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ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII

Podzimní setkání Olympsportu se uskutečnilo 1.10.2011 v Praze
a s důležitými závěry setkání se můžete seznámit na straně 99.
Na společné fotografii zleva stojí Miroslav Cmunt, Radek Jásek, Ladislav
Janoušek, Václav Slavík, Jaroslav Finger, Jaroslav Petrásek a Jiří Hampl.
Zleva sedí: Honza Petrás, Marie Justýnová, Gerhard Krakl a Miloslav Nuc.
Autorem fotografie je Josef Kočí.
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VÁNO CE JS O U ČAS NA PO H ÁDK Y,

TAK KRÁSNĚ PROŽITÉ SVÁTKY,
AŤ S PLNÍ S E, CO VÁS JEN NAPADNE
A UŽIJTE S I Š TĚDRÉH O DNE.
PŘEJEM E VÁM ,
AB Y NO VÝ O LYM PIJS K Ý RO K 2 0 1 2

BYL JAKO DIVOKÁ ŘEKA.
B O UŘLIVÝ, RYCH LÝ
A NEVYZPYTATELNÝ,
PŘES TO K RÁS NÝ A PŘÍTAŽLIVÝ.
VEDENÍ O LYM PS PO RTU

Bedřich Polák
Svrkyně 47
252 64 Velké Přílepy



Vážený příteli Bedřichu!
Výborovou schůzí, jejíž rozhodnutí schválila i
valná hromada naší organizace, jsem byl pověřen
vyjádřit Ti poděkování za Tvoji dlouholetou
činnost ve funkci hospodáře, pokladníka a
novinkáře Olympsportu. Je tomu již drahně let,
přiznám se, že ani nevím přesně kolik, co jsme
převzali naše funkce od svých předchůdců. Já od
Jardy Justýna a Ty od Zdeňka Slováčka. Tenkrát
jsme určitě netušili, že na dobu tak dlouhou. A
jestli oba naši předchůdci dělali svoji práci
s plným zaujetím a dobře, snad i nás budou naši
následníci hodnotit podobně.
Já mám nyní tu možnost v Tvém případě.Táhli
jsme společně káru jménem Olympsport, někdy
se nám dařilo dobře, někdy se nám něco
nepovedlo, tak už to v životě chodí. Rozhodně
však bych rád zdůraznil, že jsme vždy měli na
mysli spokojenost našich členů, úspěšnost v naší
činnosti a snahu dobře propagovat olympijské
hnutí jako takové. Ty jsi byl v mnoha případech
onen spiritus agens, přicházející s nápady, které
přinášely ty největší úspěchy a kladné ohlasy
naší práce. Ať již to byly organizace řady výstav,
na kterých jsi se podílel, podněty pro emisní
činnost při tvorbě nových poštovních razítek,
spolupráce
při
tvorbě
publikací
různého
zaměření,
či
organizaci
klubové
činnosti
v novinkové službě, anebo tvorbě exponátů,
propagujících úspěchy naše sportu a olympismu
vůbec.

Byl jsi ale i „strážce pokladu“ nebo vlastně
pokladny, který viděl jako jeden z hlavních úkolů
své činnosti finanční zajištění naši práce. Kdysi
jsem kdesi řekl, že jsi byl nezastupitelnou
osobností Olympsportu při jednání s řadou
dalších institucí, a že když Tě odněkud
dvacetkrát vyhodili, vlezl jsi po jednadvacáté
dovnitř třeba oknem a o své pravdě je
přesvědčil. I na tomto tvrzení trvám. Shrnu-li to
vše dohromady, potom zjišťuji, že mi nezbývá,
než učinit dvě věci.
Nejprve bych Ti chtěl nejen jménem svým, ale
i jménem všech ostatních členů Olympsportu,
všech příznivců olympijského hnutí a přátel
filatelie za Tvoji celoživotní činnost poděkovat.
Poděkovat tak, jak děkuje přítel příteli, kamarád
kamarádovi. Upřímně a z celého srdce a za
všechny.
Tou druhou a závěrečnou částí mého dopisu je
přání. Přání pevného zdraví a prožití ještě celé
řady dlouhých let s milovanou filatelií a se vším
tím, co s ní souvisí. Vím, že Tvoje momentální
zdravotní situace není z nejlepších, ale chci věřit,
že se to opět zlepší, že nohy Tě začnou lépe
poslouchat, srdíčko pravidelně bušit a že
společně budeme ještě dlouhou řadu let tu káru
postrkovat dál.
UPŘÍMNĚ A Z CELÉHO SRDCE
Jarda Petrásek
V Českém Brodě 10.12.2011
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A ZASE NA SMUTNOU NOTU …
Dnešního dne (13.října 2011) mě překvapil mail, který docestoval až z USA, z města New Jersey. Informovaní
vědí, že zde žije jeden ze zakládajících členů Olympsportu a jeho čestný člen, Joe M. Lacko. Text mailu však
radostný nebyl, ostatně přečtěte si jej sami:

Je nám velice líto, že Vás musíme informovat o tom, že náš otec navždy odešel. Jeho tělo bude vystavené
v pátek 14. října od 2 do 4 a od 7 do 9 odpoledne a v sobotu 15. října od 9:45 do 10:15 ráno
v Branchburgském pohřebním ústavu v Branchburg, New Jersey.
Pohřební obřad bude v sobotu 15. října v 11:30 dopoledne v Hollywoodském hřbitově v New Jersey.
Prosím klikněte si na následující spojení pro nekrolog a pro bližší údaje o uspořádání obřadu v pohřební
síni :
http://www.branchburgfuneralhome.com/_mgxroot/page_10758.php?id=980371
nebo se informujte ve dnešním vydání novin Star - Ledger nebo Courier News.
Ron & Joyce (syn a dcera)
12.října 2011

Po kliknutí na uvedenou adresu jsem se dozvěděl následující :

Josef M. Lacko
narozený v Dobré Vodě na Slovensku dne 19.března 1921 odešel 8.října 2011 v
Hillsborough, New Jersey.
Josef M. Lacko, 90 let, Hillsborough, dříve Union, zemřel v sobotu, 8.října 2011
po krátké nemoci, v nemocnici ve Foothill Acresech Nursingském domově v
Hillsborough.
Narodil se v Dobré Vodě na Slovensku (stát Československo). Ve 14 letech se
pan Lacko přistěhoval do Sleepy Hollow, New York (později přejmenovaný na North
Tarrytown) společně s ostatními dětmi pod dohledem agenta. Jeho rodiče již
pobývali ve Státech šest let. Na Slovensku ho zanechali v péči jeho prarodičů.
Absolvoval jednoroční kurs, kde se učil zejména angličtinu. Pan Lacko poté studoval a promoval v North
Tarrytown High School v roce 1940.
Poté sloužil tři a půl roku ve vojenském letectvu během druhé světové války a dosáhl funkce leteckého
radisty 3.třídy. Po válce se přestěhoval do Union a pracoval několik let v Singer Manufacturing Company v
Elisabeth. Později začal pracovat pro New Jersey Bell Telephone Company, od roku 1954 jako technik
centrály v Irvington a Newark a odtud odešel v roce 1985 do důchodu.
Pan Lacko byl sportovec, který provozoval několik sportu a nejznámější byl jako hvězda útoku v
poloprofesionální německoamerické fotbalové lize. Po ukončení aktivní kariéry působil jako rozhodčí v
New York a New Jersey Soccer Referees Association (asociace fotbalových rozhodčích). V roce 1966
rozhodoval mezinárodní zápas mezi anglickým Tottenham Hotspurs a italským FC Bologna na stadionu na
Randall Island. Jako arbitr působil také při prvním utkání Dukly Praha na jejím památném zájezdu do
USA.
Byl také zaníceným a úspěšným filatelistou námětářem a jeho sportovní sbírky s tématikou ledního
hokeje, kopané a olympijské tématiky získaly řadu uznání cen a medailí. Na poli filatelie byl aktivním
členem americké Sport Philatelist International a zakládajícím členem československého Olympsportu, byť
v začátcích pouze v utajení.
Pan Lacko procestoval autem se svojí rodinou všech 48 států USA, a jeho oblíbený cíl byla Dayton
Beach (Daytonská pláž) na Floridě. Zemřel dlouho po svých rodičích, Andreji a Marii a přežil i svoji
manželku Helenu. Jeho naopak přežily obě jeho děti, Ronald M. Lacko a jeho manželka Anna z Boechout v
Belgii a Joyce E. Hieber se svým manželem Douglasem z Branchburgu i jeho vnoučata, Paul a Petr Lacko
a Katka a Bradley Hieber.
Pro zaslání Vašeho holdu nebo kondolence Lackově rodině použijte připojenou knihu
návštěv.
Protože skutečně připojená kniha se mi zdála příliš neosobní, dovolil jsem si napsat jménem
všech členů Olympsportu kondolenci, kterou jsem elektronicky odeslal a kterou si můžete
přečíst na další straně.

Jarda Petrásek, předseda
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ZMĚNY V ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ
UKONČENÍ ČLENSTVÍ
Pan Milan ŠIGUT z Ostravy (členské číslo 103) dosáhl požehnaného věku 86 let a rozhodl se ukončit členství
v Olympsportu k 31.12.2011. My mu určitě všichni přejeme pevné zdraví a ještě hodně let s filatelií.
Podobně se rozhodl ukončit členství k 31.12.2011 na vlastní žádost pan Josef GREGOR z Třebechovic pod
Orebem.
Pan Zdeněk PODPĚRA č.350 z Křemže opustil naše řady i toto slzavé údolí koncem srpna t.r.
Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku!

ZMĚNY POŠTOVNÍCH ADRES
Jiří HRUBEŠ mění částečně svoji adresu, bydlí na Resselově náměstí (e navíc), ostatní v adrese se nemění.
Václav SEBERA změnil adresu, nyní bydlí Ke hřišti 168, Karlovy Vary 36010.
Jiří BASL má nové PSČ 28123, ostatní část adresy se nemění.
Změnu tuzemské adresy ohlásil náš zahraniční člen Ladislav Němeček.- Kotojedská 434/17D, 767 01 Kroměříž.
Novou adresu má Antonín CHVOJKA, Údolní 13, 35201 Aš
Přítel UHLÍŘ je Miloslav a nikoliv Miroslav, jak jsme chybně uvedli. Omlouváme se.

ZMĚNY MAILOVÝCH ADRES
Jiří FRANKL
Miroslav BRDLÍK
Ladislav KONEČNÝ
Jan ROD

ČeněkGROSSMAN
cegros@seznam.cz
Stanislav MĚRKA
s.merka@email.cz
Jiří VANĚČEK
malynecky@seznam.cz
Laco Kajaba upřesňuje e-mail laco@kayaba.eu

jiri.frankl@volny.cz
mirda.brdlik@seznam.cz
konecnalid@seznam.cz
jack2005@volny.cz
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Noví vlastníci e-mailových adres oznámí Honzovi Petrásovi (tel.732376056) či Láďovi Janouškovi (tel.604414879)
zda chtějí dostávat zpravodaj elektronicky, či v papírové formě. Podle toho pak také hradí členské příspěvky.
Kdo odběr zpravodaje neupřesní, zůstává odběr zpravodaje a placení členských příspěvků beze změny.
Občasná on-line zpravodajství zasíláme elektronicky všem, kteří počítač vlastní, bez ohledu na to jak odebírají
zpravodaj.

Členské příspěvky na rok 2012
vybírá Láďa Janoušek. Řada členů je již zaplatila. Kdo tuto základní členskou povinnost dosud
nesplnil, tedy vězte, že jejich výše zůstává oproti loňsku nezměněná, tedy 200 Kč při elektronickém
odběru zpravodaje a 250 Kč při odběru našeho časopisu v papírové formě. Členské příspěvky
můžete uhradit poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na nové číslo účtu 246415329,
kód banky 0300. Pro lepší identifikaci platby uveďte variabilní symbol ve tvaru 201200xxx, kde
na místo xxx doplníte své členské číslo. Při jakýchkoliv problémech či nejasnostech můžete
kontaktovat Láďu Janouška na telefonu 604414879 nebo na mailové adrese janousek@shooting.cz

NOVINKY OLYMPSPORTU
VELKÁ PARDUBICKÁ – OPĚT VÍTĚZÍ VÁŃA S TIUMENEM
Druhá říjnová neděle je pravidelně ve sportovním kalendáři zasvěcena dostihovému svátku –
Velké pardubické steeple chase. Rok od roku usedá k televiznímu přenosu více a více diváků se
zvědavostí, jak si povede malý nahrbený žokej, který se odmítá podvolit věku a následkům úrazů,
které mu také vedle úspěchů přinesl dostihový sport. Ani letos své příznivce Josef Váňa nezklamal a
po dramatickém průběhu dostihu dokázal zvítězit. Celkově na Velké již poosmé a potřetí se skvělým
koníkem Tiumenem.
Olympsport připomenul triumf Josefa
Váni příležitostným strojovým razítkem a
přítiskem na celinové dopisnici. Razítko bylo
používáno poštou Praha 6 dne 25.11.2011.
Rekordmani Velké Pardubické:
Koně:
4x Železník
1987-9, 1991
3x Brigand
1875, 1877-8
Lady Anne
1891, 1894, 1896
Epigraf
1957-9
Korok
1969, 1971-2
Sagar
1981-3
Peruán
1998-2000
Tiumen
2009-2011
Jezdci:
8x Josef Váňa
4x Václav Chaloupka
Peter Ghem (Něm.)
3x Hector Baltazzi (It.)
Richard Fletcher (Ang.)
T.H. Buckenham
E. Geoghegan
Pavel Liebich
Zdeněk Matysík

1987-9, 1991 (vše Železník), 1997 (Vronsky), 2009-11 (Tiumen)
1969, 1971-2 (vše Korok), 1978 (Václav)
2001-2004 (postupně Chalco, Maskul a 2x Registana)
1881, 1883 (obě Victoria), 1887 (Brigand)
1886 (Hanno), 1889 (Parisis), 1891 (Lady Anne)
1899 (Slava), 1900 (Magyarád), 1904 (Dennis)
1894 (Lady Anne), 1896 (Lady Anne), 1897 (Magyarád)
1981, 1982, 1983 (vše Sagar)
1998, 1999, 2000 (vše Peruán)

George Williamson jediný vítěz Velké Pardubické (1893) i Velké Národní Steplechase v Liverpoolu
Lata Brandisová (Češka) jediná ženská vítězka Velké Pardubické, zvítězila v posledním
předválečném ročníku Velké v roce 1937 s klisnou Norma.
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TITUL MISTRYŇ SVĚTA V RAFTINGU PRO ČEŠKY
Ženská posádka České republiky pod názvem Tomi Remont Teva Tygříci vyhrála celkové pořadí
na mistrovství světa v raftingu v Kostarice. Tým mužů Tomi Remont Rafting Morava obsadil konečné
druhé místo. V jednotlivých disciplínách se českým reprezentantům dařilo ve slalomu, který obě
posádky vyhrály, ženy si navíc připsaly stříbro v závěrečné disciplíně sjezdu.
České ženy závodily ve složení Michaela
Kratochvílová, Kateřina Vacíková, Lenka Lagnerová,
Petra Balatková, Zuzka Valtrová, Pavla Procházková
a Hana Kaňkovská, muže reprezentovali Lukáš
Novosad, Vítěslav Hric, Michal Hric, Václav Kabrhel,
Zdeněk Bozděch a David Lisický.
S náročnou tratí měly zejména ženské týmy
značné problémy a podstatnou roli tak hrála i
taktika. Již v první jízdě prokázaly české raftařky
jednoznačnou dominanci, když šly do vedení s

OVS Olympsport připravil také příležitostnou dopisnici.

neuvěřitelným náskokem více než dvou a
půl minuty. Ve druhé jízdě se většina
posádek výrazně zlepšila, ovšem i tak se
našim podařilo uhájit první místo. Češky
zvítězily rozdílem třídy před posádkou
Kostariky odměněnou nadšenými ovacemi
diváků. Bronz brala posádka Nového
Zélandu.
Úspěch českých děvčat dal vzniknout
příležitostnému štočku ve výplatním
strojku Postalia, jehož otisk byl k mání na
poště Praha 6 dne 25.11.2011. Pro rafting
to tak byla premiéra v české filatelii. K

ČEŠKY PO 23 LETECH VYHRÁLY FED CUP
2.12.2011 bylo používáno na poště Praha 6 strojové razítko k vítězství českých tenistek
v letošním ročníku Fed Cupu. Po 23 letech se tak mohly Češky radovat z triumfu v ženské týmové
tenisové soutěži. V dramatickém finále v Moskvě porazily Rusko 3:2 na zápasy. Vítězný bod získaly
Květa Peschkeová s Lucií Hradeckou, které v rozhodující čtyřhře zdolaly Marii Kirilenkovou s Jelenou
Vesninovou 6:4, 6:2. Hrdinkou fedcupové jízdy týmu kapitána Petra Pály se stala světová dvojka
Petra Kvitová, vítězka šesti svých dvouher v letošním ročníku. Ve finále proti Rusku nejdříve zdolala
Kirilenkovou a poté vydřela výhru nad Světlanou Kuzněcovovou.
O triumf českých tenistek se zasloužilo nejen
finálové kvarteto Petra Kvitová, Lucie Šafářová,
Lucie Hradecká a Květa Peschkeová, ale také
Barbora Záhlavová-Strýcová s Ivetou Benešovou,
které vyhrály rozhodující čtyřhru v semifinále v
Belgii.

Tenistky získaly premiérový titul ve Fed
Cupu v historii samostatné republiky a první od
roku 1988, kdy popáté a naposledy zvítězilo
tehdejší Československo.
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Vítězství ve Fed Cupu:
1975 - Martina Navrátilová, Renata Tomanová
1983 - Helena Suková, Hana Mandlíková, Iva
Budařová, Marcela Skuherská
1984 - Helena Suková, Hana Mandlíková (Iva
Budařová, Marcela Skuherská)
1985 - Helena Suková, Hana Mandlíková,
Andrea Holíková, Regina Maršíková
1988 - Helena Suková, Radka Zrubáková, Jana
Novotná, Jana Pospíšilová
2011 - Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Lucie
Hradecká, Květa Peschkeová (Barbora
Záhlavová-Strýcová, Iveta Benešová)

ČESKÁ OŠTĚPAŘSKÁ ŠKOLA
Poslední razítko letošního roku z dílny Olympsportu bylo avízováno již v minulém čísle
zpravodaje. Razítko však doznalo ještě úpravy a vyobrazení Jana Železného přibyla ještě
„zakladatelka“ české oštěpařské školy Dana Zátopková.
Poslední den letošního roku bude pošta Praha 31 používat ve výplatním strojku štoček
s vyobrazením
olympijských
vítězů
v hodu oštěpem Jana Železného a Dany
Zátopkové a textem „Jan Železný a
Dana Zátopková / ČESKÁ OŠTĚPAŘSKÁ
ŠKOLA / Barbora ŠPOTÁKOVÁ / Jarmila
KLIMEŠOVÁ / Vítězslav VESELÝ / Jakub
VADLEJCH / Petr FRYDRYCH / Žijeme
Londýnem“. Připomenutí, že vstoupíme
do olympijského roku 2012.
NOVÝ OTISK VÝPLATNÍHO STROJKU NA ČSTV
Český svaz tělesné výchovy používá
k orážení svých zásilek nový štoček ve
výplatním stroji. Nepodařilo se zatím
zjistit od kdy je nový štoček používán.

Všechna česká sportovní razítka nejen z produkce Olympsportu používaná v letošním
roce jsou uvedena v přehledu, který pro Vás jako každoročně připravil Láďa Janoušek.
Přehled je uveden v tomto čísle zpravodaje na stranách 103-105.

SETKÁNÍ ČLENŮ OLYMPSPORTU
přivítaly opět pohostinné prostory střeleckého svazu v Holešovicích. Sešli jsme se zde v sobotu 1.října,
tentokrát v nepříliš hojném počtu necelých dvaceti členů. Ústředním bodem programu bylo projednání a schválení
závěrů výborové schůze OS, která musela v průběžném období řešit problémy, spojené se zdravotním stavem a
s ním spojenou abdikaci Bédi Poláka na jeho funkce.
Podívejme se tedy, k jakým změnám došlo a uveďme v souhrnu důležitá nová fakta :
1. Novým hospodářem OS se stal jeho místopředseda, Láďa Janoušek, U Pergamenky 3, Praha Holešovice.
2. OS má nový účet č.246415329/0300, na který již můžete zasílat své členské příspěvky na příští rok.
3. Přátelé Frankl, Janoušek a Petrásek provedou předávací inventuru jakmile se Beďa Polák vrátí z nemocnice.
4. Dispoziční právo k účtu bude mít kromě přítele Janouška ještě předseda OS, J.Petrásek, který současně
převezme i funkci zástupce OS v České olympijské akademii.
5. Členem komise olympijských historiků ČOA se stal přítel Radek Jásek.
6. Novým správcem novinkové služby OS se stal přítel Jiří Hampl, Rabyňská 741, Praha 4, 142 00
e-mail hampl.rabynska@seznam.cz, na kterého se obracejte s otázkami stran novinkové služby. Současně
upozorňujeme, že prodleva, spojená s rozesíláním novinek, je způsobená tím, že nemáme k dispozici přehled
objednávek. Ten je totiž u předchozího novinkáře a rodina jej nemůže najít. Bohužel, zdaleka ne všichni
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abonenti zaslali novou objednávku, takže nezbývá než čekat. U Bedi totiž máme také neprodané materiály,
pokladní knihu, část hotovosti, účetní doklady a razítko. Mějte prosím tedy trpělivost.
7. Sekretář OS, Václav Diviš, byl jmenován webmistrem webových stránek OS, které najdete na adrese:
http://olymp-sport.cz. Najdete zde nejčerstvější zprávy OS, momentálně je zde publikován přehled většiny
vydaných celinových přítisků a razítek, na kterých se OS spolupodílel a který určitě není nezajímavý. Václav
bude mít na starost prodej zbytků těchto materiálů na rozdíl od Jiřího, který bude rozesílat pouze novinky.
Jeho e-mail je vaclav.divis@centrum.cz
8. Bedřich Polák byl za dlouholetou práci pro Olympsport navržen, aby se stal jeho čestným členem.
Členská základna popsané změny schválila bez protihlasů jednomyslně.
Záběry ze setkání:

Gerhard Krakl a Josef Kočí

Jiří Hampl a Radek Jásek

Miloslav Nuc a Jaroslav Finger

Z dalšího programu uveďme informaci účastníků akce Petrovice-Hellendorf o jejím průběhu. Ještě zbývá několik
našich CDVp se SR k 75. výročí přenosu olympijského ohně přes československé území a několik zásilek
s příležitostným otiskem nového typu výplatního stroje německé pošty. K dostání u předsedy OS. Bohatá
fotodokumentace této akce je na webu, pocity účastníků trefně sepsal Peter Osuský, k přečtení tamtéž a
v minulém čísle Zpravodaje.
Obvyklé body programu, jako výměnná bursa účastníků, informace o připravovaných materiálech v nadcházejícím období jsou již samozřejmostí. Připravuje se vánoční kolo členského prodeje materiálů, seznam najdete
uvnitř tohoto čísla Zpravodaje. Navštívit můžete také nově otevřený internetový obchod FILASPORT, do kterého se
vstupuje na adrese: http://filasport.olymp-sport.cz nebo na adrese http://prestashop.helvetica-tempora.cz .
-jp-

FILASPORT – NOVÝ FILATELISTICKÝ INTERNETOVÝ OBCHOD JE TADY
Najdete zde více než 500 položek, ze kterých můžete vybírat, na své si
přijdou i filatelisté nesportovního zaměření.
NÁVOD K POUŽITÍ
1. Nastav měnu (Kč nebo €) a jazyk (česky nebo anglicky). Ikonky nalezneš u horního
okraje uprostřed.
2. Přihlaš se (Je to zdarma). Ikonka je v pravém horním rohu. Nejprve se zaregistruj.
3. V pravé tabulce uprostřed obrazovky zadej svůj e-mail a pod ním si zvol heslo min.5
znaků, z toho aspoň jeden číselný).
4. Otevři si účet (opět zdarma) tím, že zde zadáš znovu svůj e-mail. Otevření účtu můžeš
nechat také až po provedeném výběru.
5. Pod kategoriemi na levém okraji obrazovky jsou informace, které doporučujeme úvodem
pročíst.
6. Nyní již můžeš začít nakupovat. Na levém okraji jsou uvedeny kategorie. Po kliknutí na
vybranou kategorii a chvilce čekání se objeví podkategorie a v nich již jednotlivé položky.Ty si můžeš pro
přehlednost srovnat v okénku „třídit podle“.
7. Reprodukce, které Tě zajímají si můžeš kliknutím nechat zvětšit na dvojnásobnou nebo čtyřnásobnou velikost.
8. Pokud chceš položku zakoupit, vlož ji do košíku, tam ti naskočí označení, cena a celkový součet, případně i
poštovné
9. K celkové ceně kromě poštovného jest přičíst i balné 3 až 5 Kč za zásilku. Znelíbí-li se ti již vybraná položka,
klikni na obrázek popelnice, položka se odečte.
10. Po celkovém odběru klikni na tlačítko „košík“ a můžeš si prohlédnout, co jsi nakoupil. I zde je možno provádět
úpravy.
11. Když ti bude obsah košíku vyhovovat, doporučuji celou stránku vytisknout a tisk zaslat na naši adresu. Zboží
zašleme ve 2-3 dnech.
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František Kolář, vedoucí oddělení olympijských studií a informačního centra
ČOV, poskytl k otištění článek, který byl základem jeho vystoupení o Jiřím
Guthu-Jarkovském na slavnostním setkání Olympsportu 30. dubna 2011
v Praze.

Jiří Stanislav GUTH-JARKOVSKÝ
Narozen
Zemřel

23. ledna 1861 Heřmanův Městec
8. ledna 1943 Náchod

Zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru v roce 1894 byl i jedním z nejdéle
působících ve funkci, jeho členství zaniklo až smrtí v roce 1943. Patřil k nejbližším přátelům a
spolupracovníkům obnovitele olympijských her a dlouholetého předsedy MOV Pierra de Coubertina.
Po první světové válce byl v letech 1919-21 generálním tajemníkem MOV, spoluvytvářel
Olympijskou chartu. Po jejím přijetí se v roce 1921 stal i členem první exekutivy MOV, a to až do
roku 1924, kdy na funkci kvůli přípravě VIII. olympijského kongresu a 24. zasedání MOV v Praze
rezignoval. Až do roku 1936 se s výjimkou olympiády 1932 v Los Angeles zúčastnil všech
olympijských her a téměř všech zasedání MOV - nerad ovšem cestoval v zimě, proto nenavštívil
žádné zimní olympijské hry.
Jiří Guth byl původním povoláním středoškolský profesor. Absolvoval Filosofickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, v prosinci 1882 se stal prvním promovaným doktorem filosofie na
rozdělené české univerzitě. Už jako student se angažoval v řadě vědeckých a kulturních spolků,
např. byl prvním tajemníkem Jednoty českých filosofů či funkcionářem Svatoboru. Po studiích
působil jako vychovatel u synů knížete Schaumburg-Lippe v Náchodě. Od konce osmdesátých let učil
na různých gymnáziích v Praze a v Klatovech, až roku 1896 zakotvil na pražském gymnáziu
v Truhlářské ulici. Přestože nebyl sportovcem, jako Čech byl členem Sokola a o tělovýchovu se
zajímal jako pedagog. V létě 1891 se v Paříži seznámil s Pierrem de Coubertinem. Zrodilo se jejich
důvěrné přátelství, díky němuž se Guth stal v červnu 1894 členem MOV.
Po úspěchu I. olympijských her 1896 v Athénách usiloval o založení Českého olympijského
výboru. Seznámil se přitom s řadou sportovních nadšenců, hlavně s Václavem Rudlem a Josefem
Rösslerem-Ořovským. V květnu 1897 však místo ČOV vznikla Česká amatérská atletická unie, která
vystupovala jako české všesportovní ústředí. Guth se stal jejím prvním předsedou, následující rok ho
vystřídal Rössler-Ořovský. Společným úsilím pak 18. května 1899 založili Český olympijský výbor,
který působí dodnes. Guth byl až do března 1929 jeho prvním předsedou. V období RakouskaUherska úspěšně obhajoval jeho samostatnost proti tlaku předlitavských úřadů, ve své funkci byl
uznávaným arbitrem v častých sporech českých sportovních organizací. Milovník cestování se
koncem 19. století zapojil rovněž do činnosti Klubu českých turistů, stal se odpovědným redaktorem
časopisu Turista, v letech 1915-26 byl předsedou Klubu.
Po vzniku Československé republiky byl roku 1919 povolán - coby autor knih o společenském
chování - na Pražský hrad do Kanceláře prezidenta republiky jako ceremoniář. Vytvořil republikánský
protokol, byl ideovým tvůrcem nejvyššího československého státního vyznamenání Řádu Bílého lva a
posléze vedl i jeho agendu – a to až do roku 1925. V roce 1920 si ke jménu připojil svůj umělecký
pseudonym Stanislav Jarkovský.
Guth-Jarkovský byl plodným autorem románů a povídek z měšťanského a učitelského prostředí,
knih o společenském chování - nejznámější je Společenský katechismus z roku 1913 - a cestopisů, v
nichž využíval poznatků ze svých častých cest do zahraničí. Byl také pilným překladatelem z
francouzštiny a němčiny, jako první přeložil do češtiny práce Guy de Maupassanta, Julese Verna,
Emila Zoly, ale i Karla Maye a řady dalších.
Pro dějiny českého a mezinárodního olympismu jsou důležité jeho Paměti olympijské
(1894-1918) z roku 1929 a Poslední paměti olympijské (1918-36), které vyšly v časopise Star v
ročnících 1936-38. Je rovněž autorem prací Hry olympické za starověku a za dob nejnovějších
(1896) a Vývoj českého olympismu. Pierre de Coubertin (1938).

PRODÁM CELISTVOSTI:
OH Mnichov 1972
OH Los Angeles 1984
WM 1974 fotbal

– Cesta olympijského ohně 47 celistvostí, celý svět cena 500 Kč
- 54 ražených bloků Michel č. 8 (Německo) se všemi zvl. razítky k OH
Mnichov 1972 (v zásobníku). Cena 1500 Kč
– Cesta olympijského ohně – 41 karet pošty USA, cena 500 Kč
– obálka k WM 1974 Německo, frankatura něm. zn. MiNr. 811-2
s originál podpisem Beckenbauera, cena 200 Kč.
Ladislav Němeček, Kotojedská 434/17D, 767 01 Kroměříž
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FILATELISTICKÁ VÝSTAVA OLYMPIJSKÉ HRY A FILATELIE
se uskuteční 10.- 11.11. 2012 v Mamer, což je město v Lucembursku. Výstava je dvoudenní,
nesoutěžní a zatím nevíme, jaké soutěžní třídy budou otevřeny. Určitě však bude třída námětová a
jednorámovky, neví se, zda bude třída open. Vklad do souteže se neplatí žádný, propozice zašleme,
jakmile budou k disozici. Zájemci o účast na této soutěži, která se uskuteční zřejmě jako náhrada za
Olymphilex při olympiádě, o které zatím nikdo nic neví. Zájemci o účast se přihlašují obratem u
předsedy OS Ing.J.Petráska nejpozději do konce prosince t.r.
Světový veletrh olympijské filatelie se v roce 2012 uskuteční na přelomu května a června
v Athénách. S podrobnostmi vás seznámíme v příštím čísle!

BRITSKÁ KRÁLOVSKÁ POŠTA A OH 2012
300 dnů do zahájení olympijských
her v Londýně 2012, Britská královská
pošta oznámila, že tiskařské stroje
chrlí miliony nových příležitostných
známek
k olympijským
a
paralympijským hrám v Londýně v příštím
roce. Známky budou v prodeji ve všech
11.800 pobočkách poštovních úřadů v celé Velké Británii od čtvrtka 5.1.2012. Budou vydány čtyři
nové známky - dvě pro první třídu a dvě do zahraničí na zásilky do 20 g váhy. Obě dvojice mají
jednu známku s logem pro olympijské hry a jednu známku s logem pro paralympijské hry v Londýně
2012. Společně se sérií známek budou vydány také dvě FDC, jedna pro poštovní zásilky určené pro
Británii, druhá pro zásilky mimo Británii. A dále dva známkové sešitky po 6 známkách 1. třídy. Jeden
sešitek představuje citát Sebastiana Coa o vizi Londýna, druhý pak obsahuje důležitá data pro
Londýn 2012.

Mimo uvedené čtyři známky Britská královská pošta zařadila do emisního plánu na rok 2012 další
tři položky, týkající se olympijských a paralympijských her 2012 v Londýně. Známé jsou termíny
vydání a název emise, další je zatím překvapením:
16.7.2012
Olympijské a paralympijské hry (Welcome - vítejte)
červenec a srpen
Britští zlatí medailisté (novinka britské královské pošty)
27.8.2012
Olympijské a paralympijské hry (Memory - vzpomínka)

Sbíráš tenis?
Potom je pro tebe nezbytné, podívat se na stránky přítele Pascala Bedenese, kde najdeš všechny
novinky posledních let. Adresa je : http://afcos-tennis.pagesperso-orange.fr/nouveau.htm

Prodám
olympijské a sportovní PR, SR, OVS Československa, ČR a SR
od roku 1970 do r. 2005 na CDV, CDVp, O, Op.
Vše prošlé, mnohé položky jako R-.
Cca 930 ks celistvostí v 5 kroužkových albech SCHAUBEK, pouze vcelku.
Radek Jásek, Havlíčkova 271, Červené Pečky, 28121 nebo radek.jasek@seznam.cz
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