
 
 
 
 
 
 
 

 Ročník XXXIX/2006                                               číslo 2 (130)  
 

ZPRAVODAJ  ČESKÉ  ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII 
 
 
    

  
  Ještě   jsme   ani   pořádně  
neuložili  do  našich  pamětí  
zážitky  ze  zimní olympiády  
v Turíně a máme zde druhý  
vrchol letošní sportovní  se- 
zóny, poprvé s účasti české  
reprezentace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V KOPANÉ 2006  

NĚMECKO   
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ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU 
 
ZMĚNY ADRES : 
251. OSUSKÝ Peter, Palisády 32, 81106 Bratislava 
 
NOVÍ ČLENOVÉ : 
448. SEMERÁD Jan, Majakovského 900, 25228 ČERNOŠICE, sbírá olympijské hry -1- 
449. PASTRNEK Michal, Na výsluní 1303/10, 27711 NERATOVICE, sbírá olympijské hry -1- 
 
ZNOVUOBNOVENÉ ČLENSTVÍ : 
45.   KOČÍ Ladislav, Svinčany 112, 53361 CHOLTICE 
 
UKONČENÉ ČLENSTVÍ : 
Na vlastní žádost ze zdravotních důvodů ukončil své členství v Olympsportu jeho zakládající člen s číslem 
68 pan Věroslav MRAČEK z Karlových Varů. Dlouhou řadu let se zajímá o sportovní filatelii, zejména pak o 
masovou tělovýchovu. Staral se pečlivě o karlovarský filatelistický dorost. Milý Věrko, dovol, abychom Ti 
popřáli zlepšení Tvého zdraví a ještě dlouhá léta a mnoho radosti nad Tvojí milovanou filatelií! 
 
ZEMŘELI : 
137. SMETANA Jaroslav, dlouholetý revizor účtů Olympsportu. 
 

Jaroslav Smetana, dlouholetý člen výboru naší společnosti Olympsport nás navždy opustil 
začátkem roku 2006 ve věku 83 let.  
Vždy se choval velice přátelsky. Byl upřímný i důsledný, ochoten pomoci v nouzi potřebným. Ve funkci revizora 
nezapřel svou životní profesy účetního. 
Byl to on, kdo pomohl zavést do financí Olympsportu pořádek a řád. Každý čtvrtrok jím byla provedena účetní 
kontrola finančního deníku, dokladů i hotovosti. Velice podrobně a správně sepisoval zápisy z kontrol, které se 
stávaly nedílnou součástí dokladů, které svědčily o hospodaření společnosti.  
Jeho důslednost zaručovala, že finanční politika Olympsportu se ubírala a ubírá správným směrem. 
Stal jsem se jeho učedníkem a za mnohé znalosti jsem mu vděčný. Nejen pracovní činnost nás spojovala, ale 
během doby jsme si mezi sebou vytvořili přátelská pouta. Nezbývá mně, milý Jarouši, než Ti touto cestou upřímně 
poděkovat za krásné, pevné přátelství a zároveň Ti vyslovit i dík za celou společnost za nezapomenutelné 
pracovní nasazení ve prospěch Olympsportu. 
Ujišťuji Tě, že na kamaráda jakým jsi byl Ty, nikdy nezapomeneme. 
           Vděčný Béďa Polák 
 
PŘIPRAVOVANÉ NOVINKY RAZÍTKÁŘSKÉ TVORBY 
 

7.6. PRAHA 6 - SR - Odlet české reprezentace na MS ve fotbale v Německu (reprodukce viz úvodní strana) 
Všesokolský slet Praha, červenec 
ME Evropy v kanoistice, Račice, červenec 
2.8. PRAHA 6 - SR - MS ve vodním slalomu v Praze 
říjen? 2006 PRAHA 6 - OVS - Odlet čs.reprezentace na MS ve volejbalu v Tokiu 
21.10. PRAHA 6 - OVS - 51.setkání Olympsportu, zřejmě bude též příležitostný APOST na poště Praha 6  
říjen 2006 PRAHA 6 - OVS - Setkání čs.olympioniků, účastníků OH 1956 
 
NOVÝ ADRESÁŘ 
 

K vydání nového adresáře již chybí jenom málo. Vyplněné nové přihlášky chybí již jen od těchto členů : 
Ivan Abrt, Zdeněk Baran, Ondřej Hájek, Marie Justýnová, Břetislav Modr, Pietro Santangelo, Karel Šlechta a 
Tomáš Uxa. 
 
SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 
 

Podzimní setkání v letošním roce se uskuteční v Praze v sobotu 21.října v SPŠS Dušní 17, Praha 1. Již nyní si 
rezervujte datum. Pro setkání v roce 2007 jsou dva kandidáti, Brno a Ústí nad Orlicí. Termíny setkání ještě 
upřesníme. 
 
PERSONAL STAMPS KATEŘINY NEUMANNOVÉ 
 

Český olympijský výbor objednal u České pošty zhotovení personal stamp s Kateřinou Neumannovou. Tiskový list, 
který vidíte v naší ukázce, obsahuje devět známek s květinovým motivem ve výplatní hodnotě á 10.- Kč a dvanáct  
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volných kuponů, urče-
ných pro dotisky. Na 
devíti z nich je foto 
Kateřiny, na dalších 
dvou logo Českého 
olympijského týmu s 
dotiskem textu: "KA-
TEŘINA NEUMAN-
NOVÁ / ZLATO TU-
RIN 2006", poslední 
kupon má fixní motiv 
podle volby České 
pošty, zde opět s 
květinovým motivem. 
Sběratele upozorňuje-
me, že existují nejmé-
ně další dva, jiné tis-
kové listy, k úspě-
chům našich lyžařů 
na ZOH v Turině, 
zhotovené bez sou-
hlasu medailistů a 

Českého olympijského výboru, které se dostaly do prodeje u některých obchodníků a na burse. Český olympijský 
výbor protestoval proti zneužití olympijské symboliky a jmen sportovců u České pošty, která tak okamžitě prodej 
zmíněných materiálů u svých prodejen zakázala. ČOV zvažuje podání žaloby na neznámého pachatele, který 
nechal zmíněné materiály zhotovit. 
     Po 100 ks zmíněného tiskového listu, které měl Olympsport k dispozici pro své členy, se jen zaprášilo. Pro 
značný zájem o personal stamps s Kateřinou Neumannovou jsme získali ještě několik dalších tiskových archů této 
známky. Zájemci je mohou, pokud zásoba stačí, obratem objednat u Bedy Poláka. Cena 190.- Kč/ks. 
Objednávat je možné i více kusů, uspokojit však chceme všechny přihlášené alespoň po jednom kuse, další 
exempláře jak to vyjde... 
 
FINAL FOUR 
 

je finálový turnaj čtyř nejlepších klubových 
družstev Evropy mužů a žen v basketbalu. 
Kupodivu se oba turnaje, mužů i žen, v 
letošním roce konaly na našich 
palubovkách. Krásnější část populace se 
sešla v Brně na přelomu března a dubna 
(31.3.-2.4.2006) za účasti našeho mistra, brněnského Gambrinus Sika Žabovřesky. Brňanky nezklamaly a naději 
na konečný úspěch dokázaly v domácím prostředí s jistotou proměnit ve své premiérové vítězství ve Final Four. 
Výplatní otisk byl používán již od 
pátku 24.3. do 2.4.2006 na 
poštovním úřadu Brno 2. V 
dodávce naší novinkové služby 
nechybí samozřejmě přítisk na 
CDV (č.10/06). 
     Muži se sešli k Final Four v 
pražské Sazka aréně na konci 
dubna (28.-30.4.2006). Titul vítěze 
Evropské ligy si z Prahy odvezli 
basketbalisté CSKA Moskva. Ve 
finále porazili vítěze posledních 
dvou ročníků Maccabi Tel Aviv 
73:69 a vystoupili na pomyslný 
evropský trůn.  
     Poštovně byla tato událost 
připomenuta používáním strojo-
vého razítka ve dnech konání Final 
Four na poště Praha 6 a pří-
ležitostnou dopisnicí s přítiskem. 
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40 LET OLYMPSPORTU 
  

bylo poštovně připomenuto 
posledními OVS našeho 
strojku Postalia, který byl v 
provozu do 31.3.2006. Otisky 
propagují uvedené výročí. V 
den  setkání Olympsportu, 
8.4.2006, používala pošta 
Praha 6 SR s vyobrazením 

bratrů Pavla a Oldřicha Svojanovských, 
kteří byli našimi hosty na setkání.  

13. LETNÍ NÁRODNÍ 
SPORTOVNÍ HRY 
ZAMĚSTNANCŮ ČESKÉ 
POŠTY   
           

připomněla pošta Pardubice 2 a ppp 
Sportovního centra Nymburk, kde se      

 hry tradičně konaly, použitím příleži-  
tostného ručního razítka ve dnech 
23.-25. 6. 2006. 

MS VE VODNÍM SLALOMU V PRAŽSKÉ TRÓJI                                
 

     Česká pošta vydala dne 14.6.2006 
příležitostnou dopisnici s natištěnou 
známkou k Mistrovství světa ve vodním 
slalomu, které se bude konat ve dnech 
2.-6. srpna 2006 v Praze na vodním 

kanále v Tróji.  
     Mistrovství světa ve vodním slalomu se do České republiky vrací 
po dlouhých 39 letech, v roce 1967 se šampionát konal na Lipně. 
"Tehdy získali naši reprezentanti devět zlatých medailí. To bysme 
chtěli trumfnout," netajil se smělými plány jeden z českých závodníků 
Stanislav Ježek, jenž zároveň pomáhá s organizací MS. 
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Ale dobře víme, že 
role favoritů jsou 
před domácím publi-
kem velice obtížné a 
rychlé peřeje velice 
zrádné. Jen projít 
sítem kvalifikace do 
finálových jízd chce 
zachovat chladnou 
hlavu a také mít 
trochu štěstí. Stačí 
malé zaváhání a boj 
o medaile je nená-
vratně pryč.   
    O medaile budou 
chtít v Tróji z našich 
zejména bojovat: 
Štěpánka Hilgertová, 
Irena Pavelková, To-
máš Indruch, Stanis-
lav Ježek, Tomáš 
Kobes, Marek Jiras 
s Tomášem Máde-
rem, Jaroslav Volf 
s Ondřejem Štěpán-
kem či Jaroslavové 

Pospíšil s Pollertem a možná, že překvapí někdo z nastupující mladé generace.    
 
OLYMPSPORT MÁ RYTÍŘE!     
 

     Nestalo se vcelku nic mimořádného a přece čin stojí za povšimnutí. Při přípravě našich novinek k odeslání mno-
ha abonentům jsem omylem vložil do jedné obálky materiál, který nebyl příjemcem objednán ani mnou účtován. 
     Za několik dnů po odeslání jsem obdržel písemnou zprávu, abych zaslané novinky doúčtoval. Špatně jsem 
pochopil zprávu a jen částečně požádal o finanční dorovnání částkou, která nekryla zaslané novinky. Opět jsem byl 
upozorněn, že jsem chyboval. 
     Teprve napodruhé došlo k vyrovnání. Ten čin mne přesvědčil, že v naší společnosti máme členy, kteří dodržují 
a žijí zásadami olympijských ideálů a myšlenek. Dotyčný mohl přebytek v zásilce zatajit, ale neučinil tak. Řekl bych, 
že jej mohu za jeho čin čestného jednání nazvat rytířem fair play. Kdo si tento titul zaslouží? Nikdo jiný než přítel 
Miloslav Trakal z Poličky. 
     Mílo, ještě jednou děkuji 
            Béďa Polák 
 
Organizační výbor výstavy EXPONET si Vás dovoluje upozornit na  
"NEWSLETTER / NOVINKY  č. 02 / 2006", které reagují mimo jiné na:  
- výstavu MLADÁ JIHLAVA 2006 
- světovou výstavu WASHINGTON 2006 
- představují nové exponáty 
- přinášejí aktualizovanou recenzi E-KATALOGU CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918-1939, přinášející již 2013 
barevných a kvalitních reprodukcí na 545 "tisknutelných" stranách formátu A4!  
Klikněte prosím na odkaz: http://www.japhila.cz/exponet/pictures/newsletter28052006.htm   
Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se s Vámi na shledanou na stránkách EXPONETU.  
Břetislav Janík 
místopředseda organizačního výboru 
virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET  
 
VIRTUAL INTERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION "EXPONET" 
VIRTUALNI MEZINARODNI FILATELISTICKA VYSTAVA "EXPONET"  
http://www.japhila.cz/hof/    
 
PHILATELIC ON LINE MAGAZINE "JAPHILA" - MORE 1,85 MIO HITS  
FILATELISTICKY ON LINE MAGAZIN "JAPHILA" - VICE NEZ 1.850.000 NAVSTEVNIKU 
http://www.japhila.cz/  
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 50. SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 
 

     I když sobota 8. dubna letošního roku počasím zvala spíše na návštěvu chalupy, chaty či zahrady, na pět 
desítek spřízněných filatelistů si dalo schůzku v Praze na Smíchově v restauraci MEDUZZY, aby společně 
zavzpomínali a oslavili 40. výročí založení „své“ asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT. A 
aby oslava byla pořádná a stála za to, ke kulatému výročím založení tu bylo ještě celkově 50. setkání Olympsportu.  
     Restaurace MEDUZZY není sice nejprostornější, přesto se podařilo příteli Ivanu Vápenkovi umístit šikovně 
vedle stolů a v předsálí několik panelů se dvěma svými exponáty. První exponát dal nahlédnout, zejména nám 
mladším, do historie Olympsportu a druhý exponát, patřící do třídy Open, je oslavou a připomínkou našich 
olympijských úspěchů. Oba exponáty nás zúčastněné přitáhly svým zpracováním, obsahem i úrovní. Ivanovi patří 
poděkování nejen za jejich přípravu, ale také za vynaloženou námahu při jejich instalaci. 
     Druhé poděkování patří Láďovi Janouškovi, který zmapoval všech padesát setkání Olympsportu do úhledné 
brožurky, nazvané Setkání filatelistické společnosti Olympsport od roku 1966. V brožurce jsou vyobrazeny 
dopisnice s přítisky, vydané k jednotlivým setkáním naší společnosti. 
     Další poděkování patří všem, kteří se podíleli na zorganizování důstojné oslavy jubilea společnosti, zejména 
pak našemu prezidentovi Jardovi Petráskovi, který naši olympsporťáckou káru táhne již pěknou řádku let a také 
příprava tohoto setkání ležela největší měrou na jeho bedrech.     
     Po tradiční výměně filatelistických materiálů promluvil na úvod vlastního slavnostního setkání Jarda Petrásek o 
začátcích Olympsportu. Společnost sběratelů poštovních známek a dokumentů s olympijskou a sportovní 
tématikou Olympsport byla založena 12. dubna 1966 v Choceradech na semináři námětových sekcí 
Československého svazu filatelistů. U zrodu stál evangelický farář Václav „Robin“ Bušek, který se stal také prvním 
předsedou společnosti. Další významnou osobností Olympsportu byl Jaroslav Justýn, který byl druhým předsedou. 
Po jeho předčasném odchodu pak předsedování převzal Jarda Petrásek. 
     Jarda dále připomněl přínos Olympsportu na propagaci olympismu a filatelie nejen u nás, ale i ve světě a 
vzpomenul také nezištné práce svých kolegů pro dobrý chod společnosti. Jana Kříže, Zdeňka Slováčka, Andělína 
Adolfa, Radka Jáska, Bedřicha Poláka, Stanislava Kamenického, Josefa Dobrovského, Ivana Vápenky, Laca 
Kajaby a Ládi Janouška (pokud jsem ve výčtu jmen na někoho, na setkání Jardou Petráskem jmenovaného, 
zapomněl, velice se omlouvám). Minutou ticha jsme vzpomněli a uctili památku Jaroslava Smetany, zakládajícího 
člena Olympsportu, který zemřel začátkem letošního roku. 
     Sváteční atmosféra setkání byla podpořena přítomností vážených hostů. Český olympijský výbor zastupoval 
profesor ing. Antonín Rychtecký, Svaz českých filatelistů reprezentoval sám předseda Lumír Brendl a tajemník 
Jaroslav Maleček. Z Polska nás přijel pozdravit předseda bratrského polského Klubu Olympijczika Roman Babut, 
Slovenskou olympijskou filatelii zastupoval František Sopko (nikdo další ze slovenských přátel se našich oslav 
bohužel nezúčastnil).  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

Dva zahraniční hosté 50. setkání Olympsportu  Roman Babut z Polska a František Sopko ze Slovenska 
 
     Svaz českých filatelistů na dubnové schůzi předsednictva schválil udělení svazových vyznamenání za práci ve 
prospěch filatelie. Mezi oceněnými nechyběli ani členové Olympsportu. Na setkání Olympsportu pak osobně 
z rukou předsedy SČF Lumíra Brendla a tajemníka Jaroslava Malečka dostal: 
Čestné uznání SČF Za rozvoj filatelie    Bedřich Polák 
Zlatý odznak SČF      Jaroslav Petrásek a Zdeněk Slováček 
Stříbrný odznak SČF    Adolf Andělín, Stanislav Kamenický a Radek Jásek.     
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     Ocenění Olympsporťáci:  Bedřich Polák, Jaroslav 
Petrásek, Zdeněk Slováček, Andělín Adolf (ze zdravotní 
důvodů se setkání nemohl zúčastnit), Stanislav 
Kamenický a Radek Jásek. Gratulujeme a děkujeme za 
Vaši práci pro Olympsport. 
      
     Na 50. setkání Olympsportu nechyběla ani beseda 
s autogramiádou našich úspěšných olympioniků. 
Tentokrát byli pozváni veslaři Oldřich a Pavel 
Svojanovští. Že se beseda líbila nejen nám přítomným, 
ale i samotným protagonistům besedy, svědčí jejich 
zájem o užší spolupráci mezi Olympsportem a Klubem 
olympioniků. 
     Po slavnostním obědě si vzal slovo Roman Babut a 
popřál Olympsportu do dalších let mnoho úspěchů. 

V podobném duchu promluvil také František Sopko. Jarda Petrásek poté přečetl pěkný a upřímný dopis Václava 
Pazdery z Vodňan, který do Prahy nemohl přijet ze zdravotních důvodů. Na závěr setkání se Jarda Petrásek 
„nechlubil“ počtem výstav, které Olympsport uspořádal, kolik medailí získali na filatelistických výstavách členové 
Olympsportu a dalšími úspěchy, ale zamyslel se a připomněl největší průšvihy v historii Olympsportu. Mluvil o 
problémech z doby totality, kdy si dovolil Olympsport propagovat při Dnech námětové filatelie v Českém Brodě na 
razítku dr. Gutha-Jarkovského nebo vydat knihovničku Olympsportu k historii Sokolstva ve filatelii. Obojí mělo 
nelibou odezvu u „významně postavených“ soudruhů. 
     Nejvíce nás Jarda pobavil, když líčil, jak v roce 1983 byli pozváni zástupci Olympsportu k zakládající schůzi 
F.I.P.O. Museli absolvovat doslova švejkovskou anabázi než mohli vycestovat na Západ s potřebnými lejstry a 
půjčkou 200 švýcarských franků od ČSTV v kapse.  Návratem domů to však neskončilo, protože museli různými i 
skoro pokoutnými způsoby dát dohromady franky, aby mohli půjčku na ČSTV vrátit. Opravdu dobře jsme se bavili, 
ale zároveň jsme si uvědomili, že jsme se za těch více než dvacet let přeci jen dostali o kousek dál.  

     Dál se dostal i sám Olympsport. Také 
filatelii ovlivňuje, ať chceme či nechceme, 
internet a tak v hlavách některých členů je 
již plán na zorganizování první mezinárodní 
virtuální filatelistické výstavy na světě. A 
bylo by dobré, aby při této světové 
premiéře byli členové Olympsportu se 
svými exponáty. To by mohlo pomoci 
přitáhnout k filatelii mladé, protože všichni 
stárneme a mladé krve se Olympsportu 
příliš nedostává.  
     Oslava 40. výročí založení Olympsportu 
proběhla důstojně, máme na co vzpomínat 
a již teď jste zváni na 51. setkání 
Olympsportu, které se uskuteční na podzim 
21. října 2006 v Praze v Dušní ulici. 

     
  
 

Bratři Svojanovští při autogramiádě                -jpb- 
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LITERATURA V OBORU 
      
     Literatura je základem kde čeho, v našem případě i základem našeho snažení - 
sbírání. Nelitujte nikdy výdajů, které do literatury investujete. Nemusím mít všechno, 
mnohdy stačí vědět kdy kde co vyšlo a teprve v případě potřeby to začít shánět. 
     Jméno Alvaro Truchi je čtenářům našeho zpravodaje dostatečně známé, již 
několik let se v našem zpravodaji setkáváme s jeho vynikajícím katalogem 
olympijských medailistů na poštovních artefaktech. Tentokrát nabídl členům italské 
společnosti UICOS pod názvem Baron Pierre de Coubertin kompletní přehled 
všeho, co souvisí s filatelií a zmíněnou osobností. Jak praví předmluva, publikace 
nabízí v rámci filatelisticko poštovní historie kompletní přehled poštovních známek, 
aršíků, pamětních listů, celin, ručních a strojových razítek i výplatních otisků se 
vztahem k zakladateli olympijské myšlenky. 
     Formát o málo větší než formát našeho zpravodaje, ovšem na křídovém papíře, 
logicky v celobarevném provedení s rozsahem šedesáti stran. Materiály jsou řazeny 
abecedně podle států, vždy s uvedením letopočtu vydání a u známek s katalogovými 
čísly Yvert a Michel. U poštovních razítek je uvedená i pošta a další vysvětlující text. V úvodní části je publikace 

vybavena čtyřjazyčným slovníčkem odborných výrazů. 
     Celkový dojem, kterým publikace působí, je velmi příznivý a lze ji jen 
doporučit. 
     Autorem druhé publikace, které chceme dnes věnovat pozornost, je člen 
Olympsportu, rovněž Ital, Luciano Calenda. To již určitě tušíte, že jde o sport, 
všeobecně známý jako basketbal. Název publikace je 100 let basketbalu - 
Utkání století. 
     Rozsah je tentokrát 136 stran, formát opět jako u publikace předchozí, papír 
křídový, ale provedení černobílé. Náplní je chronologický příběh století existence 
jednoho z nejrozšířenějších sportů. Uspořádání publikace má formu 
filatelistického výstavního exponátu s rozlišením textů tematických a 
filatelistických. V první řadě je publikace přehledem celé řady filatelistických 
materiálů, použitelných v tematickém exponátu. Je neuvěřitelné, co vše lze 
využít a jakým způsobem. Ne nadarmo se říká,  že Calendovy exponáty jsou 
jedinečnou školou námětové filatelie. Proto také jeho exponát na posledním 
Olymphilexu skončil jako jeden z nejlépe hodnocených a získal i kandidaturu na 
velkou cenu Olymphilexu. Bohužel v závěrečném hlasování jury dostaly 
přednost tři řecké exponáty, věnované první řecké olympijské 1896.        -jp- 

 
NEVÍTE O TOM NĚCO VY ?? 
 
     Přítel Slavík z Poděbrad zaslal reprodukci pohlednice, jejíž obrazovou stranu uvádíme, i když je dost 
nezřetelná. Obrázek venkovské krajiny s pohledem na vesnici, po cestě do vesnice kráčí zástupy turistů. Při 

spodním okraji pohlednice je nápis "Olympische Fackellauf / 
Peterswald - Grenze - Übergabe", což lze přeložit asi jako 
"Olympijský štafetový běh / Petrovice - Hranice - Předání". 
Na zadní straně pohlednice není vytištěn žádný text, pouze 
adresní linky a rámeček pro nalepení známky. Na místě 
známky je vylepená známka R.Štefánik 60 hal, zřejmě z 
ochoty znehodnocená denním razítkem pošty Petrovice u 
Chabařovic * Peterswald bei Karbitz * / c, s datem 31.7.1936 
- 12 hodin. Votoček ve své monografii toho razítko eviduje 
pod číslem 1751/3/c  jako razítko typu M 47 s hodnotou 14 
bodů. 
     V levé polovině pohlednice je otisk razítka - kašetu 
kruhového tvaru o průměru více než 4 cm s vlajkou s 

olympijskými kruhy, textem OLYMPIADE  a Fackellauf durch die Čechoslowakei.  Dalo by 
se říci, že německy takhle umím mluvit také. 
     Reprodukci přítel Slavík nalezl jako ilustraci aukční položky v katalogu aukce Heiko Volka. 
Vyvolávací cena za tento "unikátní kus" byla 275 €. v aukci dosažená prodejní cena potom již 
skoro neuvěřitelných 570 €.. Co říci? Nic než to, že filatelistický materiál, vhodný pro exponát, 
to zcela jistě není. Jaký je původ razítka, těžko říci. Kdo je nechal vyrobit a při jaké příležitosti 
bylo užito, nevíme. Dá se předpokládat, že je nechal vyrobit ten, kdo vydal zmíněnou 
pohlednici, ale vhodné pro použití pro filatelistický exponát není zcela jistě, protože se jedná o 
materiál jednoznačně nepoštovní. Uvedená cena je zcela nesmyslná. Ví někdo o tomto razítku něco dalšího? 
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PhDr. JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ 
 
     Pro českou tělovýchovu byla Guthova práce v Klubu českých turistů stejně významná jako jeho aktivity na poli 
olympismu a v dalších sportovních odvětvích. S pobytem Jiřího Gutha na reálném gymnáziu v Klatovech je spojen 
počátek jeho činnosti v Klubu českých turistů i s časopisem tohoto klubu, kam začal přispívat právě svými obrázky 
z Klatov a okolí. Třicet let byl předsedou a členem ústředního výboru a redaktorem Časopisu českých turistů.  
     Zde také začíná jeho činnost v mezinárodním olympijském hnutí. Přihlásil se k výzvě ministerstva školství, aby 
učitelé zaměřili svůj zájem na výuku tělesné výchovy a seznamovali se s tím, jak je tato výuka realizována v cizině. 
Obdržel stipendium 200 zlatých na cestu do Paříže, kde také došlo k setkání s pozdějším zakladatelem 
novodobých olympijských her, 
baronem Pierre de Coubertinem. Ze 
setkání se vyvinulo téměř 
čtyřicetileté přátelství, což mělo 
nemalý význam pro český sport. 
     Vraťme se ale k turistice. V rámci 
funkce předsedy navštěvoval různá 
místa v naší zemi, spoluzakládal 
pobočky Klubu, přednášel a 
organizoval. Např. 9. července 1921 
poklepal na základní kámen stavby 
turistické chaty na Dobrošově při 
příležitosti oslav sedmdesátin 
spisovatele Aloise Jiráska. 30. září 
1923 pak pronesl slavnostní řeč při 
otevření Jiráskovy chaty na 
Dobrošově, která byla postavena 
podle plánů architekta Dušana 
Jurkoviče.  
     K Náchodu Jiřího Gutha váže 
více příležitostí. Po skončení studia, 
složení státních zkoušek a získání 

doktorátu filozofie na obnovené české univerzitě, 
přijal nabídku majitelů náchodského panství, 
prince Vilému ze Schaumburg-Lippe, aby se stal 
učitelem a vychovatelem mladších synů Albrechta 
a Maxe. Během čtyřleté „zámecké služby“ se 
dostal se svými svěřenci na dva roky i do 
Švýcarska, kde měl příležitost zdokonalit se ve 
francouzštině. V roce 1920 jednal jménem Klubu 
českých turistů s Bedřichem Schaumburg-Lippe o 
místě postavení pomníku Boženy Němcové. I o 
tuto stavbu se Klub českých turistů významně 
zasloužil. 
     Na závěr svého života se vrací zpět k trvalému 
pobytu do Náchoda. Žil na odpočinku ve vile 
v Turkyňově ulici s rodinou Šafránkových. Zde měl 
svoji knihovnu a archiv k olympijskému hnutí. Paní 
Šafránková byla jeho sekretářkou a doprovázela 
ho na různých zasedáních MOV. Zemřel zde 8. 
ledna 1943. Pohřeb byl vypraven z této vily na 
náchodské nádraží, odvezen do Prahy a pohřben 
rodinou svého syna na Olšanských hřbitovech.   
     Pamětní deska (viz foto) byla odhalena 
v sobotu 25. září 2004 v obnovené dobrošovské 
Jiráskově chatě. 
                                    
 Literatura: Časopis Rodným krajem č. 29-30     
                   z roku 2004 
      Jana Bartůňková: Síla kořenů aneb „Z 
východních Čech do světa a zase zpátky“   
                                     
                    Antonín Dvořák 
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