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Sochy Ikara, fotbalového brankáře, 

cyklistů, kraulaře a dalších sportovců 
zdobí okolí famózního Olympijského 

centra ve Varšavě 
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25th WORLD OLYMPIC COLLECTORS´ FAIR WARSAW 2019 
 

 

   První světový veletrh olympijských sběratelů se 
uskutečnil v Lausanne v r. 1994 a tato tradice pokračuje 
každý rok (s výjimkou let 1996 a 2008) do současnosti. Již 
25. veletrh se uskutečnil ve dnech 23. až 25. května 2019 
ve Varšavě v Olympijském centru - sídle Polského olympij-
ského výboru, který také převzal patronát nad tímto 

veletrhem.  Organizátorem 
byla polská společnost 
olympijské a sportovní filatelie 
OLYMPIAN (dříve Klub 
OLIMPIJCZYK), vedená našim 
dlouholetým přítelem 
Romanem Babutem. 

   Vzhledem k relativní blízkosti Varšavy připravil náš agilní 
člen Pavol Ondráška ve spolupráci s cestovní kanceláří 
autobusový zájezd, počet zájemců se snižoval a snižoval, až 
se zájezd musel zrušit a do Varšavy jsme nakonec odcestovali 
vlakem ve složení Vašek Diviš, Honza Petrás a Josef Kočí. Na 
setkání se ze Slovenska zúčastnil Braňo Delej s manželkou a 
objevil se také Igor Banás. 
   První den ve čtvrtek v podvečer jsme se zúčastnili v Muzeu 
sportu a turistiky (součást 
olympijského centra) 
komentované prohlídky 
exponátů se zaměřením na 
olympiády polských oficírů 
v táborech za 2. světové 
války v letech 1940 a 1944. 
Součástí byla i prezentace 

exponátu Romana Babuta. Roman Babut přislíbil účast na 
podzimní setkání Olympsportu v Praze, kde nám tento 
exponát bude prezentovat.   
   A v pátek již propukla nákupní a prodejní horečka. Také 
Olympsport měl svůj prodejní stánek, resp. stůl, na 
kterém nabízel své materiály a informoval o svých 

aktivitách.  V podvečer jsme se zúčastnili neformálního 
posezení u sklenky vína (případně piva) s vedením AICO.  

Sídlo Polského olympijského výboru a místo konání  
25. světového veletrhu olympijských sběratelů 

Zástupci Olympsportu Václav 
Diviš, Josef Kočí a Jan Petrás 

Roman Babut při prezentaci 
svého exponátu 
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A večer tzv. „tiché“ aukce. Naprostá většina položek se týkala memorabilií, filatelie bylo 
poskrovnu. Pro nás zajímavou položkou byla nabídka nevydané známky k OH Los Angeles 
1984 se skokanem do výšky v černém provedení (za naprosto nereálnou vyvolávací cenu 

7 000 EUR), samozřejmě zůstala bez nabídky. 
   V sobotu pokračoval veletrh a dopoledne se také u 
příležitosti 100. výročí založení Polského olympijského 
výboru uskutečnilo setkání polských olympijských 
medailistů. A že jich Polsko nemá málo, dokumentuje 
fotografie dole na této straně. Následně proběhla 
velká autogramiáda.  
   Odpoledne probíhalo zasedání 6 komisí AICO. 
Zástupce Olympsportu se zúčastnil zasedání komise 
pod názvem „Soutěžní a mimosoutěžní vzdělávací 
sportovní a olympijské výstavy“. Vedoucím této 
komise je Massimiliano Bruno, člen výkonného výboru 
AICO. Hlavní závěr – AICO je v jednání s MOV o 

uspořádání výstavy 
v rámci OH Tokio 2020 
(navázaní na výstavy 
OLYMPHILEX). Další 
aktivitou by měly být 
virtuální výstavy na 
webu AICO. 
                           

                                        

Václav Diviš na burze při prodeji 
materiálů Olympsportu 

Přátelské posezení: zleva Thomas Lippert (šéf německého IMOS) dále 
Italové z UICOS Rufin Schullian (opatrovatel naší delegace vloni
v Morteglianu) a 2. místopředseda AICO Massimiliano Bruno, dále 1. 
místopředseda AICO Branislav Delej (šéf slovenských olympijských 
sběratelů), Josef Kočí (předseda Olympsportu), Václav Diviš, prezident
AICO Francouz Christophe Ait-Braham (AFCOS), sekretář AICO Mark 
Maestrone (šéf americké SPI) a dva zástupci německého IMOS.  
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   V sobotu večer proběhlo v Olympijském centru v prostorách restaurace slavnostní 
zakončení veletrhu – recepce. Byla to pro nás další příležitost setkat se a pohovořit jak se 
stávajícími, tak i novými přáteli. 

   Polská pošta vydala známku v hodnotě 
4,10 Zl. ke 100. výročí POV a používala 2 
příležitostná ruční razítka – ke 100.výročí 

založení POV a k 25. světovému 
veletrhu sběratelů (reprodukce 
na předchozí straně). 
   V suterénu Olympijského 
centra byla rozsáhlá výstava 

nejlepších polských olympijských a sportovních exponátů. Bylo se opravdu na co dívat. 
   Organizace příštího Světového veletrhu se ujala italská asociace UICOS. Uskuteční se 
v městečku Artena, které se nachází cca 30 km jihovýchodně od Říma, pravděpodobně ve 
dnech 4.–6.9.2020. A jak známe naše italské přátele, můžeme očekávat organizaci i 
program na vysoké úrovni. Možná se tentokrát najde více zájemců, kteří budou chtít spojit 
své hobby s návštěvou Říma.  
                                                            Josef Kočí a Václav Diviš (foto Jan Petrás) 
 
 

 

INZERÁT 
 

Prodám sbírku 100 ks celistvostí k ZOH 1936 - 2018 a MS v lyžování. 
Velká část je poslaná a podepsaná účastníky. 

Cena dohodou. Prodám pouze jako celek. 
 

Antonín Zajíček, Žitná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou 
mobil: 723293865, e-mail: anton.zajicek@seznam.cz 

 

Zleva: Rufin Schullian (UICOS), Josef Kočí, Michael 
Kwan (Tchaiwan), Massimilliano Bruno (UICOS),  

Jan Petrás a Thomas Lippert (IMOS). 
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KRONIKA OLYMPSPORTU 
 

Ve druhém pololetí roku 2019 oslavili svá 
jubilea: 

22. 2.    55 let     Vojtech Jankovič 
                            z Bratislavy  
12.7.     65 let     Josef Dobrovský   
                            z České Třebové 
22.10.   70 let    Josef Farský  
                           z Jilemnice 
14.11.   70 let    Miroslav Pšenička         
                           z Desné 
 
 

Vše nejlepší a hodně zdraví!                           Vojtech Jankovič              Josef Dobrovský 
          
 

NOVINKY OLYMPSPORTU A  ČESKÉ  POŠTY 
 

 

Bohumil MOŘKOVSKÝ – Paříž 1924 
   Bohumil Mořkovský byl československý gymnasta, olympionik, který získal bronzovou medaili na 
Hrách VIII. olympiády v Paříži 1924 v disciplíně přeskok koně nadél. Narodil se 14. prosince 1899 
ve Valašském Meziříčí a zemřel 16. července 1928 tamtéž. Povoláním byl zámečník.   
   Ačkoli do Paříže odjížděl Bohumil Mořkovský jako náhradník, po zranění dvou kolegů v soutěži 
družstvech do cvičení na jednotlivých nářadích nakonec zasáhl. V přeskoku koně nadél dokonce 
nadějný Sokol z Valašska skončil třetí za Američanem Frankem Krizem a krajanem Janem Koutným. 
Na kruzích obsadil šesté místo, ve víceboji byl třináctý, na bradlech také třináctý, ve šplhu na laně 
obsadil 18. místo, ve cvičení na koni na šíř byl 23., na hrazdě pak 41.  
   O čtyři roky později podlehl Bohumil Mořkovský v 28 letech rakovině. Zákeřná nemoc ho přemohla 
v nejlepších sportovních letech a zabránila dalšímu rozvoji jeho talentu. V archívech se dochovala 
jeho jediná portrétní fotografie, která 
byla použita v návrhu razítka. Stejně 
tak se dochovala jediná fotografie 
Bohumila Mořkovského „v akci“, 
zachycující jeho bronzový olympijský 
přeskok, a ta byla použita na přítisku 
dopisnice. 
   Olympsport připomněl úspěch 
tohoto sportovce v roce 120. výročí 
jeho narození a také s ohledem na 95. 
výročí konání VIII. OH 1924 v Paříži. 
Třetím důvodem je 5 let do chvíle, kdy 
se olympiáda po 100 let vrátí do 
města nad Seinou. Strojové razítko 
používala pošta Praha 1 v sobotu 
20.7.2019 a dopisnici s přítiskem 
připravil Olympsport pro odběratele 
novinek (OS 05/19).  
 
 

I N Z E R Á T  
 

Koupím celistvosti se známkami č.1961 a 1962 - přetisk ”ČSSR mistrem světa”. 
Nabídky prosím na:  robertfrycek@seznam.cz 

Robert Fryček, tel. 777 762 550 
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ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR   120 LET     1899-2019   
   V letošním roce slaví Český 
olympijský výbor 120 let od svého 
založení.  
   V roce 1896 se zúčastnil český 
středoškolský profesor dr. Jiří Stanislav 
Guth-Jarkovský prvních novodobých 
olympijských her v Athénách a domů se 
vrátil nadšen. Olympijské hnutí začal 
propagovat v českých i německých 
časopisech. Snažil se ihned 
založit Český olympijský výbor, získat 
vedení Sokola, nikde však zprvu 
neuspěl. 
   Roku 1897 byla ustavena Česká 
amatérská atletická unie (ČAAU), kterou 
zpočátku vedl. Pak její vedení předal 
dalšímu významnému sportovnímu 
organizátorovi Josefovi Rösler-
Ořovskému. Spolu s ním svolal v roce 1899 několik schůzí a založili spolu s dalšími sportovci 
(např. Václav Rudl) 18. května 1899 Český olympijský výbor (ČOV). Z počátku dobře nepracoval, 
a tak jej založili v lednu 1900 znovu. Od března 1900 již ČOV vyvíjel stálou činnost. Jejich cílem bylo 
se zúčastnit Olympijských her v roce 1900 v Paříži. 
   Přestože neexistoval suverénní český stát, tak tento národní výbor vystupoval až do pařížského 
kongresu v roce 1914 samostatně, poté do vzniku ČSR v roce 1918 mu byl samostatný status 
odňat. Po celých 30 let (1899–1929) byl prvním českým předsedou dr. Jiří Guth a byl i prvním 
členem v Mezinárodním olympijském výboru (1899–1943). 
   Český olympijský výbor obnovil svou činnost 5. listopadu 1918 a v červnu 1920 změnil svůj název 
na Československý olympijský výbor. Dne 21. prosince 1992 došlo z důvodu rozdělení 
Československa k přejmenování zpět na původní název Český olympijský výbor. 
  Olympsport nabídl ČOV připomenout výročí vzniku také v poštovním styku. ČOV po několika 
jednáních nabídku přijal a konečnou podobu otisku výplatního stroje vidíte na obrázku. Ve výplatním 
strojku, který má pronajatý ČOV, je štoček 120 let ČOV používán od 17.6.2019. Na přítisku obálky 
je logo k 120. výročí založení ČOV a okolo je vyobrazeno devět odznaků Českého i Českosloven-
ského olympijského výboru od toho nejstaršího k tomu současnému (OS 06/19).                                    
                                                                                                        (Zdroj: Wikipedie) 
 
 

L E T  B A S K E T B A L I S T Ů  D O  Č Í N Y  N A  M S  
   K odletu basketbalistů na mistrovství světa do Číny připravil Olympsport obálku s přítiskem, na 
kterém je logo České basketbalové federace a naši soupeři ve skupině v Šanghaji na mistrovství 

světa nebo světovému poháru, jak 
kdo chcete, v basketbalu 2019.  
   Obálky byly ve středu 21.8.2019 
dopoledne, v den odletu reprezentace 
do Číny, nejdříve na poště Praha 1 
opatřeny otiskem výplatního stroje. 
Následně byla část obálek ve 
spolupráci s Českou basketbalovou 
federací přepravena společně s našimi 
reprezentací do Číny, kde byly obálky 
oraženy denním razítkem (3.9. 2019) 
jednoho poštovního úřadu v Šanghaji 
a poté dopraveny zpět do České 
republiky (OS 07/19).  
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  Z odletu naší reprezentace připravila Česká televize 40 minutový přímý přenos, kdy v televizním 
studiu moderátor Jan Smetana společně s expertem České televize Josefem Jelínkem zhodnotili 
celou kvalifikační cestu našich basketbalistů na světový šampionát. Z letiště Václava Havla pak 
živými vstupy přenos zprostředkoval moderátor Ondřej Tomek. A jedním z jeho hostů byl také náš 
předseda Josef Kočí, který představil Olympsport a náš příspěvek k mistrovství světa. Díky 
scénáristovi televizního přenosu, panu Jakubu Bažantovi, velkému příteli Ivo Mrázka (který byl 

připomenutý na OVS) jsme dostali takový prostor v televizi, o kterém bychom za normálních 
okolností mohli jen snít. Byla to skvělá reklama pro Olympsport a sportovní filatelii. V rozhovoru 
velice pozitivně hodnotil nápad s razítkem a vzpomínkou na Ivo Mrázka kapitán reprezentace Pavel 
Pumprla a následně ve studiu také Jan Smetana s Josefem Jelínkem. Spokojený byl i pan Jakub 
Bažant, který doslova řekl, že vstup našeho předsedy, Josefa Kočího, byl světlým momentem celého 
pořadu a obohatil ho o jiný rozměr než basketbalový. Kdo má zájem, může si celý pořad pustit na 
počítači, stačí, když do vyhledavače zadáte „Česko jede na MS v basketbalu“ a spustíte iVysílání 
České televize a můžete si přehrát vystoupení našeho předsedy.  
 

Basketbalová reprezentace na letišti Václava Havla před odletem na šampionát. Zleva trenér Ronen 
Ginzburg, Blake Schilb, Vít Krejčí, Patrik Auda, Lukáš Palyza, Ondřej Balvín, as trenéra Jan Pospíšil, 
Vojtěch Hruban, Tomáš Vyoral, za ním Martin Peterka, Pavel Pumprla, za ním Šimon Puršl, Martin Kříž, 
Tomáš Satoranský, Jaromír Bohačík, as trenéra Petr Czudek a Jakub Šiřina.                             foto -jpb- 
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   Jaroslav Petrásek připravil k účasti našich basketbalistů na MS 
2019 v Číně brožuru Český basketbal. Část výtisků byla předána 
České basketbalové federaci pro hráče a realizační tým a část byla 
prodána zájemcům a několik výtisků je ještě pro zájemce 
k dispozici.  Více informací u Ladislava Janouška či Jana Petráse. 
 

Ivan Mrázek letěl na MS  v basketbalu 2019 do Číny 
   Na první pohled možná absurdní 
nadpis, když legenda našeho 
basketbalu a mistr Evropy 1946, Ivan 
Mrázek, v dubnu letošního roku odešel 
do basketbalového nebe. Ale díky 
nápadu čestného předsedy 
Olympsportu Jaroslava Petráska a další 
propagace ze strany brněnského 
sportovního nadšence a přítele Ivana 
Mrázka, pana Vladimíra Koudelky, byl 
Ivo Mrázek připomenutý na poštovním 
razítku k odletu české basketbalové 
reprezentace na mistrovství světa do 
Číny. Na světový šampionát se naši 
basketbalisté probojovali poprvé 
v samostatné existenci České 
republiky. Část oražených obálek bylo 
skutečně přepraveno společně s našimi 
basketbalisty do Číny (viz předchozí článek) a s nimi tak letěl na razítku vyobrazený „Šéf“ Ivo 
Mrázek. Tato symbolická přítomnost basketbalové legendy přinesla určitě našim basketbalistům 
potřebné sportovní štěstí a oni sehráli na šampionátu úžasné zápasy.  
   Příležitostný štoček ve výplatním strojku Postalia k odletu našich basketbalistů na mistrovství 
světa byl používán na poště Praha 1 na Jindřišské ulici v den odletu naší reprezentace, 21. srpna 
2019. Olympsport vydal k této příležitosti také obálku s přítiskem, na které je fotografie mistra 
Evropy z roku 1946, pana Ivana Mrázka, z doby jeho aktivní basketbalové dráhy (OS 09/19).   

Vlevo: Příležitostná poštovní přepážka na letišti Václava 
Havla. Paní Lenka Škarková oráží zásilky výplatním 
strojkem.                                               foto Láďa Janoušek 

Zajímavý suvenýr, obálka s OVS k odletu basketbalistů s 
podpisy všech našich hráčů a členů realizačního týmu.  
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První zlatá z Evropských her pro Českou republiku 
   Až na druhých Evropských hrách 2019 
v Minsku se Česká republika dočkala 
první zlaté medaile. Zasloužil se o ni 
olympijský vítěz z OH 2008 v Pekingu, 
sportovní střelec David Kostelecký 
v disciplíně trap. Více o Evropských hrách 
2019 v Minsku se dočtete na straně 46 
tohoto čísla Zpravodaje. 
   Olympsport vydal k premiérovému 
zlatu z Evropských her známku 
s přítiskem, tzv. personal stamps. Se 
souhlasem ČOV jsme použili fotografii 
Davida Kosteleckého z oficiálních stránek 
olympijského výboru. Souhlas s tiskem 
známek s přítiskem a použitím strojového 
razítka s vyobrazením Davida 
Kosteleckého jsme museli získat i od 
samotného sportovce. Po schválení razítka od České pošty se mohlo konečně tisknout. 
   Na hlavní pražské poště se černé strojové razítko používalo 22.8.2019. Olympsport vydal pro 
odběratele novinek obálku s přítiskem (OS 09/19) a pro zájemce je stále možnost objednat si 
tiskový list známek s přítiskem. Při tisku přítisku na obálku došlo k chybě a máme tak letos dvě 
novinky se stejným číslem.      

  
 
 
 
 
 
 
 

I I I .  Č S .  V Š E C Y K L I S T I C K É  H R Y  2 0 1 9  
1 5 0  l e t  c y k l i s t i c k ý c h  z á v o d ů  u  n á s  
   Brněnský sportovní nadšenec a organizátor různých sportovních akcí, pan Vladimír Koudelka, 
(zmíněný již v souvislosti s basketbalovou legendou Ivo Mrázkem) se po loňské úspěšné sportovní 
akci Festival Republika na brněnském výstavišti a II. čs. všecyklistických hrách letos pustil do 
zorganizování III. čs. všecyklistických her a připomenutí 150 let cyklistických závodů u nás. A stejně 
jako loni zapojil do svého projektu také Olympsport.  A zapojili jsme se rádi, navrhli jsme ruční 
příležitostné razítko, jehož výrobu a používání uhradilo město Brno v rámci celoroční programu 
Brněnský rok sportu. Příležitostné razítko bylo používáno poštou Brno 1 ve dnech 30.8.–4.9. 2019.  
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Vpravo na fotu účastník OH 1960 Ferdinand Duchoň, pětinásobná
 medailistka z cyklistických MS Iva Zajíčková a předseda OS Josef Kočí.

   Hlavní oslava 150. výročí konání prvních cyklistických závodů v rakouských zemích se uskutečnila 
v parku Lužánky v Brně v sobotu 31.8.2019, na místě, kde se před 150 roky u nás poprvé soutěžilo 
na kolech. A jak závod probíhal 15. srpna 1869 popisuje článek z odborného periodika:  
 
   Druhou srpnovou neděli roku 1869 se celé odpoledne až do pozdních večerních hodin konala v Lužánkách 
velká dobročinná slavnost, jejíž výtěžek měl sloužit na výstavbu nového sirotčince, a zároveň to byla 
jakási před-oslava 39. narozenin císaře Františka Josefa I. Aby byl výtěžek co největší, byly pro přilákání 
co možná největšího počtu příchozích (slavnost navštívilo asi 5 000 diváků) vymyšleny nejrůznější lákavé 
atrakce. 
   V programu slavnosti je uveden (kromě produkce písní členů brněnských pěveckých spolků, koncertů 
vojenských dechových kapel, velké tomboly, balonové produkce, bengálských ohňů a závěrečného 
ohňostroje právě) i závod na velocipedu. Začátek závodu byl stanoven na 19.00 hodin a trať vedla „od 
vchodu Lužánek až k zábradlí u Královopolní silnice“. 
   Pro vítěze každé kategorie byl nachystán stříbrný pohár a na hladký průběh závodu měl dohlížet závodní 
výbor. Účastníci mohli porovnat své síly celkem ve třech disciplínách, a to v závodu na 300 sáhů (568,95 m) 
bez překážek (startovalo sedm závodníků), v závodu juniorů na 200 sáhů (379,3 m) bez překážek (tři 
závodníci) a v závodu v pomalé jízdě se dvěma překážkami na 100 sáhů (189,65 m, sedm závodníků). 
V závodě na 300 sáhů a v závodě na 100 sáhů zvítězil Čeněk Kusý. Třetí závod juniorů na 200 sáhů vyhrál 
František Novický. 
   Podle výsledků měl Čeněk Kusý dostat celkem dva stříbrné poháry, ale nakonec obdržel jen jeden a ten 
druhý byl předán Němci Maxi Strakoschovi, který skončil v obou závodech na druhém místě. 
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  Ale zpět k letošním oslavám. Olympsport, který reprezentovali Josef Kočí, Václav Diviš a Jan 
Petrás, připravil v Lužáneckém parku pod širým nebem malou filatelistickou výstavu s cyklistickými 
motivy. Pošta Brno 1 „rozbila“ hned vedle našich panelů stan s příležitostnou poštovní přepážkou. A 
vlastní cyklistická oslava měla neskutečnou atmosféru a průběh dění přítomné zcela pohltil. Sešlo se 
na dvě stovky cyklistických nadšenců od těch nejmladších až po veterány ve stylových dobových 
oblecích. Od historických kol, kostitřasů, kol z první republiky až po současné stroje. A nechyběli ani 
brněnské cyklistické legendy: olympijský vítěz Jiří Daler, vítěz Závodu míru Jan Smolík, 
dvacetinásobní mistři světa v kolové Jindřich a Jan Pospíšilovi, pětinásobná medailistka 
z cyklistických MS Iva Zajíčková, či čtvrtfinalista OH 1960 ve stíhačce družstev Ferdinand Duchoň. 
Skvělá atmosféra se nesla celými Lužánkami a jsme moc rádi, že jsme jako Olympsport mohli být  

přítomni.  
   Pro odběratele novinek vydal 
Olympsport obálku s přítiskem (OS 
10/19) a k všecyklistickým hrám 
kromě návrhu ručního příležitostného 
razítka zajistil také pro poštu Brno 1 
příležitostnou       R-nálepku a cennou 
nálepku APOST s přítiskem 150 LET 
CYKL. ZÁVODŮ. 

 
VLADIMÍR ŠMICER NA VELETRHU SBĚRATEL 2019 

 

   Tváří letošního veletrhu Sběratel, 
který probíhal ve dnech 6.-7.9.2019 
na Pražském výstavišti v Letňanech, 
se stal Vladimír Šmicer, jeden 
z našich nejúspěšnějších fotbalistů. 
Česká pošta k veletrhu Sběratel 
připravila ruční příležitostné razítko a 
příležitostnou dopisnici s vyobraze-

ním Vladimíra Šmicera. 
   Olympsport se již tradičně veletrhu 
Sběratel aktivně zúčastnil. Na 
panelech prezentoval svoji práci a 
exponáty členů. U stolku, kde se 
setkávali členové OS a přátelé, 
nabízel Olympsport své produkty 
zájemcům.  
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   Olympsport využil ruční příležitostné razítko České pošty s Vláďou Šmicerem, které bylo používáno 
na veletrhu, a orazil s ním pro své členy vlastní dopisnici s přítiskem. Na přítisku je výčet úspěchů 
skvělého fotbalisty (OS 11/19).  
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VÝSTAVA NESTÁLI STRANOU 
   V den, kdy jsme si připomněli vznik Československa, 28. října, byla otevřena v Praze 6 v Písecké bráně 
výstava Nestáli stranou. Výstavou, s podtitulem Československé devítky a sport, chce Český olympijský 
výbor připomenout příběhy a statečnost sportovců, kteří v kritických momentech naší novodobé historie 
neváhali a zapojili se do boje za svobodu a demokracii, avšak s mnohem silnějšími soupeři, než na jaké mohli 
narazit na sportovních kolbištích. 

   Připomínáme si zejména události a osobnosti spojené s roky 1919, 1939, 1949, 1969 a 1989. Sokolové 
bojující v roce 1919 o hranice nové republiky, olympionici účastnící se v letech 2. světové války domácího i 
zahraničního odboje, sportovci vyjadřující své názory v kritických letech 1949 a 1969 i ti, kteří se v listopadu 
1989 zapojili do historických událostí, na jejichž konci je současný demokratický stát. 

   Výstava, kterou doporučuji všem shlédnout, je otevřena do konce listopadu. 
 

 

BRANKY-BODY-BRNO je další zajímavá výstava, která je k vidění do konce roku 
2019 na brněnském Špilberku. Vystavena je, mimo jiné, první československá zlatá 
z OH či wimbledonský talíř tenistky Jany Novotné.  

Veletrh Sběratel je místem pro setkávání přátel: zleva Pavol Ondráška, 
Vojtech Jankovič, František Sopko, Antonín Hobza a Jan Petrás 

Zleva Jan Petrás, Jiří Basl, Pavol Ondráška a Ladislav Janoušek 

Kromě Vladimíra Šmicera se 
veletrhu Sběratel 2019 zúčastnila 
další sportovní hvězda, bývalá 
biatlonová reprezentantka Gabriela 
Koukalová, a jako vždy ji to velice 
slušelo. 


