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Vážení členové a přátelé, 
 
   dostáváte do rukou mimořádné číslo našeho Zpravodaje. Tentokrát věnované nikoliv významné 
sportovní události, ale našemu „velkému“ Jardovi Petráskovi, který nás opustil dne 3. srpna 2022. 
   Byl po dlouhá léta duší společnosti OLYMPSPORT a jejím předsedou v letech 1985-2018, od roku 2018 
pak jejím čestným předsedou. Patřil mezi nejvýznamnější filatelistické sběratele ve světě, zejména v 
oblasti olympijské a sportovní filatelie. Jeho zásluhy o olympijské sběratelství byly oceněny medailí Juana 
Antonia Samaranche, kterou v roce 2012 jako první na světě převzal z rukou jeho syna. 
   Na stránkách Zpravodaje najdete vzpomínky členů výboru, řadových členů a také přátel ze zahraničí. Z 
jejich slov cítíme, jak velkou osobností ve světě sportovní a olympijské filatelie Jarda byl. Jeho 
nezapomenutelný přínos pro Olympsport je prezentován zejména ve vzpomínce Vaška Diviše, který byl v 
poslední době s Jardou v nejbližším styku. Jak sám s nadsázkou říká, „dělal jsem Jardovi sekretáře“. Určitě 
vám nebude vadit, že se některé fotografie ve vzpomínkách opakují. Vložili je tam autoři a nebylo by 
správné do jejich vzpomínek jakkoliv zasahovat. 
   Já osobně jsem převzal funkci předsedy Olympsportu po Jardovi v r. 2018 - v době, kdy už cítil, že již 
svému Olympsportu nemůže dávat tolik, jak by sám chtěl. Zůstal však mým mentorem a pokud ne přímo, 
tak v duchu jsem se ho ptal, zda mé rozhodnutí je správné. I já si dovoluji připojit krátkou konkrétní 
vzpomínku: 
   Bylo to v r. 2017, kdy jsem již jako člen výboru odjel společně s Jardou na Světový veletrh olympijských 
sběratelů do Bratislavy. Na veletrhu byli přítomni téměř všichni současní nejvyšší představitelé 
současného olympijského sběratelství. Nyní již slova Jardy, jak je uvedl v informaci, zveřejněné ve 
Zpravodaji: 
„Zdravíme se s řadou dalších přátel, které známe z dřívějška, přátelské objetí s presidentem AICO, 
Romanem Babutem, z Francie dorazil starý dobrý známý Jean Pierre Piqot, až z arizonské metropole Mark 
Maestrone, ze Španělska caballero a president španělské olympijské akademie, Pablo Galan, bohatě je 
zastoupená Itálie v čele s presidentem Pasqualem Polem, nechybí ani sekretář AICO Christophe a sestavu 
doplňují domácí slovenští přátelé. To jsou ti, které známe, Ervín Smažák, Igor Banas, samozřejmě pokladník 
AICO Branislav Delej (hlavní organizátor Veletrhu), později dorazí z jakési schůze i Peter Osuský, jenomže 
určitě víc než polovina jsou ti neznámí. Ať už z Číny, Japonska, Indie, Thajska, Turecka, Srbska, Norska, 
Německa, Chorvatska, Maďarska, Litvy, Rumunska, Holandska, Finska, Monaka, Švýcarska a já nevím 
odkud ještě“ 
A proč ho cituji? Protože jsem se osobně přesvědčil, jakou autoritou v této společnosti sběratelů Jarda byl. 
A ti zatím neznámí? Ti přicházeli během veletrhu za námi, aby se hlavně Jardovi osobně představili a 
vyjádřili potěšení z osobního setkání s tak známou osobností. 
 
Jardo, moc nám všem chybíš!                                                                             Josef Kočí, Olomouc, 18.9.2022 

 
 
 
 

Světový veletrh 
olympijských 

sběratelů 
v Bratislavě 2017 

 
 

Mark Maestrone, Josef Kočí a Jaroslav Petrásek Branislav Delej a Jaroslav Petrásek, vpravo přihlíží 
Peter Osuský 
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Moje vzpomínka na „velkého“ Jardu 

   Seznámili jsme se v roce 1980 v Českých Budějovicích,  asi na historicky největším setkání 
OLYMPSPORTu, já, filatelistický nováček, Jarda již pokročilý vystavovatel. Našel jsem při pátrání o vzniku 
naší námětkové sekce (1966) v jednom zápise Komise námětové filatelie SČF z té doby, že Ing. Jaroslav 
Petrásek z Českého Brodu požádal o zveřejnění „rozdělení ryb        a motýlů ve filatelii“. No, jako vášnivý 
vodák měl k přírodě vždy velmi blízko. Ve výstavním katalogu filatelistického kroužku Českého Brodu 
z roku 1963 náš Jaroslav měl exponát „SSSR 1961-1963“ a Jaroslav Justýn „Šachy ve filatelii“. A hádejte, 
kdo byl iniciátorem této výstavy, předseda Jaroslav Petrásek st., jablko tak nezapadlo daleko od stromu. 

   V té době měl Jaroslav na starost kolování v OS, čili výměnu 
přebytků našich členů. Tato balíková forma, kterou začal náš 
zakladatel Václav Robin Bušek, spočívala v koloběhu objemných 
zásilek přes poštu, evidenci a kontrolu prodeje a hlavně spousty 
práce s odesíláním a příjmem balíků. A Jaroslav mě nachytal a tuto 
činnost mi předal, a takhle to již zůstalo po celou dobu našeho 
kamarádství, de facto jsem byl jeho externím sekretářem. 
Kolování skončilo někdy koncem osmdesátých let navýšením 
poštovného a celá kdysi úspěšná akce ztratila na významu. Jarda 
byl v té době v OS pověřen vést odbornou skupinu basketbal, 
volejbal a házená, vznikly z  toho naše první a sedmá knihovnička 
„Basketball I.“ a „Basketbal II.“. Jaroslav měl k basketu blízko, hrál 
jej za Vysoké školy, chvíli i první ligu. Můj sport byl volejbal, ale na 
nižší úrovni, a tu slibovanou knihovničku stále odkládám. 

   Po Jardovi Justýnovi, druhém předsedovi OS, přebírá Jarda tisk 
a rozmnožování našich zpravodajů a prvních knihovniček. Měl k tomu na průmyslové škole stavební 
v Dušní ulici, kde učil statiku betonových konstrukcí, vhodné podmínky, ale také hromadu práce nejdříve 
s redakcí rukopisů a potom se skládáním výtisků. Pamatuji se, že mu pomáhali i kolegové z kabinetu, a 
také dle možností pražští členové OS. Když Jaroslav v roce 1999 zaslouženě povýšil na ředitele tohoto 
institutu, přešli jsme na zadávání této práce profesionálním tiskárnám.   

   Ještě jednu další důležitou vzpomínku. Jardovi jsem vždy, při mé časté návštěvě Českého Brodu, záviděl, 
že doma vybojoval svoji „trucovnu“. Jeho pracoviště mělo dva velké kancelářské stoly, později i vybavené 
počítačem s velkou obrazovkou a obětavá žena Blanka toto území důsledně tolerovala. A hlavně zde byly 
spousty knihoven a regálů plných naší filatelie. Však také obě vnučky, a hlavní sekretářka, dcera Eva, měly 
dost práce, když přijaly před několika lety úkol tento archiv uspořádat.  Jaroslav se ale nevěnoval jen 
olympijské        a sportovní filatelii, zajímaly ho anglické celiny a staré Československo. Redigoval knihu o 
své osadě na Sázavě „Mazourovské vzpomínání“ a napsal publikaci o rodném městě „Český Brod  aneb 
Dawson City – město mého mládí“. Dalším velkým koníčkem byl bridge, s manželkou  Blankou jej hráli 
nejdříve jednotlivě na soutěžní úrovni, později jako pár na místní úrovni v Českém Brodě. Vždy jsem se 
v posledních letech divil, že Jaroslav přes svůj zdravotní hendikep vydrží tuto náročnou hru zvládat.  

   A teď k naší největší společné akci, v roce 1984 v Lausanne MOV založil pod patronací svého předsedy a 
filatelisty Juana Antonia Samaranche mezinárodní organizaci olympijských filatelistů „FIPO“. Na konci 
ledna 1985 jsme jmenovitě Jaroslav Justýn, Jaroslav Petrásek a já dostali osobní pozvání od prezidenta 
MOV, byla to pro nás veliká výzva účastnit se zasedání FIPO a současně pořádaného „OLYMPHILEXu 85“, 
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vše v období od 18. do 24. března. Jenže tehdy platilo pravidlo, musíš dostat od  státu výjezdní doložku a 
na jejím základě tuším možnost koupit 5$ na den. O prachy nám tolik nešlo, ale souhlas v sešitě na 
pasovém oddělení v ulici Na Perštýně stále na naše jména nebyl. Požádali jsme tedy písemně sekretariát 
FIPO o poslání příslibu, že se o nás kompletně postarají, obratem došly pětistránkové elaboráty jak jsme 
tam nutní, jsou připraveny plakety pro oba Jardy a náš 
pobyt bude finančně plně kryt. A sám prezident MOV to 
asi 3x podepsal. Po předání zvacích listin na pasovém se 
v sešitě nejdříve objevilo jméno Justýn, potom Petrásek 
ale moje stále ne. Měli jsme jet dvěma auty, já jako řidič 
s velkým Jardou, starší Jarda se svým švagrem.  Asi tři 
dny před plánovaným odjezdem, objevil Jaroslav P. 
někoho známého na správném místě, tuším že se to 
jmenovalo „bankovní ústav“, kde po mém osobním 
ujištění, že budeme dobře reprezentovat náš stát, světe 
div se, druhý den v tom ošmataném sešitě stálo i moje 
jméno.    

   Z časových důvodů, Jarda Justýn měl vyřídit ještě 
nějakou neodkladnou záležitost, jsme vyrazili mou 
Škoda 120 sami směrem na Mnichov. Auto bylo 
naloženo konzervami a spacáky, tak jak  byli našinci 
zvyklí cestovat, na prodej a výměnu jsme vezli každý 
nějaké zavazadlo plné východní olympijské filatelie. 
Abychom neměli problémy s celníky, tak nám přítel Ing. 
Krajíc jako soudní znalec materiály ohodnotil jako osobní dary pro garanta naší návštěvy, samotného 
prezidenta MOV. Na naší i německé hranici nebyl žádný šťoura, žel na švýcarské Jardova krabice neprošla 
bdělým okem přítomného celníka, který se bavil neobvyklou přítomností českého auta. Výsledkem bylo 
tříhodinové zdržení a poplatek 30$, dárek pro Samaranche do Švýcarska nebyl polehčující argument. A  to 
nás náš stát vybavil 20$ pro cestu na 4 dny.  

   Této příhodě předcházel první den cesty, v Mnichově jsme byli provázeni celý večer po slavných 
pivnicích, na závěr to byl lokál „100 piv“ kde byly i tři naše české lahváče. Příjemná exkurze ale skončila 
trochu neradostně, předpokládané přespání v březnu někde v teple se  nekonalo a nám nezbylo než  
nocovat v sedě v malé škodovce na parkovišti mnichovského olympijského stadionu. Byli jsme sice jako 
tematicky na správném místě, jenže Jardových 
190 cm silně trpělo. Překvapilo nás, že naše 
nouzové spaní po krátkém vysvětlení tolerovala 
i místní policejní hlídka. Ráno se nám podařilo do 
stadionu proniknout a obdivovat jeho pěkné, 
velmi členité architektonické řešení.  

   Další noc jsme strávili u emigrantských 
kamarádů ve Winterthuru, Jaroslav u našeho 
člena Arnošta Kassowitze, já u vodácké dvojice, 
se kterou jsem se neviděl řadu let. Moje 
návštěva bylo neočekávané překvapení, 
vzájemných vzpomínek u lahvinky dobrého 
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moku dlouho do noci. V Lausanne jsme měli z Prahy 
objednané ubytování v tehdy ještě pěkném Youth Hostel 
Jeunotel vedle olympijského parku, sice na studentských 
palandách, ale s dobrou snídaní a s vědomím, že takhle nějak 
bývali ubytováni sportovci na historických olympijských 
hrách. Zasedání FIPO se uskutečnilo v novém sídle 
Olympijského muzea, mezi řadou dalších byli oba Jaroslavové 
za svou činnost v olympijském hnutí odměněni plaketami 
předávanými Juanem A. Samaranchem. Setkání olympijských 
sběratelů se konalo ve velkém bílém stanu na terase muzea, 
pro nás to byla novinka, tolik spřízněných duší jsme neznali, a 
na stolech bylo spousty materiálů olympijské a sportovní 

filatelie z celého světa, to naše sběratelské srdce 
plesalo. Jenže naše kapsa byla prázdná, něco se 
sice prodalo nebo vyměnilo, ale nabídka byla 
většinou cenově nedostupná. Oba Jardové měli 
již ve světě své kontakty, takže jejich úlovky byly 
bohatší. Na expozici Olympijského muzea i 
samotné město Lausanne ležící u Ženevského 
jezera nám mnoho času nezbylo, byli jsme tam 
vlastně jen dva dny. To jsme ale později, po 
změně režimu u nás, rádi napravili. 

Abych dokreslil, jak dopadl náš výlet, po 
opětovném krátkém přespání ve Winterthuru, 
jsme v Mnichově našli správný magazín, kde jsme 
s Jardou koupili tehdy moderní sestavu rádoby 
stolního počítače značky Sincler a nějaké dárky pro rodinné příslušníky. Jenže byl večer a my jsme museli 

dorazit do půlnoci na hranici, abychom splnili termín dle 
výjezdní doložky. V té době se dalo předpokládat, že nás 
příště nikam nepustí, kdybychom nedorazili včas. Tehdy 
ta cesta z Mnichova ve tmě a bez současné navigace 
nebyla jednoduchá, no výsledkem bylo, že jsem asi 5 km 
před „čárou“ usnul, Jarda spal celou cestu, a přerazil 
starý telefonní sloup a skončili jsme na louce. Ujal se nás 
nějaký našinec žijící v blízké německé vesnici, ráno zařídil 
traktor, který nás odtáhl na vrchol kopce   a my 
s nabouraným autem sjeli do celního prostoru našeho 
státu. Jaroslav potom zavolal syna a ten pro nás přijel a 
rozvezl nás do domovů. Tak neslavně skončil náš výlet, 
ale asi také měl dobrý vliv na utužení našeho dalšího 
mnohaletého přátelství.   

   Příští rok jsme si funkce vyměnili, jeli jsme Jardovým 
embéčkem, a přibrali Radka Jáska. Opět jsme opakovali 
jedno přespání v autě, v Lausanne jsme spali spokojeně 
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v Jeunotelu, a více jsme se věnovali prohlídce úžasného olympijského muzea a výměně na OLYMPHILEXU 
1986. Jenže zákon schválnosti, Jardovo starší auto odmítlo z města odjet, a co teď dál. Nakonec se nám 
podařilo objevit manželskou dvojici původně z Moravy, a ti nám pomohli zařídit opravu a naše cesta pak 
již potom dopadla dobře. Pozdější zájezdy na OLYMPHILEX v Lausanne v letech 1994 a 1995 v obvyklé 
sestavě Jarda, Radek a já se konala mým autem, a další hromadné zájezdy v letech 2003 (organizátor Béda 
Polák) a 2014 (organizátor Palo Ondráška) již byly autobusy, žel velmi nepohodlnými.       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vraťme se ale k Jardově funkci předsedy OS, tu pilně zastával v letech 1985 až 2018, tedy více než 30 let. 
To jiní prezidenti zdaleka takhle dlouho nevydrží, navíc Jaroslav práci nerozděloval, ale snažil se hodně 
udělat sám. V posledních letech ho sice silně omezovaly zdravotní potíže, to jsme často řešili propojením 
počítačů mezi Bílým kamenem a Českým Brodem často i mou osobní návštěvou u Jardy. Za dobu jeho 
kralování v OS navrhl stovky olympijských a sportovních razítek a přítisků, většinou zařídil jejich realizaci s 
rytcem a příslušným pracovištěm České pošty.  

   Velkou zásluhu má Jaroslav v organizaci našich setkání OS, 
uvědomme si, že za jeho vlády jich bylo více než 60, z toho 
7 v Českém Brodě a několik v jeho průmyslové škole. 
V letech 1983, 1985 v době hluboké totality, se mu povedlo 
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přivést na naše výstavy konané pro minimální náklady v Muzeu policie, předsedu mezinárodního 
olympijského výboru Juana Antonia Samaranche. K jeho cti nutno dodat, že si vždy se zájmem prošel celou 
výstavu, kdežto ministr socialistické tělovýchovy Antonín Himl zůstal raději v  občerstvovně. Poslední 
návštěva předsedy MOV na naší výstavě se uskutečnila v roce 1999. 

    Jaroslavovi se také hned po sametové 
revoluci v září roku 1991 podařilo zajistit 
účast na našem setkání OS výjezdní zasedání 
členů německé organizace IMOS, včetně 
jejich předsedy Dietera Germanna. Němci to 
organizovali ve velkém jako exkurzi po 
našich sportovních zařízeních, někteří přijeli 
i se svými manželkami, pro které byl 
organizován dámský program. Od té doby 
jsme několikrát v různém složení navštívili 
jejich velmi pečlivě organizovaná setkání 
(Winterthur, Bad Aibling, Schwabenheim), 
poslední společné bylo na hraničním přechodu v Petrovicích v roce 2011. Konalo se jako vzpomínka na 
první olympijskou štafetu, která vedla přes naše území v roce 1936.   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1993- Bad Aibling, zleva Jaroslav Petrásek, Andělín 
Adolf, Zdeňka Divišová, Josef Kočí a Radek Jásek 

1990 - Winterthur, setkání IMOS, zleva Jaroslav Justýn, Jaroslav 
Petrásek a Arnost Kassowitz 

1995 - Lausanne, zleva pánové Ján Habrovský, Jaroslav 
Petrásek  a Václav, Diviš 
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    Jaroslav zastupoval naší OS při jednání s Českým 
olympijským výborem, byl členem České 
olympijské akademie a působil jako mezinárodně 
uznávaný komisař pro olympijskou filatelii. Byl 
zván na výstavy OLYMPHILEX pořádané většinou 
při letních olympijských hrách, byl v  Barceloně, v 
Atlantě, kde fandil Hilgertové, v Sydney, z kterého 
je foto, jak vleče naše exponáty pro tamní výstavu, 
v Athénách kde jsme byli společně s Radkem 
Jáskem na basketbale, beach volejbale a vodním 
slalomu a v Pekingu, kde se setkal se slovenským 
zástupcem Ervínem Smažákem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Musím vzpomenout jeho publikační činnost, je autorem několika našich knihovniček, zejména o Sokole 
a basketbalu. Velkou práci věnoval sestavení několikadílného Katalogu našich sportovních razítek, 
s kterým jsem mu formou doplňování a zpřesňování pomáhal. Je třeba vyzdvihnout jeho mravenčí práci 
při opravách nedokonalých otisků originálních razítek a jejich vkládání do šablony katalogu, včetně popisů. 
Za tento katalog získal několik ocenění, naposledy při světové výstavě PRAGA 2018.    

   Někdy okolo roku 2011 se mu podařilo s pomocí studenta ze své školy vytvořit základ našich webových 
stránek v programu FrontPage 2003, chvíli se jej snažil plnit, ale pak mi je předal se slovy: „Nauč se to !“  
(a to byl mladší o půl roku). Plnil a upravoval jsem je až do loňského roku, v současné době máme nové 
stránky v moderním prostředí WordPress sponzorované  a i plněné novým předsedou OS Josefem Kočím.      

   Jaroslav sestavil několik tematických exponátů   o sportu 
u nás, dodnes je využíváme na filatelistických výstavách jako 
prezentace činnosti našeho OS. Nesmím zapomenout na 
několik let se táhnoucí spor se zástupcem MOV Manfredem 
Bergmanem o tom, že Týden zimních her 1924 v Chamonix 
byl uznaný na    VIII. Olympijském kongresu 1925 v Praze 
jako I. zimní olympijské hry, a to především zásluhou našeho 
Josefa Rösslera-Ořovského. Přestože je to uvedeno 
v protokolu technické části kongresu, tak Manfred a 

potažmo historici z Olympijského muzea v Lausanne to posouvají na rok 1926 na zasedání MOV v Lisabonu 
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   Největší Jardovo ocenění je udělení medaile „Juan Antonio Samaranch Medal awarded for Olympic 
Collecting“ které získal 22.6.2012 od Mezinárodního olympijského výboru jako první filatelista na světě, 
a to za celoživotní úsilí na poli olympijské a sportovní filatelie. Medaili a diplom mu předával syn 
Antonia Juana Samaranche v sídle MOV. 

     

   Jak uzavřít toto povídání, „velký“ Jarda mi i nám bude velmi chybět, bylo to již znát, kdy již jako čestný 
předseda spokojeně podřimoval při našich jednáních. Před nemocí ale sršel nápady, měl osobní kontakty 
jak na ČOV, tak i Českou poštu, kde se snažil ovlivňovat sportovní artefakty vydávané touto státní institucí. 
Měl i kontakty na některé naše sportovní svazy a sportovní novináře, a to při vedení OS využíval. Po osobní 
stránce budu mít vždy vzpomínku na společné chvíle u jeho pracovního stolu s počítačem, doplněné 
Blančinou kávou, a vždy s dobrým zákuskem.                                                               

                                                                                                                                                      kamarád Vašek Diviš 
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Dear Jardo, dear philatelic Friend … 
great Olympic collector 
“globetrotter”… 

Milý Jardo, milý filatelistický příteli… 
velký olympijský sběratelský 
“světoběžníku”… 

Zanim nasze siostrzane kluby filatelistyki 
olimpijskiej i sportowej, OLYMPSPORT i 
OLIMPIJCZYK, celebrowaliśmy 50-lecie polsko-
czesko-słowackiej przyjaźni i współpracy podczas 
spotkania w Pradze w listopadzie 2019 roku, i zanim 
udałeś się w ostatnią podróż … wiele w życiu 
naszych Klubów i w naszych osobistych relacjach się 
wydarzyło. Wierzę w to, że w tę wieczną podróż 
udałeś się z bogatymi i arcyciekawymi 
wspomnieniami z podroży jako filatelista i 
kolekcjoner olimpijski. Nie tylko byłeś długie lata 
szefem czeskich i słowackich filatelistów, ale 
należałeś do międzynarodowej Rodziny 
kolekcjonerów olimpijskich, jak wielu z nas. Po 
prostu byłeś olimpijskim „globetrotter” i takim 
chciałbym Ciebie wspomnieć. 
Poznaliśmy się osobiście w 1985 roku, kiedy to 
usłyszałem na pierwszej wystawie filatelistyki 
olimpijskiej OLYMPHILEX’1985 w Lozannie 
zorganizowanej przez FIPO IOC (Fédération 
Internationale de Philatélie Olympique / Committe 
Internationale Olympique), że po brawurowej 
jeździe autem „skodovka”, mimo wypadku 
drogowego, ekipa filatelistów z ex-Czechosłowacji 
dojechała z Pragi do Lozanny i eksponaty  dojechały 
na miejsce. Z racji twojego znaczącego wzrostu i 
słyszalnego języka czeskiego z daleka szybko się 
odnaleźliśmy i nawiązaliśmy osobisty kontakt, a 
ułatwiło nam to, że obaj jako inżynierowie 
budownictwa rozumieliśmy się doskonale.  
Wkrótce, nadarzyła się wręcz nieprawdopodobna i 
niezwykła historia w naszym życiu. W połowie 
listopada 1989 roku, Jardo z Vaskiem Diviśem 
przyjechali do Warszawy na wystawę filatelistyki 
olimpijskiej z okazji 70-lecie Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, w otwarciu której uczestniczył Juan 
Antonio Samaranch Prezydent IOC i jednocześnie 
Prezydent FIPO. Jardo i Vasek rezydowali w moim 
małym mieszkanku w centrum Warszawy. Po 
długim wieczorze przy pewnym polskim znanym 
napoju (z trawką) i dyskusji na temat rodzącej się 
demokracji w Polsce (byliśmy już po pierwszych  

Naše sesterské olympijské a sportovní filatelistické 
kluby OLYMPSPORT a OLIMPIJCZYK oslavili při 
setkání v Praze v listopadu 2019 50. výročí polsko-
česko-slovenského přátelství a spolupráce a než jsi 
se vydal na poslední cestu... hodně se stalo v životě 
našich klubů a našich osobních příběhů. Věřím, že 
jsi se na tuto věčnou cestu vydal s bohatými a 
nesmírně zajímavými vzpomínkami na svou cestu 
filatelisty a olympijského sběratele. Nejen, že jsi 
dlouhá léta stál v čele českých a slovenských 
filatelistů, ale patřil jsi jako mnoho z nás do 
mezinárodní rodiny olympijských sběratelů. Byl jsi 
prostě olympijský "světoběžník" a takto bych Tě rád 
zmínil. 

 
Osobně jsme se potkali v roce 1985, když jsem na 
první olympijské filatelistické výstavě 
OLYMPHILEX'1985 v Lausanne pořádané FIPO IOC 
(Fédération Internationale de Philatélie Olympique 
/ Committe Internationale Olympique) slyšel, že po 
odvážné jízdě v autě „Škodovka“ navzdory silniční 
nehodě, posádka filatelistů z bývalého 
Československa, která cestovala z Prahy do 
Lausanne, exponáty dovezla. Vzhledem k Tvoji 
značné výšce a z dálky znějící češtině jsme se rychle 
našli a navázali osobní kontakt, který byl usnadněn 
tím, že jsme si oba jako stavební inženýři perfektně 
rozuměli. 
 

Brzy se v našich životech stal téměř neuvěřitelný a 
mimořádný příběh. V polovině listopadu 1989 
přijeli Jarda s Vaškem Diviśem do Varšavy na 
výstavu olympijské filatelie u příležitosti 70. výročí 
založení Polského olympijského výboru, kterou 
zahájil Juan Antonio Samaranch, prezident MOV a 
prezident FIPO. Jarda a Vašek bydleli v mém malém 
bytě v centru Varšavy. Po dlouhém večeru u 
slavného polského nápoje (s trávou) a diskusi o 
vznikající demokracii v Polsku (byli jsme již po 
prvních svobodných volbách 4. června 1989 a 
prvním nekomunistickým premiérem byl Tadeusz  
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wolnych wyborach 4 czerwca 1989 roku i 
pierwszym niekomunistycznym premierem był 
Tadeusz Mazowiecki) oraz po rozważaniach - czy i 
kiedy może nadejść moment wolności dla 
Czechosłowacji, po nieprzespanej nocy, udaliśmy 
się na uroczystość otwarcia wystawy . Na wystawę, 
która o ironio odbywała się w salach Domu 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej udaliśmy się pieszo w 
południe 19 listopada 1989 roku. Na naszej trasie 
był plac z pomnikiem Feliksa Dzierżyńskiego, 
najbliższego współpracownika Lenia i  twórcy 
sowieckiego NKWD, a w  Polsce symbolu krwawego 
reżimu komunistycznego. Na placu zgromadzony 
był tłum ludzi przyglądających się demontażowi 
pomnika tego polakożercy. Stanęliśmy i my na 
dłuższą chwilę. Jardo i Vasek znowu powtarzali 
pytanie: a kiedy przyjdzie taki moment usunięcia 
komunistów z Czechosłowacji? 
Po uroczystości otwarcia wystawy olimpijskiej 
wróciliśmy do domu i rozmawialiśmy o programie 
ich pobytu na kolejne 2-3 dni w Warszawie. Ciekawi 
byliśmy, czy będzie relacja z otwarcia wystawy w 
Polskiej Telewizji, a tutaj szok – zamiast o wystawie, 
bezpośrednia relacja z Pragi z Vaclavske Namesti, a 
w obrazie tysiące ludzi i początek Aksamitnej 
Rewolucji. Decyzja była szybka i tylko jedna – 
wyjazd. 
Jaroslav i Vaska jeszcze wieczornym pociągiem do 
Pragi. Ale jeszcze 19 listopada 1989 r. zdążyli 
zostawić wpis w Kronice KZ OLIMPIJCZYK ...  

Jardo, Vasek i ja staliśmy w tym tłumie, gdzieś tam na dole i 
przyglądaliśmy się demontażowi komunizmu w Polsce; 
południe, 19 listopada 1989 roku (źródło: nieznane) 
Jarda, Vašek a já jsme stáli v tom davu, tam dole a sledovali 
demontáž komunismu v Polsku; poledne, 19. listopadu 1989 
(zdroj: neznámý) 

Mazowiecki) a  zvažovali, zda a kdy může nastat 
chvíle svobody pro Československo, jsme se po 
probdělé noci vydali na slavnostní zahájení výstavy. 
Na výstavu, která se ironicky konala v sálech Domu 
polsko-sovětského přátelství, jsme šli 19. listopadu 
1989 v poledne pěšky. Na naší trase bylo náměstí s 
pomníkem Felixe Dzeržinského, nejbližšího 
spolupracovníka Lenina a zakladatele sovětské 
NKVD a v Polsku symbolu krvavého komunistického 
režimu. Na náměstí stál dav lidí, kteří sledovali 
rozebírání pomníku tohoto pojídače. Taky jsme 
dlouho stáli. Jardo a Vašek zopakovali otázku, kdy 
přijde okamžik odstranění komunistů z 
Československa? 
 
 

 
Po slavnostním zahájení olympijské výstavy jsme se 
vrátili domů a povídali si o programu jejich pobytu 
na další 2-3 dny ve Varšavě. Byli jsme zvědaví, jestli 
bude reportáž z vernisáže výstavy v Polské televizi 
a tady šok - místo výstavy přímá reportáž z Prahy s 
Václavským náměstím a na snímku tisíce lidí a 
začátek Sametové revoluce. Rozhodnutí bylo rychlé 
a bylo jediné – odejet. 
 

Jaroslav a Vašek ještě večerním vlakem odjęli do 
Prahy. Ale 19. listopadu 1989 se jim podařilo 
zanechat záznam v kronice KZ OLIMPIJCZYK ... 

Relacja z demonstracji na Vaclavske Namesti w Telewizji 
Polskiej; wieczór, 19 listopada 1989 roku (źródło: nieznane) 
 

Reportáž z demonstrace na Václavském náměstí v Polské 
televizi; večer 19. listopadu 1989 (zdroj: neznámý) 
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Te bardzo ważne przeżycia w Warszawie, nie tylko 
jako kolekcjonerów olimpijskich, pozostały na 
zawsze w naszej pamięci i  tak się złożyło, że 
następne lata dziewięćdziesiąte były pełne 
intensywnych kontaktów i współpracy pomiędzy 
polskimi, czeskimi i słowackimi olimpijskimi 
filatelistami. Dla historycznego porządku muszę 
zapisać, że tę współpracę z polskiej strony rozpoczął 
mój wielki poprzednik Fabian Bura (1913-1996), 
filatelista-olimpijczyk w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego stulecia był dyrektorem Polskiego 
Ośrodka Kultury w Pradze i zawiązał pierwsze 
kontakty z  klubem OLYMPSPORT.  

W 2002 roku, OLIMPIJCZYK celebrował 40-lecie 
utworzenia klubu i wpadliśmy z Jardą na pomysł, 
aby zorganizować mecz przyjaźni w filatelistyce 
olimpijskiej i sportowej POLSKA-CZECHY podczas 
międzynarodowej wystawy filatelistycznej PŁOCK 
2002 z okazji Międzynarodowych Igrzysk Szkolnych. 
Z każdego kraju uczestniczyło w zawodach pięć 
eksponatów – wynik wypadł blisko remisu.  

Tyto velmi důležité zážitky ve Varšavě, nejen ty 
olympijských sběratelů, zůstaly navždy v naší 
paměti, a tak se stalo, že následující devadesátá léta 
byla plná intenzivních kontaktů a spolupráce mezi 
polskými, českými a slovenskými olympijskými 
filatelisty. Pro historický pořádek musím 
poznamenat, že tuto spolupráci na polské straně 
zahájil můj velký předchůdce Fabian Bura (1913-
1996), filatelista-olympionik v 60. letech 20. století, 
byl ředitelem Polského kulturního centra v Praze a 
založil první kontakty s klubem OLYMPSPORT. 

 
 

V roce 2002 oslavil OLIMPIJCZYK 40. výročí založení 
klubu a s Jardou jsme přišli s nápadem uspořádat 
přátelské utkání v POLSKO-ČESKÉ olympijské a 
sportovní filatelii při mezinárodní filatelistické 
výstavě PŁOCK 2002 u příležitosti Mezinárodních 
školních her. Soutěže se zúčastnilo pět exponátů z 
každé země – výsledek se blížil remíze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta pocztowa i kasownik z okazji meczu przyjaźni w 
filatelistyce olimpijskiej i sportowej POLSKA- CZECHY. 

Płock, 30 czerwca 2002 r. 
 

Pohlednice a razítko u příležitosti přátelského zapasu   v 
olympijské a sportovní filatelii POLSKO-ČESKÁ REPUBLIKA 

Płock, 30. června 2002 
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OLIMPIJCZYK ustanowił Fabiana Burę, pierwszego prezesa klubu swoim patronem podczas uroczystego zjazdu 40-lecia z 
udziałem Andrzeja Szalewicza prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1989-1996) i zagranicznych gości Jaroslava Petráska 

(pierwszy od prawej) i Ferenca Kalocsai z Węgier. Płock, 30 czerwca 2002 r.  
 

OLIMPIJCZYK jmenoval svým patronem Fabiana Buru, prvního prezidenta klubu, při jubilejním setkání k 40. výročí za účasti 
Andrzeje Szalewicze, prezidenta Polského olympijského výboru (1989-1996) a zahraničních hostů Jaroslava Petráska (první 

zprava) a Ference Kalocsaie z Maďarska. Płock, 30. června 2002 

 

 

Jardo był doskanale znanym kolekcjonerem 
olimpijskim w Polsce i mam wrażenie, że czuł się u 
nas znakomicie. Zanim w 2009 roku uczestniczył 
jako sędzia w jury Międzynarodowej Wystawy 
Filatelistycznej BASKETFIL’2009 w Poznaniu, 
zorganizowanej z okazji  rundy eliminacyjnej 
Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn 
EuroBasket 2009, 6.-9.9. 2009 r., był wystawcą i 
uczestnikiem 14th World Olympic Collectors’ Fair 
WARSZAWA 2009 zoorganizowanych z okazji 90-
lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przybyli 
ponownie do Warszawy Jardo i Vasek, nierozłączna 
para przyjaciół w filatelistyce olimpijskiej. Te kilka 
migawek z targów najlepiej oddaje atmosferę 
radości z filatelistyki olimpijskiej. Jardo był filatelistą 
sportowym i olimpijskim z krwi i kości. 
 
 

 
 

Jarda był v Polsku známý olympijský sběratel a mám 
dojem, že se u nás cítil skvěle. Předtím, v roce 2009, 
był porotcem Mezinárodní filatelistické výstavy 
BASKETFIL’2009 v Poznani, pořádané u příležitosti 
kvalifikačního kola Mistrovství Evropy mužů v 
basketbalu EuroBasket 2009, 6.-9.9. V roce 2009 był 
vystavovatelem a účastníkem 14. Světového 
olympijského sběratelského veletrhu VARŠAVA 
2009 pořádaného u příležitosti 90. výročí Polského 
olympijského výboru. Jarda a Vašek, nerozlučná 
dvojice přátel olympijské filatelie, se vrátila do 
Varšavy. Těchto pár snímků z veletrhu nejlépe 
odráží atmosféru radosti v olympijské filatelii. Jarda 
byl sportovní a olympijský filatelista z masa a kostí. 

 


