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Ročník XLIV/2011

ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII

Restaurace Meduzzy,
Praha 5, Malá Strana, roh ulic Mělnická
a Újezd.
Více o slavnostním setkání na straně 3.
V rámci setkání se uskuteční volba
nového výboru Olympsportu. Kdo se
osobně nezúčastní setkání v Praze,
může volit z domova. Podrobnosti na
straně 2.

UPOZORNĚNÍ:
O SVÉ ÚČASTI NA SLAVNOSTNÍM
SETKÁNÍ NEZAPOMEŇTE INFORMOVAT HOSPODÁŘE DO 15. 4. 2011

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Joe LACKO devadesátiletý!
Mnohaletý člen Olympsportu, slovenský rodák,
sběratel ledního hokeje, fotbalu a olympiád,
fotbalový rozhodčí, spoluautor původního loga
Olympsportu
a
přítel
a
partner
mnoha
československých filatelistů, to je Joe Lacko, který
se právě dožívá neuvěřitelných 90 let. Věřím, že
mohu i za vás za všechny členy Olympsportu
popřát Joemu Lackovi ještě mnoho let s
milovanou filatelii a zvláště pak co nejpevnější
zdraví, protože toho není nikdy dost. Na našem
snímku je se svými vnučkami Bradley a Kate.
Dovolte mi na závěr ještě jednu vzpomínku.
Před mnoha lety mi Joe vyprávěl o tom, jak byla
Dukla Praha v USA na prvním zájezdu a sehrála
tam několik zápasů. Joe jeden ten zápas pískal.
Ota Pavel napsal o zájezdu knížku Dukla mezi
mrakodrapy, která vyšla v několika vydáních.
Jenom to první vydání bylo opatřeno přebalem,
na kterém si kapitáni obou teamů předávají vlaječky a mezi nimi je stojící Joe jako rozhodčí. Celá
léta prohlížím všechny antikvariáty a pátrám bohužel bezvýsledně po této knize. Joe by měl moc rád
alespoň reprodukci toho přebalu. Nemáte někdo to 1.vydání? Ofotím a vrátím obratem.
-jp-

VOLÍME NOVÝ VÝBOR OLYMPSPORTU
Podle stanov Olympsportu (OS) měly volby nového výboru proběhnout v minulém roce. Volební období máme
čtyřleté a volby mají proběhnout vždy v roce konání zimní olympiády. Z důvodu dlouhodobé nemoci hospodáře i
předsedy se bohužel k tomuto aktu dostáváme s jistým zpožděním. Činnost OS se řídí vlastními stanovami, ty však
nesmí být v rozporu se stanovami Svazu českých filatelistů (SČF), pod jehož křídly fungujeme. Pro stanovení
volebních pravidel je třeba citovat ze stanov SČF: „§ 25 … Řádným členem odborné společnosti může být
pouze člen SČF. Odborná společnost může mít přidružené členy, kteří nejsou členy SČF. Přidružení členové
nemají hlasovací právo a nemohou být voleni do orgánů SČF ani odborných společností.“
Z uvedeného vyplývá, že účast na volbách bude umožněna všem řádným členům Olympsportu, což jsou ti, kteří
mají základní členství ve SČF ať již prostřednictvím klubů nebo prostřednictvím OS a současně mají uhrazené
členské příspěvky na rok 2011, jak v Olympsportu, tak ve SČF. Příspěvky v Olympsportu mají být zaplacené do
konce února. V letošním roce byl termín pro jejich úhradu prodloužen do 21.3. Upozorňujeme na to, že členové,
kteří nezaplatí do tohoto termínu nezískají požitky při slavnostním setkání 30.4., tedy občerstvení a příspěvek na
dopravné a nemohou se zúčastnit ani voleb.
Odstupující výbor předkládá členské základně kandidátku, kterou najdete na volně vloženém listě ve
Zpravodaji. Každý oprávněný volič (člen SČF a Olympsportu se zaplacenými příspěvky na rok 2011) má právo
doplnit kandidátku o libovolný počet dalších kandidátů a takto upravený hlasovací lístek označit křížky u těch členů,
kterým dává svůj hlas. Protože volíme pětičlenný výbor + revizora, musí být zaškrtnuto maximálně pět členů a
zvlášť hlas pro funkci revizora, jinak je hlasovací lístek neplatný. Členové, kteří se osobně zúčastní slavnostního
setkání Olympsportu 30.4.2011 v Praze provedou volbu na místě, vhozením lístku do urny. Nový hlasovací lístek
obdržíte od volební komise, které se prokážete legitimací se zaplacenými příspěvky SČF. Nezapomeňte proto
vzít s sebou na setkání členský průkaz Svazu českých filatelistů!
Ti z Vás, kteří se na setkání nemohou dostavit, mohou volit z domova a využít jednu ze dvou možností:
- písemnou formu účasti na volbě a svůj řádně vyplněný hlasovací lístek zaslat do 15.4.2011 na adresu
hospodáře: Bedřich Polák, Svrkyně 47, 252 64 Velké Přílepy. Obálku označte v levém dolním rohu
„VOLBY“. Na později došlé hlasovací lístky nebude brán zřetel.
- elektronickou formu účasti na volbě a svůj řádně vyplněný hlasovací lístek zaslat do 15.4.2011 na mailovou
adresu hospodáře: bepomi@centrum.cz. Na později došlé hlasovací lístky nebude brán zřetel.
Z důvodu kontroly zaplacení členských příspěvků na rok 2011 v Olympsportu a Svazu českých filatelistů a pro
kontrolu odeslání právě jednoho hlasovacího lístku na člena je nutné u písemného či elektronického způsobu volby
uvést na hlasovacím lístku jméno hlasujícího a připojit podpis k prohlášení o zaplacení členských příspěvků.
Pět nejúspěšnějších kandidátů, kteří získají v prvním kole voleb nejvíce hlasů, se stanou novými členy výboru
OS. V případě shodnosti získaných hlasů dvou či více kandidátů na pátém místě se uskuteční druhé kolo voleb
z kandidátů, kteří dosáhli v prvním kole shody.
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Vážení přátelé, členové Olympsportu,
od založení naší námětové skupiny uběhlo neuvěřitelných 45 roků. Naši předchůdci založili
na setkání v Choceradech v roce 1966 seskupení, zajímající se o olympijskou a sportovní
filatelii a pokřtili jí názvem Olymp-sport.
V sobotu 30. dubna 2011
si toto významné jubileum připomeneme na setkání v restauraci Meduzzy. Restaurace se
nachází na rohu ulic Újezd a Mělnická v Praze na Malé Straně, pár kroků od zastávky tramvaje
č. 9 Újezd, ve směru Košíře.
Z pošty Praha 6 odešleme dne 5. 4. 2011 všem členům Olympsportu pozvánku, natištěnou
na zadní straně dopisnice, která bude na přední straně opatřena OVS připomínající
dvojnásobného olympijského vítěze v kanoistice Martina Doktora, který přijal pozvání, bude s
Vámi besedovat a bude připraven i k autogramiádě.
Restaurace bude pro nás otevřena od 8.30 hod. a konec setkání je plánován na 15. hodinu.
Je připraven bohatý a zajímavý program, věřím, že se určitě nebudete nudit. Při vstupu do
restaurace každý z vás obdrží brožurku, pojednávající o historii naší společnosti. V ní naleznete
dopisnici, opatřenou strojovým razítkem, která je určena k autogramiádě pozvaného
olympijského vítěze.
Každý mimopražský důchodce obdrží příspěvek na cestovné ve výši 100 Kč, pokud bydlí v
Čechách, 150 Kč pak dostane důchodce, který bydlí na Moravě. Jedinou podmínkou pro
vyplacení příspěvku je o příspěvek požádat předem písemně.
A jaký je programu setkání? Do 9.30 hod. se uvažuje s výměnou materiálů. V 9.30 hod.
bude podávána přesnídávka. V 10.00 hod. zahájíme slavnostní zasedání. Pozvaní hosté České
olympijské akademie, Svazu českých filatelistů a České pošty přednesou své zdravice.
Následují zprávy členů výboru Olympsportu. V průběhu jednání proběhne volba nových členů
výboru a revizora. Jedním z vrcholů slavnostního setkání bude jistě beseda s pozvaným
olympionikem. Před obědem dojde k oznámení výsledku voleb. Na 12.30 hod. je připraven
slavnostní přípitek a po něm následuje oběd se třemi druhy jídel. Nechceme, aby během
setkání docházelo k časovým prodlevám roznáškou a objednáváním jídel, proto si každý z Vás
může předem vybrat jídlo podle své chuti a při závazném oznámení účasti mi sdělí své
labužnické choutky.
Vybírat můžete z následujícího jídelníčku:
1. přírodní kotlet s bramborem / šťouchané, americké, hranolky /
2. svíčková s knedlíkem
3. kuřecí maso s rýží
K jídlu obdrží každý účastník nápoje podle výběru.
Po obědě následuje autogramiáda Martina Doktora. Ve 14.00 hod. bude podávána káva
nebo čaj se zákuskem. Do 15.00 hod. bude volná zábava účastníků a po této hodině se
rozloučíme.
Mimo výše uvedeného, máte ještě možnost si předem objednat přítiskovou obálku se
známkou a kupónem (tzv. personal stamps), na kterém je logo Olympsportu. Obálka bude
opatřena razítkem, připomínající spoluzakladatele společnosti Jardu Justýna a výročí
Olympsportu. Tato obálka bude zařazena do novinkové služby a získáte jí jen v počtu, který
máte objednán. Dodatečně si můžete doobjednat celé tiskové listy s logem Olympsportu. V
případě většího zájmu Vám můžeme zajistit také jednotlivě známku s kupónem z TL
připomínající naše výročí. Dodatečné závazné přihlášky je možné podat do 8. 4. 2011.
Důležité: Účast na slavnostním setkání Olympsportu dne 30.4.2011,
výběr jídla a žádost o příspěvek na cestu oznamte nejpozději do 15. 4 2011
na adresu: Bedřich Polák, Svrkyně 47, 252 64 Velké Přílepy.
Ještě jedenkrát upozornění na to, že podmínkou pro účast na slavnostním zasedání
Olympsportu je úhrada členského příspěvku pro rok 2011.
Za výbor Olympsportu, Béďa Polák, hospodář
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ZMĚNY V ADRESÁŘI A ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ
NOVÉ E-MAILOVÉ ADRESY
11.11.2010
15.1.2011
20.1.2011
25.1.2011
27.1.2011
27.1.2011
1.3.2011

Hladík
SCF
Ďoubalík
Slovenské muzeum sportu
Dovalil
České muzeum sportu
Osuský

piha.holice@seznam.cz
sekretariat@informace-scf.cz
jiridoubalik@seznam.cz
muzeum.tk@stoneline.sk
dovalil@ftvs.cuni.cz
vojtech.scheinost@nm.cz
peter.osusky@staremesto.sk

NOVÁ ADRESA
707 J.Martího 31
707 Doc.DOVALIL
FTVS UK
16252 PRAHA 6
702 Národní muzeum Knihovna TV 702 Vinohradská 1 11000 PRAHA 1

UKONČENÍ ČLENSTVÍ
Na vlastní žádost ukončil členství Jiří KALUS z Ostravy.

NOVÍ ČLENOVÉ
87 RABIŠKA Milan 463 Nad Opatovem 2027
464 Rabyňská 741
88 HAMPL
Jiří
89 BABÁK
Radek 465 Pálavské nám. 14

14900 PRAHA 4 mrabiska@seznam.cz
14200 PRAHA 4
radek.babak@centrum.cz
62800 BRNO

ZOH

200

Vodní sporty 250
200

NOVINKY OLYMPSPORTU
V posledním čísle loňského roku byla představena poslední novinka roku 2010, příležitostná
celinová dopisnice s přítiskem a ručním razítkem k zisku titulu mistra světa Ondřeje Synka. Myslím,
PŘEHLED ČÍSLOVÁNÍ DOPISNIC A OBÁLEK OLYMPSPORTU - ROK 2010
OS-1/10

9,50

OVS

Op

ČOV logo / CZECH TEAM

Praha 31

OS-2/10

9,50

OVS

Op

Česká asociace universitního sportu

Praha 617

OS-3/10

10,00

SR

CDVp

Zdeněk Štybar MISTR SVĚTA, Tábor 2010

Praha 6

11.2.

OS-4/10

7,50

OVS

CDVp

RICHMOND OLYMPIC OVAL/ Blanka Paulů

Praha 6

11.2

OS-5/10

10,00

PR

CDVp

XXI. ZOH Vancouver 2010/ zahájení her logo

Praha 1

12.2.

OS-6/10

10,00

SR

CDVp

Setkání Olympsport/ Mil. Loos Berlín 1036

Praha 6

20.3.

OS-7/10

10,00

PR

Op

Zlatá Martina Sáblíková

Praha 1

24.- 31.3.

OS-8/10

10,00

PR

Op

Zlatá Martina Sáblíková

Velký Osek 1

24.- 31.3.

OS-9/10

9,00

OVS

CDVp

Lukáš Bauer

Praha 1

24.3.

OS-10/10

10,00

SR

CDVp

Šárka Záhrobská

Praha 6

24.3.

OS-11/10

7,50

OVS

CDVp

Bronzová štafeta 4x10 km

Praha 6

24.3.

OS-12/10

-

PR

Op

Martina Sáblíková personal stamp 10,- Kč

Praha 1

24.3.

OS-13/10

-

OVS

Op

Lukáš Bauer

Praha 1

14.4.

OS-14/10

-

SR

Op

Šárka Záhrobská

Praha 6

13.4.

OS-15/10

-

OVS

Op

Bronzová štafeta 4x10 km

Praha 6

13.4.

OS-16/10

10,00

SR

CDVp

74. MS v hokeji / Jan Peka

Praha 6

21.5.

OS-17/10

10,00

SR

CDVp

Mistři světa 2010 / Gustav Bubník

Praha 1

31.5.

OS-18/10

10,00

SR

CDVp

MS v in-line hokeji v Berouně

Beroun 1

5.7.

OS-20/10

10,00

PR

CDVp

MS v basketbalu žen

Brno 12

23.9.

OS-21/10

17,00

PR

Op

MS v basketbalu žen

Ostrava 3

23.9.

OS-22/10

17,00

PR

Op

MS v basketbalu žen

K.Vary 1

3.10. 29.9.

OS-23/10

10,00

SR

CDVp

Už nikdy více / Hokejové oběti komun. zvůle

Praha 1

7.10.

OS-24/10

10,00

SR

CDVp

Setkání Olympsportu / Ota Zaremba OH 1980

Brno 6

25.9.

OS-25/10

10,00

SR

CDVp

Setkání Olympsportu / Ota Zaremba OH 1980

Praha 6

7.10.

OS-26/10

10,00

PR

Op

MS v LH 2010 / Zlatá medaile

Praha 1

24.6.

OS-27/10

9,00

OVS

CDVp

Stříbrná radost / Hanka Horáková

Praha 6

12.10.

OS-28/10

10,00

PR

CDVp

Ondřej Synek mistr světa ve skifu

Praha 1

10.12.

OS-19/10

29.1.

neobsazeno
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že není na škodu si zopakovat celý loňský rok 2010 v přehledu příležitostných obálek (Op) a celinových dopisnic (CDVp). U některých z nich bylo v přehledu doplněno číslování, protože na obálce či
celinové dopisnici se číslo z různých důvodu neobjevilo. To se týká položek OS-2/10, OS-12/10, OS16/10 a OS-18/10. Na celinové dopisnici věnované basketbalistce Hance Horákové se nedopatřením
objevilo číslo OS-25/10, které je shodné s dříve očíslovanou dopisnicí k setkání Olympsportu a výročí
zisku zlaté medaile Oty Zaremby. Proto pro jednotnost číslování a jedinečnost přiřazených čísel je
celinová dopisnice s Hanou Horákovou v seznamu přečíslována na OS-27/10. Číslo OS-19/10 nebylo
použito. Omlouváme se za provedené dočíslování a opravy.
(Vysvětlivky: OVS – otisk výplatního stroje,
SR – strojové razítko, PR – příležitostné ruční
razítko)

Dr. Jiří Stanislav Guth Jarkovský
150. výročí narození zakladatele ČOV, Dr.
Jiří Gutha Jarkovského bylo připomenuto
strojovým razítkem na poště Praha 6 dne
22.1.2011. Razítko bylo používáno na
příležitostné celinové obálce i celinové
dopisnici, které byly vydány jako první
novinka Olympsportu v letošním roce (OS01/11). Více o Dr. Jiřím Guthu Jarkovském
v článku na straně 7.

JOSEF MASOPUST
9. 2. 2011 oslavil neuvěřitelné osmdesátiny
jeden z nejlepších československých fotbalistů
Josef Masopust. Dne 4.2.2011 používala pošta
Praha 1 příležitostné ruční razítko k oslavě
jubilea Josefa Masopusta v rámci Setkání
fotbalových
legend.
Olympsport
připravil
celinovou dopisnici s přítiskem (OS-2/11), na
kterém jsou fotografie Josefa Masopusta
z doby jeho aktivní činnosti a ze současnosti a
nechybí ani znak Dukly Praha, v jejímž dresu
prožil prakticky celou svoji fotbalovou kariéru.

Pozvánka na slavností setkání Olympsportu
Dne 5.4.2011 budou pozvánky na slavností setkání k příležitosti 45.
výročí založení Olympsportu razítkovány na poště Praha 6 OVS (červené
barvy), na kterém bude vyobrazen dvojnásobný olympijský vítěz z OH
1996 v Atlaně kanoista Martin Doktor. Následně budou pozvánky
odeslány všem členům Olympsportu (OS-3/11).

Setkání Olympsportu
Slavností setkání Olympsportu se uskuteční 30. 4. 2011 v Praze (více na straně 2 a 3). Jako host
je na setkání pozván olympijský šampión Martin Doktor. Uskuteční se s ním
beseda a autogramiáda. Všichni účastníci
setkání obdrží celinovou dopisnici s přítiskem
a černým strojovým razítkem pošty Praha 1
(OS-4/11), který je věnován našemu hostovi.
Dopisnici
si
mohou
nechat
Martinem
Doktorem podepsat.
Ve stejný den bude na poště Praha 1
používáno příležitostné ruční razítko k 45.
5
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výročí vzniku Olympsportu. Na razítku bude vyobrazen jeden ze zakladatelů Olympsportu Jaroslav
Justýn. Pro novinkovou službu bude připravena obálka s přítiskem (OS-5/11). Obálky budou
opatřeny známkou s kupónem, tzv. osobní známkou. Na kupónu bude logo Olympsportu
s připomínkou 45 let.

Haloví mistři Evropy
Letošní úspěchy našich atletů při mistrovství Evropy v pařížské hale Bercy budou připomenuty
v dubnu. Jestli se ve zlato překážkáře Petra Svobody tajně doufalo, triumf Denisy Rosolové na
čtvrtce byl atletickou senzací. Čtyřiadvacetiletá bývalá dálkařka a vícebojařka, která běhá čtvrtku
teprve druhým rokem, zkušeně smetla všechny své soupeřky a doběhla si pro nečekaný titul halové
mistryně Evropy. Česká pošta připravuje podle
návrhu Jardy Petráska příležitostné ruční
razítko s vyobrazením Denisy Rosolové. Razítko
bude používáno ve dnech 18.-24. dubna na
poště Praha 1. Olympsport připravuje pro otisk
PR celinovou dopisnici s přítiskem (OS-6/11).
Pro připomenutí zlatého Petra Svobody se
připravuje štoček do výplatního strojku Postalia
a
jeho
použití
je
plánováno na 22.4. na
poště Praha 6. Pro OVS
bude
připravena
celinová
dopisnice
s přítiskem (OS-7/11).

VERONAFIL 2011
Tématický zájazd
Som dlhoročný člen Olympsportu a podujal som sa zorganizovať v spolupráci s bratislavskou
CK PAXTRAVEL zájazd na jarný veľtrh VERONAFIL 2011 Zasvätení vedia, že ide o jeden z najväčších
zberateľských veľtrhov v Európe - na jar sa koná už 116.ročník.
Brány veľtrhu VERONAFIL 2011 so zberateľskými odbormi filatelia, numizmatika, filokartia,
telefónne karty, kinder-figúrky atď... vás teda očakávajú. Máte možnosť nielen porovnať túto
megaakciu napr. s pražským veľtrhom Sberateľ, ale v prvom rade je to výborná príležitosť obohatiť
svoje zbierky. Vstup na veľtrh je voľný.
Zájazd je naviac koncipovaný tak, aby si prišli na svoje aj vaše partnerky. Pokiaľ vy budete
“šantiť” na veľtrhu, tak ony môžu obdivovať krásy romantickej Verony a nakupovať v jej módnych
butikoch...
Zájazd sa koná v dňoch 19.-21.05.2011 a ponúka ho CK PAXTRAVEL na internete. Bližšie
informácie nájdete na:
http://www.paxtravel.sk/poznavacie-zajazdy/verona-zberatelsky-veltrh
Zájazdu sa môže zúčastniť ľubovolný záujemca, podmienkou nie je byť členom námetovej
skupiny Olympsport alebo SSOŠF.
V prípade ďalších otázok sa vážni záujemci môžu na mňa obrátiť, e-mail: stamptk@atlas.sk, tel.
++421-2-6382 8896 (po 18:00 hod večer).
Pavol Ondráška
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PŘED 150 LETY SE NARODIL JIŘÍ GUTH-JARKOVSKÝ
Vážení přátelé,
v sobotu 22.1.2011 používala pošta Praha 6 poštovní strojové razítko (orážecí strojek Postalia - v
černé barvě) u příležitosti 150. výročí narození Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, významného
propagátora sportu a olympijské myšlenky. Příležitostný razítkovací štoček byl dán do provozu z
iniciativy České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT, která je součásti Svazu
českých filatelistů.

Nejen na stránkách Wikipedie, pod heslem
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, si můžeme oživit
své znalosti. Z nich citujeme:
"PhDr.
Jiří
Stanislav
Guth-Jarkovský
(vlastním jménem Jiří Guth; * 23. ledna 1861,
Heřmanův Městec - † 8. ledna 1943, Náchod)
byl český propagátor sportu, generální tajemník
Mezinárodního olympijského výboru (19191923) a spoluautor olympijské charty. V letech
1900-1929 byl předsedou Českého a po vzniku
republiky Československého olympijského výboru, spoluzakladatel a první předseda České
amatérské atletické unie, předseda a redaktor Klubu turistů.
Vystudoval filozofii v Praze, ze které získal doktorát. Původním povoláním byl středoškolský
profesor češtiny, francouzštiny a tělesné výchovy, dále autor povídek, románů a několika básní a
překladatel z němčiny. Byl vychovatelem v knížecí rodině v Ratibořicích a tamější vybrané chování
rodiny ho inspirovalo k napsání několika společenských knih. Pracoval i jako ceremoniář prezidenta
T. G. Masaryka, kdy navrhl statut řádu Bílého lva, který dodnes propůjčuje nebo uděluje prezident
republiky. Byl členem spisovatelské skupiny Máj, překládal literární díla z francouzštiny a němčiny
(např. Émila Zoly, Honoré de Balzaca, či Karla Maye).
Širokou veřejností je znám svými díly, kde podává pravidla a
normy chování ve všech oblastech života. Ve svých dílech chování
klade důraz na slušnost, čestnost, skromnost, vzájemnou úctu.".
Na připojeném obrázku naleznete výtvarný návrh štočku razítka.
Autorem návrhu je Ing. Jaroslav Petrásek, předseda výboru
Olympsportu. V závěru uvádíme několik vybraných internetových
odkazů, které Vám ještě více přiblíží osobnost Jiřího Stanislava GuthaJarkovského, poštovní známku s jeho portrétem z roku 1996 a další
souvislosti.
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Děkujeme Ing. Jaroslavu Petráskovi, p. Bedřichu Polákovi a p. Ladislavu Janouškovi za jejich
iniciativu a za předané informace k používání razítka v poštovním provozu.
S pozdravem
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů,
sběratelů specializovaných oborů, reg. č. 00-15, Praha
Zajímavé odkazy:
heslo Jiří Stanislav Guth-Jarkovský na stránkách wikipedie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Stanislav_GuthJarkovsk%C3%BD
heslo Jiří Guth-Jarkovský na stránkách Osobnosti, resp. quido.cz:
http://www.quido.cz/osobnosti/jarkovsky.html
heslo Jiří Stanislav Guth-Jarkovský na stránkách Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity:
http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/guth.html
Ukázky z archivu Českého rozhlasu:
http://www.radio.cz/cz/rubrika/zarchivu/dvakrat-jiri-guth-jarkovsky

Důležité upozornění
Poštovní přihrádka na poště v Praze 5 - Smíchově se dnem 30. 6. 2011 ruší.
Po tomto datu neposílejte písemnosti na adresu Olympsport / Bedřich Polák / P.O.Box 47 / 150 21
Praha 5. Novou adresu se dozvíte v dalším čísle zpravodaje.

LEGENDÁRNÍ SPORTOVNÍ REDAKTOR KAREL MALINA
OSLAVIL OSMDESÁTINY
Náš kamarád a přítel Olympsportu sportovní redaktor PhDr. Karel Malina se
21. února dožil neuvěřitelných 80 let. K tomuto datu jsme milému Karlíkovi
nejen popřáli hodně zdraví a síly do dalších let života, ale i nechali zahrát jeho
oblíbenou písničku v pořadu “Písničky od srdce“ vysílané na rozhlasové stanici
Prahy 2.
Karel Malina působil nejen ve sportovní redakci československého rozhlasu,
ale v počátcích československé televize jako komentátor sportovních zpráv.
Známý je nejen z pátečních pořadů “Zelené vlny” vysílané ze stanice Hvězdy,
ale i z přímých přenosů fotbalových utkání nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.
Doprovázel fotbalový klub Duklu Praha na jejich fotbalových cestách po
Americe. Komentoval a odvysílal nejen fotbalové a hokejové přenosy, ale svou
pozornost věnoval i propagaci malých sportů. Sám přiznává, že na jeho růstu
se podílel první komentátor sportovních utkání Josef Laufer.
Svou statečnost a národní hrdost prokázal jako rozhlasový pracovník v době nezákonného
vniknutí pěti spřátelených armád v čele s Rudou armádou v roce 1968 do naší republiky. Pomocí
rozhlasu seznamoval posluchače se situací a činech okupačních armád. Rozhlasové stanoviště museli
několikrát měnit, neboť okupační vojska je hledala, aby je umlčeli. Jedno ze stanovišť bylo v
suterénu kina Skaut na Vinohradech, poslední v rozhlasovém studiu v Karlíně. Nebyl sám, na
vysílání s ním spolupracovali redaktoři Karel Tejkal, Stanislav Zikmund, Věra Štovíčková a další.
Nezapomenutelný dojem zanechal při komentování zpráv z LOH v Mexiku 1968. Tehdy Věra
Časlavská získala ve sportovní gymnastice nejvíce medailí a při vyhlašování výsledků, kdy k jejímu
úspěchu hráli pořadatelé naší hymnu se přidal i náš Kája a s národní hrdostí a elánem zpíval se
znějící hudbou trochu falešně, za to s nadšením. Měl totiž neskrývanou radost, že Věra svým
výkonem předčila sovětské gymnastky a stala se absolutní vítězkou ve sportovní gymnastice.
S Karlem jsem prožil mnoho pěkného a je na co vzpomínat. Jen namátkou, spolu s dalším
sportovním redaktorem Václavem Svobodou komentovali fotbalové utkání z kabiny Sparty, která
hrála proti jednomu klubu ze Slovenska. Rozhlasový pořad sestával ještě z přenosů z jiných
stadiónů, kde se hrály další zápasy, a tím jim vznikaly delší či kratší přestávky podle vývoje
jednotlivých utkání. V jedné takové pauze unikla jejich pozornosti vyrovnávací branka hostů. V
dalším svém komentátorském vstupu tak neupřesnili stav zápasu. Já jsem jim posuňky a šeptem
oznamoval změnu stavu, ale pan Svoboda se rozčílil, že ruším a ať vypadnu z kabiny. O přestávce
8
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mu to nedalo a vypravil se ke kolegům novinářům zjistit skutečný stav. Poté mi pan redaktor dal za
pravdu, omluvil se mi, a já mohl z koutku kabiny pozorovat průběh nejen tohoto utkání, ale i mnoho
dalších.
Karel prokazoval svoji náklonnost Olympsportu tím, že nejen popisoval naše akce, ale i hovořil se
zaujetím o našich výstavách s doporučením je navštívit. Popřejme Karlu Malinovi hodně zdraví,
spokojenosti a dalšího zájmu o dění v tělovýchově a sportu..

Bedřich Polák

I.řecká olympijská série 1896
Historie novodobých olympiád
je navázána na olympijské hry
antického Řecka, pořádané zhruba
v období okolo devátého stol.př.Kr.
Po několik století udržovaná tradice
antického Řecka reprezentovala
největší
sportovní
událost
se
značným politickým významem.
Hry se konaly pravidelně ve
čtyřletém intervalu a trvaly vždy pět dnů.
Jejich konání bylo uzavřeno kolem
konce 4.stol. před Kristem.

Obr 1. I. olympijská série Řecka 1896
Obr.2. Pravá spodní část tiskového archu hodnoty 1 lepta

Obrození olympijského hnutí v jeho moderní formě je
přikládáno většinou dvěma osobnostem. Řecký šlechtic
Dimitrios Vikelas a francouzský baron Pierre de Coubertin
svolali ustavující zasedání Mezinárodního olympijského
výboru a v červnu 1894 schválili jako pořadatelské město her
I. olympiády Athény. Sami pak byli zvoleni Vikelas předsedou a Coubertin generálním tajemníkem.
9
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Oblast kolem Ardettoského kopce v Athénách byla považována za nejvhodnější místo pro
výstavbu nového olympijského stadionu. Na svoji dobu moderní stadion byl navržen architektem
Anastassiosem Metaxasem, vlastní stavba byla řízena speciálně jmenovaným výborem a vše bylo
z větší části financováno z peněz, věnovaných Georgiossem Averoffem. Odtud pochází občas i dnes
ještě používaný název Averoffův stadion.

Obr.3 Levý horní přepážkový arch hodnoty 1 lepta
Obr 4 Levý horní přepážkový arch hodnoty
2 drachmy s přetiskem
Obr.5 Spodní dvojice přepážkových archů
hodnoty 1 lepta s přetiskem

Pro finanční zajištění
extrémně náročného projektu se podařilo získat
půjčku 200000 drachem od
řecké Národní banky pod
záštitou řeckého státu.

Obr.6 Rytec Mouchon
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Řecká vláda aby poskytla výboru nezbytné fondy pro splátku na půjčku se rozhodla vydat
příležitostnou sérii poštovních známek. Padesát procent z čistého výnosu z prodeje známek bylo
přiděleno do olympijské pokladny. Témata známek byla vybrána z antických motivů podle návrhů
profesora I. Svoronose. Návrhy vypracoval švýcarský grafik A. Guilleron, rytiny vypracoval
francouzský rytec E. Mouchon a jako tiskárna byla využita francouzská Národní tiskárna.

SERIE SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO HODNOT:

Kat

Hodnota

*

סּ

Popis

**

Dopis

Barva

109

1 lepta

1,5

1

Zápasníci, Korinthské sloupy

2

100

Okrová

110

2 lepta

1,5

1

Zápasníci, Korinthské sloupy

2

80

Růžová

110a

2 lepta

14

12,5

Jméno rytce chybí

20

….

Růžová

110b

2 lepta

275

300

Dvojité vodorovné zoubkování

300

….

Růžová

111

5 lepta

7,5

2,5

Mironův Discobolos, Ionské sloupy

8

80

Lila

112

10 lepta

6,5

6

Mironův Discobolos, Ionské sloupy

15

150

Šedozelená

113

20 lepta

17,5

4,5

Amfora s bohyní Athenou, Korinthské

50

300

Červenohnědá

114

25 lepta

22,5

7,5

Okřídlený vítěz na triumfálním voze

70

150

Červená

115

40 lepta

13,5

11

Amfora s bohyní Athenou, Korinthské

40

600

Fialová

116

60 lepta

29

17,5

Okřídlený vítěz na triumfálním voze

90

450

Šedočerná

116a

60 lepta

25

17

Změna barvy

80

450

Černá

117

1 drachma

72,5

19,5

Panatheonský stadion a Acropolis

250

2000

Modrá

118

2 drachmy

225

60

Hermes dle Praxitelese, Ionské …

1500

-

Olivová

118a

2 drachmy

…..

…..

Vodorovně stříhaný pár

….

-

Olivová

118b

2 drachmy

…..

…..

Svisle stříhaný pár

….

-

Olivová

119

5 drachem

425

325

Vítězný Paeonios, Korintské …

2250

-

Zelená

120

10 drachem

425

350

Acropolis

2250

-

Hnědá

120a

10 drachem

….

….

Svisle stříhaný pár

-

-

Hnědá

V nedávné době vyšly v Řecku dva nové katalogy řeckých známek. Autorem jednoho je
A.Karamitsos, druhého C.Sitarenios a S.Vlastos. Naše přehledná tabulka je komprimátem obou
katalogů, v případě různých cenových záznamů jsou zde uvedené ceny
jednotlivých položek zprůměrované.
Podívejte se na rozdíl mezi katalogovými čísly 110 a 110a viz (obr.6).
Ten tvoří chybějící jméno rytce Mouchona u čísla 110a. U značného počtu
chybí pouze spodní polovina jména rytce. Tyto známky však považujeme za
katalogové číslo 110 (viz obr.7).
Hodnoty 1, 2, 5 a 10 lepta byly tištěné
v tiskových arších po 150 kusech, zatímco
zbývající hodnoty byly tištěné v arších po
šedesáti.
Velikost archů v obou případech
byla včetně okrajů asi 240 x 460 mm.
Obr.7 Chybějící dolní polovina
Tiskové archy se 150 známkami obsahují
jména rytce
šest prodejních archů po 25 kusech (5 x 5)
v uspořádání dva sloupce ve třech vodorovných řadách. Mezi jednotlivými
prodejními archy je ve svislém směru nepotištěná mezera šířky 9,5 mm. Ve
vodorovném směru jsou dva dělící pruhy, široké 23,4 mm a prostředkem
každého je vytištěný 4 mm široký pruh v barvě známky.
Tiskové archy z šedesáti známek se skládají rovněž z šesti prodejních
archů, dělených rovněž mezerami. V jednom prodejním archu je tentokrát 2
x 5 známek, vodorovné mezery jsou široké 10 mm, svislé 23 mm, tentokrát
bez jakéhokoliv potisku. Hodnoty známek 20 a 40 lepta a 2 a 5 drachem
jsou obdélníkové formáty na výšku, zatímco hodnoty 25 a 60 lepta a 1 a 10
11
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drachem jsou obdélníkového tvaru na šířku.. Tomu je také přizpůsobena poloha jednotlivých hodnot
v tiskovém archu. Lep známek je nanesen v tenké hladké vrstvě nažloutlé až nahnědlé barvy, papír
je bílý, střední tloušťky, dobré kvality a bez průsvitky. Zoubkování hodnot 20 a 40 lepta a 2 a 5
drachem je 13,5 x 14, zbylé hodnoty jsou perforovány 14 x 13,5 mm.
Známky byly dané do prodeje 25.března 1896 (6.dubna podle gregoriánského kalendáře), což se
shoduje s prvním dnem konání her. Podle původního rozhodnutí měly být známky v prodeji pouze po
dobu konání her, jejich použití bylo prodlouženo nejprve do 30.9.1896, později potom až do konce
března 1897 a nakonec až do doby jejich doprodeje. Vyšší hodnoty série se doprodávaly až do konce
roku 1900. Neznámé počty známek vyšších hodnot byly opatřeny přetiskem „Δ.Ε.Υ. ΛΕΠΤΩΝ 30“ a
byly používány jako kolky. Nespotřebovaná část nákladu známek byla opatřena na přelomu let 1900
a 1901 přetisky z písmen AM a nové hodnoty.

VZÁCNOST VÝSKYTU VÍCEBLOKŮ ZNÁMEK (v násobcích cen za 1 ks)

VZÁCNOST VÝSKYTU DENNÍCH RAZÍTEK POŠTY ATHENY 1 až 9

Zjištěné padělky byly u hodnot 40 (1) a 60 (3) lepta a 2 (1), 5 (2) a 10 (2) drachem.
V závorkách jsou uvedené počty padělků u jednotlivých hodnot.
Po okupaci Thessaty tureckou armádou během války 1897 bylo zabaveno značné množství
známek, a to zejména olympijských s vyšší hodnotou nominále. Řecká vláda nařídila všem místním
úřadů, úředně orazítkovat všechny jejich reservy poštovních známek, dopisnic a celinových obálek.
Nejprve bylo nařízeno umístnit na každý čtyřblok známek jeden otisk razítka na přední obrazovou
stranu ceniny, u známek většího formátu jeden otisk razítka na každou dvojici známek. Pro potíže
s čitelností se v další dodávce cenin razítkovalo již na jejich zadní stranu, u známek a kolků tedy na
nanesený lep. Tato razítka, která mohou představovat podstatnou část sbírky olympijských známek
byla používána na úředních místech těchto řeckých obcí: Atény, Aegialia, Argos, Vonitsa, Valtos,
Gortyna, Zakynthos, llia, Kalavryta, Karystia, Kerkyra (Corfu), Cephalonia, Lakedaimon, Lefkas, Mantinia,
Megaloupolis, Messini, Naxos, Nafpaktia, Ksirohori, Olympia, Patra, Syros, Tripoli, Trifylia, Fthiotis, Chalkis.
Známky byly také razítkované na : Skiathos Telegraph Office, Serifos Telegraph Office, Volakas County
Court, Kardamyli County Court, Thermopylae Customs Office, Lavrion Customs Office, Karystos Head
Post Office, Syros Post Office Sub-direction.

(dokončení v příštím čísle)

Jaroslav Petrásek
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