Zpráva o činnosti OLYMPSPORTu ve výročním roce 50ti 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 5Oti 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, světový fotbal, olympijské hry 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.

ad b) v naší „novinkové službě“ se podařilo v letošním roce ve spolupráci s Českou poštou zajistit
následující filatelistické materiály:
OS-01-16
OS-02-16
OS-04-16
OS-06-16
OS-07-16
OS-08-16
OS-09-16
OS-10-16
OS-11-16

OS-12-16
OS-13-16

Královna biatlonu Gabriela Soukalová - vítězka velkého křišťálového globu 2015-16
70. setkání OLYMPSPORTu - Brno 8.4.2016, Jiří Daler - olympijský vítěz - čestný host
LET olympioniků do RIA - CZECH TEAM - Josef Dostál - K1 1000m
Opening Ceremony the XXXII. OLympic Games - Z olympijské historie : Emil Zátopek
– RIO 2016 - Jsme jeden tým !"
OLYMPSPORT na SBĚRATELI - 50 let OS (1966-2016) – Výstavy (viz bod „a“)
OLYMPSPORT na SBĚRATELI - 50 let OS (1966-2016) - Zpravodaje (viz bod „a“)
OLYMPSPORT na SBĚRATELI - 50 let OS (1966-2016) - Novinky (viz bod „a“)
Lukáš Krpálek - judo polotěžká váha - ZLATÁ - RIO 2016 (viz bod „a“)
Blahopřejeme našim medailistům - RIO 2016 - 1x ZLATÁ (L.Krpálek), 2x STŘÍBRNÁ
(J.Dostál, J.Kulhavý) a 7x BRONZOVÁ (J.Prskavec, Havel-Trefil-Dostál-Štěrba, O.Synek,
B.Špotáková, P.Kvitová, Štěpánek-Hradecká, Šafářová-Strýcová) (viz bod „a“)
71. setkání "50 let OLYMPSPORTu 1966 - 2016" - Václav Robin Bušek - zakladatel OS
Fed Cup 2016, Francie-Česko 2:3 – Kristina Plíšková, Barbara Strýcová, Petra Kvitová,
Lucie Hradecká, Petr Pála (připravujeme)

ad c) podle plánu byly v letošním roce zatím vydány tři zpravodaje především mapující LOH RIO 2016 :

ad d) V rámci aktivit České olympijské akademie
se naši členové Diviš, Hladík, Jásek a 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 Gotteborgu ve Švédsku. Naše delegace v počtu tří účastníků (Diviš, Kočí, 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.

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 10 do 14 hod.. Akce se zúčastnilo 30 příznivců
OLYMPSPORTu, jako čestní hosté pozdravili účastníky PhDr František Kolář za ČOA, Ing. Julius
Cacka za SČF a Pavol Ondráška za Slovenskou společnost ol. a šp. zberatělov. Písemné
blahopřání jsme obdrželi od představitele německého IMOSu Thomase Lipperta.
V programu bylo vyhodnocení činnosti OLYMPSPORTu, předání
„pamětních listů“ spolupracujícím organizacím i jednotlivcům, těm kteří
se aktivně podílejí na činnosti společnosti.
Pamětní list obdrželi:
ČOV; ČOA; ŠČF; 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
SMAŢÁK, FRANTIŠEK SOPKO, MARIE JUSTÝNOVÁ, VÁCLAV
SLAVÍK 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. 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 serii 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 tis..
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

