  Blahopřejeme našim medailistům - RIO 2016 –  
                        1x ZLATÁ (Lukáš Krpálek),  
                        2x STŘÍBRNÁ (Josef Dostál, Jaroslav Kulhavý)   
                        7x BRONZOVÁ (Jiří Prskavec, Daniel Havel – Lukáš Trefil – Josef Dostál – Jan        
                                             Štěrba, Ondřej Synek, Barbora Špotáková, Petra Kvitová, Radek   
                                             Štěpánek – Lucie Hradecká, Lucie Šafářová – Barbora Strýcová)  
                                             (viz bod „a”)  
 OS-12-16  71. setkání "50 let OLYMPSPORTu 1966 - 2016" - Václav Robin Bušek –  
                        zakladatel OS  
 OS-13-16  Fed Cup 2016, Francie-Česko 2:3 – Kristina Plíšková, Barbara Strýcová,  
                                                                            Petra Kvitová, Lucie Hradecká, Petr Pála  
 



 
148 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ad c) podle plánu byla v letošním roce zatím vydána čtyři čísla 
Zpravodaje mapující především LOH     
        RIO 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ad d) V rámci aktivit České olympijské 
akademie se naši členové Václav Diviš, Pavel 
Hladík, Radek Jásek a Jaroslav Petrásek 
účastnili výjezdního dvoudenního semináře v 
Kutné Hoře. Téma bylo zvoleno „Olympijské 
šestky – 1896, 1906, 1916, 1936 atd.”. Na 
semináři byli rozebírány podmínky 
konkrétních olympijských her, naši členové 
připravili pohled na jednotlivé hry z hlediska 
použitých filatelistických dokladů. Naše 
prezentace byla kladně hodnocena a bude 
zahrnuta v připravovaném sborníku ČOA.  
   Mezinárodní asociace olympijských 
sběratelů AICO uspořádala v květnu třídenní 
„22. Světové setkání sběratelů” v Götteborgu ve Švédsku. Naše delegace v počtu tří účastníků 
(Václav Diviš, Josef Kočí, Zdeněk Svědiroh) prezentovala naše filatelistické materiály a OLYMPSPORT 
obdržel od Mezinárodního olympijského výboru certifikát. Do budoucna ale zvažujeme naše další 
pokračování v AICO vzhledem k tomu, že OLYMPSPORT je zaměřen pouze na materiály olympijské a 
sportovní filatelie, kdežto na těchto setkáních převažují jiné sběratelské obory. Podnikáme sice 
určité kroky k sjednocení olympijských sběratelů i u nás (podobně jako na Slovensku), ale výsledky 
jsou velmi sporadické. Potřebovali bychom v tom podporu Českého olympijského výboru, odezva je 
ale zatím nízká.  
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ad e)   Slavnostní setkání „OLYMPSPORT slaví 50“ se uskutečnilo 
v sobotu 12. listopadu 2016 v salonku Českého autoklubu, 
Opletalova ul. 29 v Praze 1 od 9 do 14 hod. Akce se zúčastnilo 30 
příznivců Olympsportu, jako čestní hosté pozdravili účastníky PhDr. František Kolář za ČOA, Ing. 
Julius Cacka za SČF, Ing. Jiří Marko - zástupce KF 00-15 a Pavol Ondráška za Slovenskou spoločnosť 
olympijských a športových zberateľov. Písemné blahopřání jsme obdrželi od představitele 
německého IMOS Thomase Lipperta.  
 

V programu bylo vyhodnocení činnosti Olympsportu, předání 
„pamětních listů“ spolupracujícím organizacím i jednotlivcům, těm kteří 
se aktivně podíleli či podílejí na činnosti společnosti.  
Pamětní list obdrželi:  
ČOV; ČOA; SČF; ČESKÁ POŠTA  
NĚMECKÁ, POLSKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST SBĚRATELŮ 
OLYMPIJSKÉ A SPORTOVNÍ FILATELIE  
STANISLAV KAMENICKÝ, IVAN VÁPENKA, BEDŘICH POLÁK, JAN 
DURDIS, PRAVOSLAV KUKAČKA, PETER OSUSKÝ, ERVÍN 
SMAŽÁK, FRANTIŠEK SOPKO, MARIE JUSTÝNOVÁ, VÁCLAV 
SLAVÍK, JAROSLAV PETRÁSEK A ČLENOVÉ VÝBORU OS 
 
   Po společném obědě proběhla promítaná prezentace zaměřující se na 
problematiku „námětové filatelie“ a zejména na první roky činnosti 
„sekce pro olympijské hry“, období 1960 až 1970, tedy do první 
výstavy „OLYMPSPORT 1970“, uskutečněné v Českých Budějovicích. 
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Vzpomenuti byli naši zakladatelé: evangelický farář Václav Robin Bušek ze Strakonic, Jaroslav 
Justýn z Milevska a pplk. Jan Kříţ z Českých Budějovic. K setkání bylo vydáno příležitostní razítko 
„50 let OLYMPSPORTU“ s vyobrazením zakladatele Václava Robina Buška, na přítisku jsou 
vyobrazené významné akce v činnosti společnosti. Je to již čtvrtá dopisnice v sérii symbolizující naše 
významné výročí, Poslední pátá uzavře prezentaci našich aktivit při vydání knihovničky – katalogu 
vydaných sportovních personálních známek (jaro 2017). Na zadní straně dopisnice je seznam všech 
našich setkání, které organizujeme 2x do roka. Toto výroční setkání bylo již 71. v pořadí. 
 
ad f) Česká asociace olympijské a sportovní filatelie OLYMPSPORT organizuje vlastními silami již 
devět let webové stránky www.olymp-sport.cz. Průměrná návštěvnost se dlouhodobě pohybuje 
okolo 15 vstupů/den, celkový počet přístupů je v současné době přes 40 tisíc. Na stránkách 
uveřejňujeme události souvisící s činností společnosti, v „aktuálních informacích“ novinky ze 
sportovní a olympijské filatelie. V sekci „Materiály OS” potom všechny naše nově vydané 
filatelistické doklady (CDVp, COBp, TL, PS apod.), v sekci „Zpravodaje” a „Knihovničky” nové 
přírůstky těchto periodik. V souvislosti s výročním setkáním k 50ti letům společnosti byla zpracována 
rešerše dostupných informací k počátkům „námětové filatelie” a „vzniku společnosti”, vše do roku 
1970. Pro stejné období byly pořízeny kopie prvních „Zpravodajů” a „Novinek” vydaných v těchto 
letech. V této činnosti budeme postupně pokračovat. Uvítáme jakékoliv reakce, zejména zpřesňující 
uveřejněné archivní materiály.  
                                                                                                            Výbor Olympsportu 
 
 

N o v i n k y  O l y m p s p o r t u  
 

 
Vítězství ve Fedcupu popáté 
 

   I když si na vítězství našich tenisových dračic 
ve Fedcupu začínáme nějak zvykat a bereme je 
již skoro jako samozřejmost, je to vždy 
mimořádný úspěch celého našeho sportu. Proto i 
letos Olympsport věnoval vítězství českých 
tenistek příležitostné strojové razítko, které bylo 
používáno 8.12.2016 na poště Praha 1. Hrdinky 
letošního francouzského finále - Barbora Strýcová 
a Karolína Plíšková, si toto připomenutí určitě 
zaslouží. Pro odběratele novinek byla připravena i 
dopisnice s přítiskem.         
 
Volejbalové razítko na cestě  
 

   Pokud se vše podaří, tak do konce roku by mělo vzniknout ještě jedno razítko. Olympsport by 
chtěl připomenout největší československé volejbalové úspěchy – zisk titulu mistrů světa v roce 
1956 a 1966. Na razítku by měl být poslední žijící volejbalový mistr světa z roku 1956 pan Milan 
Purnoch. Olympsport k tomuto razítku vydá i příležitostnou dopisnici s přítiskem.  
 
Pro první pololetí roku 2017 jsou v plánu Olympsportu tato razítka: 
 

1) Příležitostné ruční razítko k ME v krasobruslení 2017, které by mělo být 
používáno na poště Ostrava 3 ve dnech 2.-29.1.2017. Ve dnech 25.-
29.1.2017 by mělo být razítko používáno na PPP v Ostravar Aréně, kde 
se šampionát uskuteční. Olympsport domluvil zhotovení ručního razítka 
s organizačním výborem a zpracoval i jeho návrh.   

2) Příležitostný otisk výplatního strojku k 30. výročí založení Českosloven-
ské olympijské akademie - 30.4.2017. 

 
Další razítka se připravují a jsou v jednání. Olympsport bude samozřejmě 
pružně reagovat na úspěchy našich sportovců.  
 

Olympsport se aktivně zúčastní i příštího veletrhu Sběratel v Praze v září roku 2017.  
Na veletrhu budeme prezentovat ukázky z exponátů našich členů. 


