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54 
 

 

Z P R Á V Y  Z  V E D E 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  
   Podzimní setkání Olympsportu se uskuteční v sobotu 11.11.2017 v Praze od 10.00 hod. Tentokrát se 
sejdeme v budově Českomoravské konfederace odborových svazů na náměstí W. Churchilla  na Žižkově, 
nedaleko železničního Hlavního nádraží. Budova odborových svazů se nachází mezi stadiónem žižkovské 
Viktorky a Vysokou školou ekonomickou. Trasu k budově odborových svazů od hlavního nádraží máte 
vyznačenou na mapce. 
   Program setkání:  10.00 hod. Zahájení setkání, beseda se zápasníkem a bronzovým olympijským                   
                                                           medailistou Markem Švecem 
                              11.00 hod. Vzpomínka na OH 2016 – Josef Kočí, Radek Jásek 
                                       12.00 hod. Výměna filatelistických materiálů 
                              14.00 hod. Prohlídka výstavy Sport za Velké války na Vítkově, kterou   
                                                nás provede autor výstavy dr. Lomíček       
 

 

Světový veletrh olympijských sběratelů, Bratislava, 8.-10.9.2017 

JAK JSME BYLI V BRATISLAVĚ  
V srdci jak na obrázku Bratislavu mám… Tak 

praví píseň, kterou jsem si pobroukával, když jsme 
se dálnicí D1 spolu s Pepou Kočím v pátek před 
polednem blížili ke stolici slovenské metropole. 
Známé obrysy siluety bratislavského hradu, 
výstaviště, monumentální most a hlas, zapnutý v 
malé skříňce na palubní desce oznámil: „Zahněte 
doleva a ještě dvakrát doleva a jste na místě. Hotel 

GATE ONE Vás vítá.“ A skutečně, první, koho jsme  
potkali, byli Vojto Jankovič a Palo Ondráška. Pak už  
se to známými obličeji jen hemžilo. Dlužno však 
podotknout, že těch neznámých bylo více. Všichni 
se nacházeli ve velkém sále již zmíněného hotelu, 
který leží podle mého někde na východním okraji 
Bratislavy a obnáší kapacitou místo asi pro 400 
člověků. Bylo jich tam určitě okolo 350, stoly 
zarovnané výměnným materiálem a výměna i 
prodej už jely naplno. Odhadli jsme tak 30 % 
filatelie a zbytek ostatní artefakty sběratelské. 
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Slavnostní zahájení Veletrhu 
– první zleva prezident SOV – 
Anton Siekel, druhý zleva 
předseda organizačního 
výboru MUDr. Branislav 
Delej, třetí PhDr. Zdenka 
Letenayová – ředitelka 
Slovenského olympijského a 
sportovního muzea    
 
   Zdravíme se s řadou dalších 
přátel, které známe z dřívějška, 
přátelské objetí s presidentem 
AJCO, Romanem Babutem, 
z Francie dorazil starý dobrý 
známý Jean Pierre Piqot, až z arizonské metropole Mark 
Maestrone, ze Španělska caballero a president 
španělské olympijské akademie, Pablo Galan, bohatě je 
zastoupená Itálie v čele s presidentem Polo Pasqualem, 
nechybí ani sekretář AJCO Kryštof a sestavu doplňují 
domácí slovenští přátelé. To jsou ti, které známe, Ervín 
Smažák, Igor Banas, samozřejmě pokladník AJCO 
Branislav Delej (hlavní organizátor Veletrhu), později 
dorazí z jakési schůze i Peter Osuský, jenomže určitě víc 
než polovina jsou ti neznámí. Ať už z Číny, Japonska, 
Indie, Thajska, Turecka, Srbska, Norska, Německa, 
Chorvatska, Maďarska, Litvy, Rumunska, Holandska, 
Finska, Monaka, Švýcarska a já nevím odkud ještě. A 
všichni handlují, mění a kupují, prostě jak to na správné 
burze má být. 
   Odpoledne zasedal výkonný výbor AICO a na 
návštěvu dorazila delegace Slovenského 
olympijského výboru a autogramiádu jistí slovenští 
olympionici. Šestá hodina večerní vítá účastníky na 
návštěvě muzea tělovýchovy a sportu a na 
podvečerní projížďce ulicemi Bratislavy. V sobotu si 
účastníci mohou prohlédnout připravené položky 
aukce, připravené za účasti pracovníků 
olympijského muzea v Lausanne. V 11 hodin se 
dostaví nová skupina sportovců k podpisové 
autogramiádě. Odpoledne se uskutečnilo plenární 
zasedání zástupců členských zemí, pochopitelně i 
za naší účasti. 
Hlavní projednávané body: 
- představení a přijetí za členy AICO: LOKA Litva a 
PROLYMPO  Hamburg - obě  společnosti  memora- 
bilia 
- informace o připravovaném projektu digitalizace 
olympijské literatury a katalogů. Zde jsme předali  
 

Autogramiáda slovenských olympijských medailistů 
Miloslav Mečíř _ tenis (zlatá a bronzová Seoul 1988) 
Juraj Minčík – vodní slalom (bronzová Sydney 2000) 
Zuzana Rehák-Štefenčeková – střelectví – trap 
(stříbrná Peking 2008 a Londýn 2012) a Josef Krnáč 
– judo (stříbrná Athény 2004) 
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seznam literatury, kterou může poskytnout 
Olympsport. 
- schválení míst konání příštích Veletrhů: 2018 Los 
Angeles, 2019 Warszawa, 2020 Paris 
- představení nové známky Francie k OH Paris 2024, 
připravené k vydání 13. 9. 2017 po schválení 
kandidatury na zasedání MOV v Limě.  

  Prakticky nezůstal prostor k 
diskuzi, meating musel být 
ukončen vzhledem k 
plánované organizované 
prohlídce Bratislavy, které se 
zúčastnila většina 
přítomných. 
   Z večera proběhne již 
zmiňovaná aukce. 
Většinou se draží 
memorabilie, na filatelii 
nedošlo. Závěrem 
sobotního programu je 
Fair Gala Dinner v 
restauraci hotelu. V neděli 

dopoledne se uskutečnilo slavnostní zasedání 
s rozdílením diplomů pro účastníky a ve 14.00 celá 
akce byla ukončena. Lze s určitostí tvrdit, že 
Slovensko se prezentovalo touto akcí velice 
úspěšně, o čemž svědčí i spokojenost účastníků. 

Za OLYMPSPORT se zúčastnili a zapsali  
Josef Kočí a Jaroslav Petrásek 

 
                                                                                                

   Slovenská pošta vydala k  Světovému veletrhu 
olympijských sběratelů v Bratislavě 80 ks tiskových 
listů. Známky s kupóny z těchto tiskových listů mohli 
účastníci veletrhu použít k ofrankování zásilek pro 
přátele a  známé. Tyto zásilky pak byly oráženy 
příležitostným razítkem.  

   Na titulní stránce našeho webu  www.olymp-sport.cz, 
a v sekci „Materiály OS“, naleznete vše nové z dílny 
OLYMPSPORTu, ale i také vše co jsme vydali od roku 
1993.  
 

      Open meeting AICO 
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OLYMPSPORT na ve letrhu Sběratel ,  Praha,  8 . - 9 .2017  
   Jistě jste si všimli shody termínů obou velkých sběratelských akcí v Praze a Bratislavě. Nedalo se s tím 
opravdu nic dělat. Sběratel v Praze má své pevné místo v kalendáři a Světový veletrh olympijských 
sběratelů v Bratislavě organizoval MOV, který termín Sběratele vůbec nezajímal. Olympsport tak musel 
rozdělit síly, pokud se chtěl aktivně účastnit obou akcí. 
   Do Bratislavy byli vysláni oba nejvyšší 
představitelé Olympsportu, Jarda Petrásek a 
Pepík Kočí, na Sběratele pak Vašek Diviš a Láďa 
Janoušek.  
   Ale vraťme se trochu zpět. Na loňském 
Sběrateli se Olympsport, v roce svých 
padesátin, prezentoval ukázkami z exponátů a 
sbírek svých členů. Sběratel 2017 pak 
Olympsport pojal jako představení svých aktivit 
a výsledků své práce. K tomu výbor schválil 
nákup výstavních rámů od bývalého člena OS 
Ivana Vápenky. Vašek Diviš převezl zakoupené 
rámy do Olympijského studijního centra na 
Fakultě tělesné výchovy a sportu v Dejvicích, 
kde domluvil jejich uskladnění. Honza Petrás 

mezitím zpracoval na výstavní listy všechny 
novinky Olympsportu z éry České republiky 
(1993-2017) podle druhů sportů. Dopisnice 
a obálky z přebytků Olympsportu pak nalepil 
na výstavní listy. Část chybějících položek 
doplnili nezištně ze svých zásob Jarda 
Petrásek a Vašek Diviš. Tak byl záměr výboru 
Olympsportu naplněn a přehled razítek, 
dopisnic a obálek z dílny OS byl připraven 
k vystavení. 
   První akce na sebe nenechala dlouho 
čekat. Na semináři 30 let České 

olympijského akademie v Tyršově domě 
jsme dostali prostor k prezentaci. Velké 
poděkování patří všem, kteří se na 
montáži a demontáži panelů s výstavními 
rámy podíleli. Byli to pánové Ivan 
Vápenka, Karel Šlechta a Jarda Petrásek. 
Zvláštní poděkování patří Vaškovi 
Divišovi, který přidal největší díl práce a 
bez kterého by Olympsport v Tyršově 
domě nevystavoval.  
   Na veletrh Sběratel připravil Vašek 
Diviš nové podkladové archy 

                                           Expozice Olympsportu na Sběrateli   

                              Detail výstavních listů 

         Vašek Diviš s ředitelem veletrhu Sběratel panem Jiráskem 
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s nalepenými foliemi pro 
výstavní listy. Čtveřice Láďa 
Janoušek, Vašek Diviš, Honza 
Petrás a Jarek Heřmanský 
převezli vše z FTVS z Dejvic na 
Výstaviště v Letňanech a den 
před startem veletrhu 
Sběratel sestavili rámy s listy, 
aby naše expozice mohla 
přivítat zájemce z řad 
návštěvníků veletrhu. Provoz 
našeho stánku po oba dny 
veletrhu zajišťovali Vašek 
Diviš a Láďa Janoušek. Zájem 

o naši expozici byl po oba dny 
na velice solidní úrovni. 
V sobotu pak oběma 
garantům naší prezentace na 
Sběrateli pomáhal 
s demontáží panelů Radek 
Jásek, aby Vašek Diviš mohl 
rámy vrátit zpět do Studijního 
centra FTVS v Dejvicích. Za to 
jim všem patří další velké 
poděkování. 
   Jak Vašek Diviš pozna-
menal, na penzisty opravdu 
pěkná makačka. Ale zisk byl 
také slušný. Tržby za starší 
věci a poslední novinky činily 
7.760,- Kč, zisk z prodeje TL 
známek s přítiskem činil 1.800,- Kč (prodáno bylo 20 kusů TL, zisk z jednoho prodaného TL činí 90,- Kč). Za 
pronájem stolu OS zaplatil 1.220,- Kč. Razítka k MS v kanoistice, úspěchu oštěpařů na MS a razítko Douda 
- první medaile z ME v atletice byla chválena sběrateli. Veletrh Sběratel 2017 a účast Olympsportu na něm 
výbor hodnotil velice kladně i když se nepodařilo získat nikoho nového do našich řad.  
                                                                                                                                                               -jpb- 
 
 
2. vydání katalogu MICHEL - Olympische Spiele 
 
 

Nakladatelství Schwaneberger-Verlag ohlašuje na 8.12.2017  2. vydání katalogu MICHEL - 
Olympische Spiele. Katalog bude obsahovat cca 850 stránek, kolem 12 000  barevných  vyobrazení  
a 50 000 cenových záznamů. Bude obsahovat všechna vydání, která jsou obsažena až do Michel-
Rundschau 11/2017. Cena 69,80 EUR. Zastoupení pro ČR má Filatelie Jaroslav Thraumb Praha. 
(alespoň to tak fungovalo u 1. vydání, měl v podstatě oficiální kurz CZK/EUR a poštovné určitě 
levnější než z Německa). 
                                                                                                                                     Josef Kočí 
 

        Sešli se, ne u Kolína, ale u expozice Olympsportu. Zleva: Láďa Janoušek,  
    Radek Jásek, Igor Banás, František Sopko, Standa Kamenický a Vašek Diviš 

                                Náš stánek měl velice sympatického souseda 
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OLYMPSPORT jako zapsaný spolek  
   K datu 30. srpna 2017 byl Olympsport zapsán do 
Spolkové rejstříku, vedeného Městským soudem 
v Praze. Co to znamená? Olympsport získal právní 
subjektivitu, za názvem Olympsport budeme na 
oficiálních dokumentech uvádět dodatek z.s., což 
znamená zapsaný spolek. IČO 06294162 by nám 
mělo napomoci k lepšímu jednání se subjekty jako 
je Česká olympijská akademie či ČOV při žádostech 
o dotace či příspěvky. Máme povinnost vést 

účetnictví v jednodušší formě pro mikroorganizace 
a podávat daňové přiznání. Sídlo Olympsportu, z.s. 
je Vašátkova 1019/9, Černý Most, 198 00 Praha 9 
(je to bydliště místopředsedy Ládi Janouška). Jako 
účel máme uvedeno sběratelství a filatelistická 
činnost. Nejvyšším orgánem je valná hromada a 
statutárním orgánem je předseda, který za spolek 
jedná samostatně, a tím je Ing. Jaroslav Petrásek.  
                                                             -jpb-                                                                                                                       

 
 

Rozpočet Olympsportu na rok 2018 
 
Náklady : 
- 4x Zpravodaj OS                                    15.000,- 
- 2x Knihovnička                                         8.000,- 
- realizovaná razítka na dopisnice  
  a obálky (15 typů)                           35.000,- 
- 2x setkání členů OS                                6.000,-    
- roční poplatek AICO                              4.000,-  
- účast členů OS na výstavách v ČR         6.000,-   
- účast na akci „Sběratel 2018“      8.500,- 
celkem:                                                     82.500,- Kč 
 

Příjmy : 
- příspěvky členů                                24 500.- 
- z novinkové služby                                   28 000,- 
- dotace ČOA                                               30 000,-   
 
 
 
 
_________________________________________ 

celkem                                                            82.500,- Kč 
                                Připravil: Ladislav Janoušek 

Kn iho v n i č k a  O lym p sp or tu  
   Jak bylo předznamenáno v  minulém čísle 
Zpravodaje, náš předseda Jaroslav Petrásek dokončil 
novou Knihovničku Olympsportu, která je věnována 
historii Mistovství Evropy v  basketbalu žen. 
Knihovnička přináší na 44 stranách popis všech 
evropských šampionátů, jak výsledkově, tak hlavně co 
bylo vydáno z pohledu nás filatelistických nadšenců. 
Řada mistrovství Evropy zůstala naprosto bez 
povšimnutí poštovních správ, na druhou stranu některé 
šampionáty přinesly množství zajímavých 
filatelistických artefaktů.  
   Elektronickou podobu knihovničky obdrží všichni 
společně s tímto číslem Zpravodaje. Ti s Vás, kteří 
dostávají Zpravodaj v tištěné podobě, a kteří si 
objednali Knihovničku u Ládi Janouška, ji dostanou 
poštou také společně s tímto číslem Zpravodaje. Kdo si 
zapomněl Knihovničku objednat a má o ni zájem, může 
si ještě o ni napsat Láďovi Janouškovi. Několik výtisků 
je ještě k dispozici.  
 
 

Příjímáme zajímavé sportovní materiály do 
příštího „písemného prodeje“ Olympsportu, 

popis posílejte na divis@olymp-sport.cz. 
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N O V I N K Y  O L Y M P S P O R T U  A  Č E S K É  P O Š T Y  
 

 

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice 2017 Račice 
  Poprvé se MS v rychlostní 
kanoistice konalo na našem území 
v roce 1958 a závodilo se 
v  Praze. Račický kanál vzdálený 
60 km od hlavního města si tak 
letos odbyl světovou seniorskou 
premiéru.    
   Ve dnech 23.-27. srpna bojoval 
o 27 sad medailí výkvět světových 
kanoistů a kajakářů. Česká 
rychlostí kanoistika zažila 
v Račicích sportovně nejúspěš-
nější mistrovství světa v historii 
samostatné České republiky. Šest 
medailí, z toho dokonce čtyři 
v olympijských disciplí-nách. Dva 
tituly mistrů světa. Čtvrté místo 
v  medailové tabulce národů.  
   Přehled českých medailistů: Zlato Martin Fuksa C1 500 m, Josef Dostál K1 500 m, Stříbro Martin Fuksa 
C1 1000 m, Bronz  Daniel Havel, Jakub Špicar, Jan Štěrba a Radek Šlouf K4 500 m,  Daniel Havel, Jakub 
Špicar K2 1000 m, Josef Dostál K1 1000 m 
 

   Labe aréna, jak se vodní plocha v Račicích jmenuje, je dlouhá 2350 m, široká 130 m a 
hluboká až 4 m. Ve všech směrech patří k těm nejlepším na světě. Závody může z tribun 
sledovat až 4000 diváků. Profil kanálu v Račicích se stal spolu s logem šampionátu námětem 
přítisku na příležitostné dopisnici Olympsportu (OS-11-17). Příležitostné strojové razítko 
pak zkompletovalo tuto filatelistickou celistvosti. Strojové razítko bylo používáno v první den 
šampionátu na hlavní poště Praha 1.   
 

Mistrovství světa v lehké atletice 2017 LONDÝN – český oštěp 
   16. mistrovství světa v atletice 
se konalo od 4. srpna do 13. srpna 
2017 v Londýně na Olympic 
Stadium ve Stratfordu.  
   Češi získali díky hodu oštěpem 
zlato, stříbro a bronz. Po desíti 
letech se podruhé stala mistryní 
světa Barbora Špotáková a 
v mužském oštěpu bral stříbro 
Jakub Vadlejch a bronz jeho 
parťák Petr Frydrych.  
   Olympsport připomněl skvělé 
výkony našich reprezentantů 
v hodu oštěpem vydáním 
dopisnice s přítiskem (OS-12-
17), příležitostným strojovým 
razítkem, které bylo 8.9.2017 

používáno na poště Praha 1 a vydáním tiskového listu se známkami s přítiskem. K vydání 
tzv. personálek jsme museli získat souhlas všech tří našich medailistů, což se podařilo a 
tiskový list mohl být v PostFile vytištěn. 
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120 let české atletiky – František Douda 
   Česká atletika letos slaví 
120 let své existence a 
Olympsport připomněl na 
otisku výplatního strojku   
atleta, který pro Českoslo-
vensko získal první atletickou 
olympijskou medaili a také 
první medaili z mistrovství 
Evropy v atletice.                          
   Tím atletem byl František 
Douda (*23. října 1908, Lhota 
Samoty, +15. ledna 1990), 
čs. reprezentant; trojnásobný 
účastník OH (1928, 1932, 
1936), který dokázal mimo 
sportovních úspěchů vystudo-
vat Fakultu elektrotechniky 
ČVUT v Praze a pracoval jako 
inženýr na Ministerstvu spojů.   
   Házel skvěle oštěpem i diskem, ale jeho hlavní disciplínou byl vrh koulí. Stal se prvním 
československým držitelem světového rekordu. Na OH 1932 v Los Angeles získal bronzovou 
medaili a medaili stejné hodnoty získal po dvou letech i na premiérovém Mistrovství Evropy 
v atletice v Turíně.  
   Výplatní strojek Postalia na poště Praha 1 orážel zásilky příležitostným štočkem, 
věnovaném Františku Doudovi, dne 8.9.2017. Olympsport připravil pro odběratele novinek 
obálku s přítiskem (OS-13-17), na kterém je plakát 1. ME v atletice a kopie příležitostného 
razítka, používaného na Mussoliniho stadióně v Turíně během konání mistrovství Evropy.  
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LaverCup O2 Aréna PRAHA, 22.-24.9.2017 
   Česká pošta po intervenci naší 
tenisové legendy, Jana Kodeše, 
vydala k pražskému tenisovému 
svátku příležitostnou dopisnici 
„LAVER CUP“ (CDV178), 
nominální hodnoty “E” (32 Kč), 
jejímž autorem (známky 
i grafické úpravy) je Martin Srb.   
   Ve dnech 20.-24.9.2017 
používala hlavní pošta Praha 1 
příležitostné poštovní razítko k 
příležitosti konání prvního ročníku 
LaverCupu.  
   Nízký náklad příležitostné 
dopisnice (2700 ks) způsobil to, 
že se Olympsportu nepodařilo v 
první den používání dopisnice 
zajistit odběratelům novinek a ani 
dodatečný otisk příležitostného razítka na TUS v tomto případě nelze pořídit. Zřejmě to jsou 
podmínky zakotvené ve smlouvě mezi Českou poštou a organizátory LaverCupu. Našim 
členům se za to omlouváme, ale o zákazu dodatečného otisku razítka k LaverCupu jsme 
neměli ani tušení.    
   Vydání příležitostné dopisnice Českou poštou souvisí s úvodním ročníkem soutěže „Laver 
Cup“, která úspěšně proběhla ve dnech 22. – 24. 9. 2017 v Praze. Laver Cup je tenisová 
soutěž dvou šestičlenných mužských týmů, která se bude od letoška konat každoročně 
(vyjma let, kdy bude letní olympiáda).  
   Soutěž byla pojmenována 
po australské tenisové legendě 
Rodu Laverovi, který jako jediný 
tenista historie vyhrál kalendářní 
Grand Slam dvakrát, a to v letech 
1962 a 1969. Sám Rod Laver se 
zúčastnil křtu příležitostné 
dopisnice na poště Praha 1.  
   V závěrečný den Laver Cupu, 
24.9.2017, používala pošta Praha 
1 k orážení zásilek příležitostné 
strojové razítko, dle návrhu 
Olympsportu.  
   Olympsport vydal k Laver Cupu 
„svoji“ dopisnici s přítiskem (OS-
14-17),  na kterém je plakát 
tenisové soutěže a soupisky týmů 
Evropy a Světa.      
 

185. výročí narození Dr. Miroslava Tyrše 
   Podle návrhu rytce Miloslava Bláhy bylo na poště Praha 1 dne 
17.9.2017 používáno ruční příležitostné poštovní razítko k 185. 
výročí narození Dr. Miroslav Tyrše, spoluzakladatele Sokola.                                                       
   Olympsport se pokusí pro odběratele novinek zajistit dodatečný 
otisk na dopisnici s přítiskem po vrácení razítka do TUS.                  
                                                                                                                                 -jpb- 


