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    PyeongChang 2018 již za rok 
 
   Ještě v nás, sportovních fanoušcích, nestačily doznít zážitky a vzpomínky na loňský 
olympijský festival v brazilském Riu a již můžeme vyhlížet další díl, kdy se mládí celého světa 
setká a bude zápolit pod vlajkou s pěti kruhy. Hodiny v jihokorejském Pyeong Changu již 
odpočítávájí poslední rok do zahájení 23. zimních olympijských her (pro zajímavost 

korejsky to je  평창 동계 올림픽). V Jižní Koreji se uskuteční olympiáda již podruhé. První 

olympijské hry v této zemi proběhly v roce 1988 v hlavním městě Soulu. Město Pyeong 
Chang (česky Pchjongčchang) bude třetím asijským městem, které hostilo Zimní olympijské 
hry. První město bylo Sapporo v Japonsku v roce 1972, druhé Nagano také v Japonsku v roce 
1998. 
   Města, která chtěla hostit Zimní olympijské hry v roce 2018, musela do 15. října 2009 podat 
kandidaturu. Kandidaturu podaly Pchjongčchang, Mnichov a Annecy. Mnichov již hostil letní 
olympijské hry 1972 a pokud by zvítězil, stal by se tak prvním městem, které by hostilo letní i 
zimní olympijské hry. Pchjongčchang kandidoval na pořádání zimních olympijských her 2010 a 

2014, ale vždy o několik málo hlasů prohrál. 
   Členové výboru 6. července 2011 na 123. zasedání MOV v jihoafrickém Durbanu zvolili hned 
v prvním kole pořadatelem 23. ZOH v roce 2018 Pchjongčchang v Jižní Koreji. Výsledky 
hlasování: Pchjongčchang  63 hlasů, Mnichov  25 hlasů a francouzské Annecy 7 hlasů. 

23. zimní olympijské hry budou zahájeny 9.2.2018 na 
olympijském stadiónu v Pchjongčchangu a budou trvat 16 dnů.  
Sportovci by měli v Pchjongčchangu soutěžit v patnácti odvětvích 
o 102 sad medailí. Představeno 
bylo již logo olympiády, maskot a 
piktogramy jednotlivých 
sportovních odvětí.  
   Logo symbolizuje svět otevřený 
pro každého, spojuje v sobě obraz 
z ledu a sněhu. Zimní sportovní  

hvězdy z globální olympijské 
vesnice se všichni scházejí 

v Pchjongčchangu, kde se spojuje nebe a země.   
  Soohorang, maskot zimní olympiády v Pchjongčchangu 
2018, představuje bílého tygra, který je považován za 
korejského ochránce zvířat. "Sooho" v korejštině znamená 
ochranu, což symbolizuje ochranu, která bude poskytnuta sportovcům, divákům i ostatním 
účastníků her.  
  Více než rok před zahájením her v korejském Pchjongčchangu odhalili organizátoři všech 24 
piktogramů, sloužících k identifikaci jednotlivých sportovních odvětví. Tvůrci piktogramů se 
drželi zásadně hesla, jenž bude během her použito: "New Horizons" znamenající v překladu 
"Nové obzory". Důležitým faktem také je, že  tyto obrázky byly vytvořeny s vazbou na 
jednoduchost. Žádné přeplácané ani složité grafické prvky nebyly použity, naopak oproti 
předešlým letům si můžeme nyní všimnout i mnoha ostrých rohů, kterým se chtěli dřívější 

tvůrci vzhledem k modernizaci umění vyhnout.   
   Ač si někteří mohou myslet, že to jsou malé a nepodstatné obrázky, není tomu tak. Pro 
každé olympijské hry musí být totiž vytvořena speciální sada piktogramů, jenž je posléze 
používána nejen v marketingovém odvětví, ale zejména v tom informačním pro fanoušky. A 
tak bez ohledu na jazykovou bariéru mohou fanoušci z celého světa rozeznat jednotlivé sporty, 
případně veškeré spojitosti s daným sportem.  
   A jak to vypadá v praxi? Na každém suvenýru, který si fanoušek zakoupí, se 
bude nacházet daný piktogram, jelikož bude předmět zájmu pravděpodobně 
spojen s určitým sportovním odvětvím. Nebo si například půjde fanoušek 
koupit vstupenku, ale nebude rozumět ani korejsky, ani anglicky. Dle 
piktogramu pozná, na jaký sport si vybírá vstupenky. A příkladů bychom tu 
mohli vyjmenovávat mnoho. 
                                                                                                                   Alpské lyžování 
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    Biatlon        Běh na lyžích         Boby              Curling          Freestyle      Krasobruslení  Lední hokej 

   

            
Rychlobruslení       Saně          Skoky       Severská      Short track     Snowboard    Skeleton 
                                           na lyžích    kombinace     
 
Pro freestyle a snowboard je více piktogramů, které rozlišují: 

 

 
 
Zde můžete porovnat dvě 
barevné varianty piktogra-
mů. 
 

Snowboard      Snowboard     Snowboard       Snowboard      Snowboard 
    Cross           U-rampa           Slalom          Slopestyle          Big Air  

 
 
   Freestyle         Freestyle          Freestyle         Freestyle         Freestyle 
   Ski Cross         U-rampa           Moguls          Slopestyle          Aerials 

 

 

   Bohužel prozatímní známková produkce korejské pošty směrem k 23. 
zimním olympijským hrám je velice slabá. Zatím jediná příležitostná známka 

vyšla již v roce 2001, kdy se Pchjongčchang stal hostitelským městem. 

Tiskový list o 16 známkách je uveden na titulní straně Zpravodaje. Zde 
reprodukujeme razítko prvního dne vydání. Musíme být trpěliví, určitě se 

dočkáme dalších korejských filatelistických materiálů. 
   
 

 
 

Na webu www.sportcc.eu je v menu nabídka For sale, na které je nabídnuto k prodeji více  
než 500 dopisů a celin a pár známek s olympijskou tématikou od roku 1896 až po rok 2002. 

Ceny jsou uvedeny v Eurech a při prodeji za Kč je počítán kurz 25 Kč/€. 
Kromě vyobrazených dopisů a známek může být zájemcům na vyžádání zaslán seznam  

** olympijských (a pár fotbalových či atletických) známek (v Excelu).  
Ceny v něm jsou také uvedeny v Eurech dle katalogu Michel.  

Při prodeji za Kč je počítán kurz 20 Kč/€ (tj. cca 80% katalogové ceny). 
Objednávky vyobrazeného či vyžádání seznamu známek zasílejte na mail petrivo@atlas.cz.  

V případě více zájemců o stejnou věc bude upřednostněna dříve došlá objednávka. 
Vybraný materiál bude možno shlédnout, převzít a zaplatit 

na setkání Olympsportu v Brně dne 31.3.2017. 
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Z P R Á V Y   Z   V E D E N Í  
 

 
 

Jarní setkání Olympsportu se uskuteční  

v  pátek  31. 3. 2017  v Brně 
 

od 12 hodin v salonku Janáček, hotelu Voroněž II. 
 

   Ve stejný den bude na brněnském výstavišti od 9.00 hod. probíhat Veletržní setkání 

sběratelů. Před polednem se jako již tradičně přesuneme k našemu jednání do 

blízkého hotelu Voroněž II.  
   Připravena je účast mistryně světa a bronzové olympijské medailistky v trojskoku 

Šárky Kašpárkové. A jako při loňském setkání s  Jiřím Dalerem, bude připravena 

obálka s  přítiskem a již jsou vytištěny také známky s přítiskem, na kterých je 

sympatická Šárka Kašpárková. 
 

Jarní písemná aukce 2017 
 

   Do jarní písemné aukce Olympsportu pro nás Václav Diviš nachystal na šest stovek 

položek. Přehled položek aukce najdete jako obvykle na webu Olympsportu 
(www.olymp-sport.cz) v záložce „Písemný prodej‟, kde máte k dispozici i barevné 

vyobrazení všech položek a také podmínky aukce. Ti z Vás, kdo odebírají Zpravodaj 

v tištěné podobě, dostanou přehled položek aukce jako přílohu Zpravodaje, kde jsou i 

podmínky aukce. 

   Na prostudování položek jarní písemné aukce Olympsportu, zaslání nabídek a 

příhozy budeme mít dost času, protože aukce bude ukončena až s koncem Velikonoc, 

v pondělí 17.4.2017, úderem půlnoci. Ale pozor, kdo bude přihazovat písemně, musí 

své nabídky odeslat nejpozději do pátku, obálka s datem na razítku 14.4.2017, na 
pozdější nabídky nebude brán zřetel. Tak mnoho zdaru a vydražených položek.     

 

Změna ve výboru Olympsportu 
 

   Na konci loňského roku ukončil svoji práci ve výboru Olympsportu novinkář Jiří 

Hampl. Za jeho práci mu náleží od nás všech veliké poděkování. Členové výboru se 
dohodli, že novinkovou službu převezme od začátku roku 2017 místopředseda OS 

Ladislav Janoušek a starší materiály Olympsportu si mohou zájemci objednat u 

redaktora Honzy Petráse. V příštím čísle Zpravodaje bude zveřejněn seznam dopisnic 
a obálek z produkce Olympsportu, které jsou ještě k mání.     
 

Nahlášení změn v novinkové službě 
 

   Ladislav Janoušek všem odběratelům novinek rozeslal poslední dvě dopisnice roku 

2016, které nebyly ještě připraveny u Jiřího Hampla při posledním rozesílání novinek. 
S dopisnicemi - Vítězství ve FedCupu a 60 let od zisku titulu mistrů světě ve volejbalu 

v roce 1956  – jste obdrželi čistou dopisnici Olympsportu, která má na druhé straně 

formulář, pro aktualizaci odběru novinek Olympsportu. Vyzýváme všechny členy, aby 
formulář vyplnili a odeslali Láďovi Janouškovi, buď poštou nebo elektronicky. Adresa i 

mail místopředsedy je uveden na poslední straně Zpravodaje. Postupujte v této věci 

důsledně a oznamte i tu skutečnost, že nepožadujete žádné změny v odběru novinek.  

 

Vrácení peněz za dopisnice OS z veletrhu Sběratel 
 

   V zásilce posledních dvou novinek OS roku 2016 od Ládi Janouška jste dostali také 

vyúčtování, které obsahuje položku „Odečet za Sběratel 2016“. Pro vyjasnění – jedná 

http://www.olymp-sport.cz/
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se o kompenzaci finanční částky za tři dopisnice, které vydal OS k svému jubileu a pro 

prezentaci na veletrhu Sběratel. Na Sběrateli se tyto dopisnice prodávaly za 30 Kč. 

V novinkové službě však bylo chybně u těchto tří položek učtováno 50 Kč/dopisnici. 

Proto máte ve svém vyúčtování „Odečet za Sběratel 2016“ -60 Kč (3 x 20 Kč) pokud 
berete novinky jedenkrát, -120 Kč pokud berete novinky dvakrát, .....   

   Ještě jednou se všem za tuto chybu omlouváme. 

 

Výstavní rámy pro prezentaci Olympsportu 
 

   Výbor Olympsportu uvažuje o koupi asi 20 kusů výstavních rámů pro prezentaci 

Olympsportu na různých akcích České olympijské akademie, Českého olympijského 

výboru, České pošty (např. při křtech sportovních známek), při veletrhu Sběratel a 

podobných událostech. Jedná se o malé rámy pro 9 albových listů, se kterými se lehce 
manipuluje. Problém není ani tak v otázce financí, ale v přímo nerudovské otázce – 

kam s nimi? Zkoušeli jsme bez úspěchu sídlo Svazu českých filatelistů, také bytové 

prostory pražských členů výboru OS neposkytují místo k uložení. Proto se obracíme na 
všechny členy OS o radu. Pokud víte o místě, kde by mohly být výstavní rámy 

uloženy, dejte nám vědět. Složené rámy nezabírají více místa než 1 m2. Preferujeme 

k uložení Prahu a její nejbližší okolí. Kdo o vhodném místě pro uskladnění rámů víte, 

ozvěte se sekretáři Václavu Divišovi. Moc děkujeme za každý nápad. 
 
 

N o v i n k y  O l y m p s p o r t u  a  Č e s k é  p o š t y  
 

 

Volejbalové razítko na cestě  
 

   To byl titulek v  minulém čísle 

Zpravodaje. Vše se podařilo a posledním 
razítkem loňského roku Olympsport 

připomenul jeden z největších 

československých volejbalových úspěchů 
– zisk titulu mistrů světa v roce 1956. Na 

razítku je vyobrazen poslední žijící 

volejbalový mistr světa z roku 1956 pan 

Milan Purnoch. Olympsport k razítku vydal 
i příležitostnou dopisnici s  přítiskem a 

odběratelé novinek již tuto dopisnici mají 

doma.  
 

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 - OSTRAVA 
 

   Velká krasobruslařská akce se k nám 

vrátila po dlouhých osmnácti letech (ME 

1999 se konalo v  Praze) a Olympsportu 
se podařilo domluvit s  organizačním 

výborem propagaci krasobruslařského 

šampionátu starého kontinentu příle-

žitostným ručním razítkem, které bylo 
používáno na poště Ostrava 3 ve dnech 

2.-29. 1. 2017. Ve dnech 25.-29. ledna 

2017 pak bylo  razítko používáno na PPP 
v  Ostravar Aréně, kde se šampionát 

konal. Olympsport zajistí pro odběratele 

novinek otisk tohoto razítka na dopisnici 
s  přítiskem, na kterém je logo ME. 
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XXIII. zimní národní sportovní hry zaměstnanců  

České pošty, Harrachov v Krkonoších 
 

   Ve dnech 21.–23. 1. 2017 používala pošta Pardubice 2 ruční 

příležitostné poštovní razítko na příležitostné poštovní přepážce 

v hotelu  FIT&FUN v Harrachově v Krkonoších k XXIII. zimním 

národním sportovním hrám zaměstnanců České pošty. Toto 
razítko není součástí novinkové služby Olympsportu. 

 

Šárka Kašpárková – host jarního setkání OS  
    

   Jak již bylo uvedeno v pozvánce na jarní setkání Olympsportu 
v Brně, zúčastní se ho jako host mistryně světa v trojskoku 

z Athén 1997, bronzová medailistka z  OH v  Atlantě 1996 a vítězka Univerziády 

z japonské Fukuoky 1995 paní Šárka Kašpárková. Olympsport připravuje k setkání 

dopisnici s přítiskem, která bude opatřena známkou s přítiskem na kuponu a denním 
razítkem ze dne konání setkání Olympsportu – 31.3.2017. Kdo se nezúčastní setkání, 

může si dopisnice s přítiskem a celé tiskové listy objednat u redaktora Zpravodaje 

Honzy Petráse. Upozorňujeme však, že dopisnice budou součástí novinkové služby.      

 

75. výročí narození Věry Čáslavské 
 

připomene Česká pošta vydáním příležitostné poštovní 

známky v nominální hodnotě 16 Kč a obálky prvního dne. 

Autor: Zdeněk Netopil          Rytec FDC: Bohumil Šneider 

 

   Na známce je portrét Věry Čáslavské. Obálka prvního 
dne znázorňuje Věru Čáslavskou cvičící na kladině. Na 

razítku autor zachytil gymnastku při jednom z gymna-

stických prvků. 
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   Věra Čáslavská se narodila 3. května 

1942 v Praze. Byla československou 

sportovní gymnastkou, trenérkou a vý-

znamnou sportovní funkcionářkou. 

Od dětství se věnovala baletu a kraso-

bruslení. V roce 1957 vyhrála gymna-

stické mistrovství  republiky dorostenek  

i juniorek. V roce 1959 získala Věra  

Čáslavská na mistrovství Evropy v Kra-

kově svou  první zlatou medaili za cvi-

čení na kladině a stříbrnou medaili za 

přeskok. Roku 1960 byla členkou stří-

brného československého olympijského 

družstva na olympijských hrách v Římě.   

   Dalším vrcholem její kariéry byl rok 

1964, především pak  Letní olympijské 

hry 1964 v Tokiu, kde získala zlatou 

medaili ve víceboji jednotlivců, v přesko-

ku  a  na kladině.  O rok později na 

mistrovství Evropy v Sofii získala pět 

zlatých medailí (bradla, kladina, prostná, 

přeskok a víceboj). Na mistrovství světa 

v Dortmundu v roce 1966 zvítězila ve 

víceboji jednotlivců a v přeskoku, dále 

získala stříbrnou medaili na kladině a v 

prostných. V roce 1967 na mistrovství 

Evropy v Amsterdamu získala zlato ve 

všech soutěžních disciplínách.  

   V roce 1968 se  účastnila Letních 

olympijských  her  v Mexiku, kde získala 

 zlato   za   víceboj,   přeskok,   bradla a 

prostná.   Na  těchto  olympijských  hrách 

ukončila svoji sportovní kariéru. Během 

slavnostního ceremoniálu předání medailí 

gesty protestovala proti okupaci 

Československa, když stála společně na 

stupínku se sovětskou závodnicí. Během 

slavnostního hraní  sovětské hymny 

otočila hlavu od soupeřky směrem  do 

země. V témže roce byla vyhlášena nej-

lepší sportovkyní světa. Věra Čáslavská  

se stala sedminásobnou olympijskou 

vítězkou, čtyřnásobnou  mistryní světa, 

 jedenáctinásobnou mistryní Evropy  a 

čtyřnásobnou Sportovkyní roku Česko-

slovenska.  

   Po sametové revoluci byla v letech 

1990-1996 předsedkyní Československé-

ho olympijského výboru a v letech 1995-

2001 také členkou Mezinárodního 

olympijského výboru. 

   Zemřela 30. srpna 2016 po dlouhé 

nemoci, které do poslední chvíle statečně 

vzdorovala. Oficiální rozloučení proběh-

lo za účasti představitelů státu, sportovců 

a    široké  veřejnosti   dne  12. září  2016 

v  historické  budově Národního divadla 

v Praze. 
 

(převzato z brožury České pošty Emisní plán 

českých poštovních známek 2017) 
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TŘI ZASTAVENÍ S PANÍ VĚROU ČÁSLAVSKOU ... 
 

   V úterý, 30. srpna 2016, devět dnů poté, co zhasl olympijský oheň nad Riem, vyhasl také 
život sedminásobné olympijské vítězky, nejúspěšnější české olympioničky všech dob, paní 
Věry Čáslavské. Tato smutná zpráva musela nutně zasáhnout každého, kdo tuto 
výjimečnou sportovní osobnost poznal.  

   Měl jsem tu čest  se s 
paní Věrou ve svém životě 
setkat třikrát. Vždy byla 
vstřícná, ochotná prohodit 
pár slov, nelitovala času a 
vždy se ráda podepsala a 
někdy mi ke svému 
autogramu připojila i něco 
navíc.  
   Poprvé jsem se s paní 
Věrou potkal v pražském 
hotelu Hilton při vyhlášení 
ankety Sportovec roku 
2009. Milá, příjemná dáma, 
která se tehdy vracela do 
veřejného života po 
dlouhém období apatie, 
byla přijata s velkým 

aplausem. Působila na mě optimisticky, přirozeně, byla velmi pozitivní. 
 

   Druhé osobní setkání 
proběhlo o necelý rok poz-
ději v hotelu Interconti-
nental na 16. Evropském 
kongresu Fair Play v 
Praze. Já coby přednáše-
jící delegát, ona vzácný 
host. Zde jsem také paní 
Věru pozval do Kutné Hory 
na zahájení Městských her 
Olympiády dětí a mládeže. 
„Pokud do té doby nevyle-
tím komínem, určitě přije-
du“, slíbila mi, „mezi  dětmi 
se cítím daleko lépe a 
radostněji“, dodala s jiskrou 
v oku. 
 

   V letech 2012 a 2014 jí to z pracovního zaneprázdnění nevyšlo, ke splnění slibu došlo v 
červnu loňského roku. To už statečně bojovala se zákeřnou nemocí, o které tušila, že jí 
nedokáže porazit. Přesto se snažila být do posledních chvil užitečná a myslet na lidi kolem 
sebe. Do Kutné Hory jí doprovodil Oldřich Svojanovský, držitel dvou olympijských medailí 
a současný předseda Českého klubu olympioniků. Zhlédla zahájení dětské olympiády, za-
pálila olympijský oheň a v krátkém projevu pozdravila mladé sportovce. Poté už musela do 
Prahy na každodenní infuzi. Nesmírně jsem si vážil její návštěvy. Přestože na tom nebyla 
zdravotně dobře, přijela a snažila se kolem sebe šířit optimistickou náladu.  
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   Když jsem se poslední 
srpnové ráno dozvěděl o 
úmrtí paní Věry, bylo mi 
celý den smutno, velmi 
smutno. Měl jsem před 
očima velikou sportovní 
ikonu plnou energie, která 
nás navždy opustila. 
   Statečná, bojovná, ne-
zlomná, optimistická, inspi-
rativní, pozitivní, upřímná, 
čestná,…, taková byla a 
takovou si budu paní Věru 
Čáslavskou pamatovat.       

 

Radek Jásek                                                                                                                           

 

 
 

C O  P Ř I P R A V U J E M E ?  
 

 

   V nejbližším období bychom rádi realizovali několik příležitostných razítek. Oslovili 

jsme různé zainteresované instituce (jako Českou olympijskou akademii, Český 

biatlonový svaz, Český svaz atletiky apod.) zda mají zájem o zhotovení ručního 
příležitostného razítka či příležitostný štoček do výplatního stroje, abychom snížili 

naše výdaje na výrobu a použití razítek. Pokud tato naše iniciativa zůstane bez 

odezvy, necháme vyrobit štočky do strojových razítek či do výplatních strojků pro tyto 

události v naší režii: 
   

Gabriela Soukalová – mistryně světa v biatlonu Hochfilzen 2017, sprint 7,5 km 

Martina Sáblíková – 17. titul mistryně světa, Kangnung 2017, 5000 m   
30. výročí založení Československé olympijské akademie – 30. 4. 2017 

120 let české atletiky  

56. Zlatá tretra, Ostrava, 28. 6. 2017 (účast Mohameda Faraha a Usaina Bolta) 
Laver Cup, Praha, O2 aréna, 22.-24. 9. 2017 
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A T H É N S K Ý  M A R A T Ó N  2 0 1 6  
 

   13. listopadu 2016 se v řecké metropoli 
konal 34. ročník Athénského maratónu. 
Závod připomněl 120. výročí maratónského 
běhu v rámci prvních novodobých 
olympijských her v roce 1896 a také 70 let, 
kdy řecký maratónec Stelios Kyriakides 
vyhrál Bostonský maratón (2:29:27 hod.). Na 
klasické trati z Marathonu do Athén zvítězil 
Keňan Luka Rotich Lobuwan (2:12:49), mezi 
ženami jeho krajanka Nancy Arusei časem 
2:38:13 hod.  

 
 
 
 

   Řecká poštovní správa 
dala 10. listopadu do oběhu 
aršík a FDC s  razítkem 
prvního dne vydání doku-
mentující tuto historickou 
událost. Na známkách jsou 
vyobrazeni antičtí běžci (0,90 
€), dále běžec na pozadí Panathénského 
stadionu (2,10 €), který byl v roce 1896 
dějištěm I. OH a v době konání OH 2004 

hostil lukostřelecké soutěže. Také se stal 
cílem maratónských běhů v rámci zmíně- 
ných olympijských her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Uvedená vydání 
doplňuje tiskový list 
(15 €) se známkou 
antických běžců s 
možností přítisku 
vlastní fotografie na 
kupóny, tzv. personal 
stamps. 

 

   Radek Jásek 


