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 Účastníci podzimního setkání Olympsportu v Praze. Uprostřed sedí čestný host 
setkání a olympijský medailista v řeckořímském zápase Marek Švec. 

 

Setkání OLYMPSPORTU - pátek 13.4.2018, BRNO 
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XXIII. ZIMNÍ 
OLYMPIJSKÉ HRY 

PCHJONGČCHANG 2018 
 

   ZOH 2018 v Pchjongčchangu jsou opravdu 
již za dveřmi. 1. listopadu se začala 
odpočítávat poslední stovka dnů, které do 
zahájení zimní olympiády zbývají. 

   Někteří z nás mohou mít s napsáním názvu 
hostitelského města trochu problémy, tak si to 
zkusíme pomocí internetu vysvětlit, jak je to 
správně česky. Korejský přepis, či přepis 
pomocí čínských znaků, které se do 
korejského jazyka včlenily, nás asi moc zajímat nebude, ale revidovaný přepis PYEONGCHANG je 

uváděn v anglických textech a budeme ho nejčastěji 
vídat i na obrazovkách při přenosech ze ZOH. Český 
populární přepis PCHJONGČCHANG pak budeme 
používat na stránkách našeho Zpravodaje.  

   Pchjongčchang je jihokorejský okres 
v provincii Kangwon. V okrese k roku 2013 žilo 
43 666 obyvatel. Nachází se v horách Tchebek 
ve vzdálenosti 180 km východně od Soulu. 
   Vlastní město Pchjongčchang se rozkládá v 
nadmořské výšce kolem 300 m n. m., město 
Tegwalljong - hlavní dějiště zimních olympij-
ských her se nachází ve výšce mezi 700-
800 m n. m., ale některá letoviska v jeho 
katastru se nacházejí i ve výšce kolem 
1000 m n. m. Tegwalljong má kontinentální 
podnebí s chladnými zimami a teplými léty. 
 
   Lyžařské středisko Jongpchjong (Yongpyong Ski Resort) se nachází v katastru města 
Tegwalljong. Je to největší lyžařský a snowboardingový areál v Jižní Koreji. Zajímavostí je, že je přes 
prostředníka vlastněno Církví sjednocení, založenou kontroverzním "prorokem" Son-mjong Munem. 
Ve středisku se konají závody Světového poháru v alpském lyžování a zde se také bude bojovat o 
olympijské a paralympijské medaile v alpském lyžování a snowboardu. 
 
   Alpensia se také nachází v katastru 
Tegwalljongu. Rozhodnutí o stavbě sportovního 
komplexu padlo v roce 2003 a bylo dokončeno v 
roce 2013. Má 6 svahů pro lyžování a 
snowboarding. V roce 2012 bylo ovšem 
ohroženo bankrotem s roční ztrátou 55 milionů 
USD. Soutěže ZOH se budou konat v 
následujících sportovních centrech: 

 Alpensia Ski Jumping Stadium – skoky 
na lyžích, severská kombinace 

 Alpensia Biathlon Centre – biatlon 
 Alpensia Nordic Centre – běh na lyžích, 

severská kombinace 

Korejský název 

Hangul – korejské písmo 평창군 

Handža – čínské písmo 平昌郡 

Anglický přepis Pyeongchang 

Český přepis Pchjongčchang 

 Lyžařské středisko Jongpchjong 

Alpensia Ski Jumping Stadium 



79 
 

 Alpensia Sliding Centre – saně, boby a skeleton 

V Alpensii se bude nacházet i olympijská vesnice. 

   Tolik pár informací o místě konání ZOH 
2018. Fotografie ukazují, že Pchjongčchang 
je připraven a olympiáda by mohla začít 
klidně již zítra. Doufejme, že napjatá 
politická situace na Korejském poloostrově 
průběh olympiády žádným způsobem 
neovlivní a my zažijeme olympiádu, která se 
zařadí mezi ty nejkrásnější. Novinky 
z oblasti filatelie, týkající se blížící zimní 
olympiády, naleznete na straně 83 a 84. 

 
 

Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  
 

 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 
 

   na titulní stránce našeho webu  www.olymp-
sport.cz  naleznete informace o 73. setkání členů 
OLYMPSPORTU, které se konalo v sobotu 11.11.2017 od 10 
hodin v Domě odborových svazů v Praze na Žižkově.  Tohoto 
podzimního setkání se zúčastnilo 22 členů Olympsportu, z toho 
dva ze Slovenska. Doslova hvězdou byl host setkání, 
novopečený olympijský medailista, bronzový zápasník 
Marek Švec (řeckořímský styl do 96 kg), který tuto medaili 
obdržel po diskvalifikaci svého soupeře z LOH 2008 v boji o 3. 
místo za pozitivní dopingový nález. Beseda byla velmi 
bezprostřední, „tvrdý muž“ se představil jako dobrý společník 
a vypravěč. 
 
   Ve druhé části setkání pro nás Radek Jásek a Josef Kočí společně připravili prezentaci své 
návštěvy Ria a letní olympiády v roce 2016. Přiblížili nám na svých fotografiích Rio, jeho turistické  

Alpensia Sliding Centre 

Alpensia Nordic Centre 
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atrakce a zejména olympijská sportoviště a 
olympijskou vesnici. Radek Jásek velice poutavě 
slovně doprovodil prezentaci a my jsme se mohli 
v čase vrátit o zhruba 15 měsíců zpět do doby 
konání olympiády, kterou máme v paměti 
z televizních přenosů, a do míst, kam se asi většina 
z nás nedostane. Pepík Kočí pak nechal zájemce 
nahlédnout do knihy, vytvořené z fotografií z cesty 
za olympiádou 2016.       
  
   Odpoledne jsme navštívili velmi dobře 
uspořádanou a zajímavou výstavu „Sport za velké 
války“, kterou nás provedl sám kurátor výstavy Dr. 
Jan Lomíček, pracovník Národního muzea. Vřele 
všem návštěvu výstavy v Památníku na Vítkově 
doporučujeme (probíhá do února 2018), ať již pro 
zajímavé doklady ze začátků našeho sportovního 
dění, tak také pro obnovený exteriér i interiér 
budovy, velmi nevšední pohledy na Prahu a 
příjemné posezení ve vyhlídkové kavárně.  

Václav DIVIŠ  a  jpb 

Marek Švec a Gerhard Krakl 

Nahoře zleva Miloslav Uhlíř, Zdeněk 
Svědiroh, Ladislav Kočí, Jaroslav Finger 

a Pravoslav Kukačka 
Vlevo Radek Jásek při prezentaci 

fotografií z Ria 

Dole Marie Justýnová a Jiří Hampl 
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J A R N Í  S E T K Á N Í  O L Y M P S P O R T U  V  B R N Ě  
 

   V pořadí již 74. setkání se uskuteční v pátek 13. dubna 2018 v Brně na tradičním místě, v salonku 
Janáček hotelu Voroněž 2 od 12 hodin. 
   Od 9 hodin se v pátek 13. dubna 2018 koná na brněnském výstavišti setkání sběratelů jako 
v předchozích letech. My se pak před polednem přesuneme do nedalekého hotelu Voroněž 2. Jarní 
setkání bude mimo jiné volební a my si zvolíme z našich řad zástupce, kteří budou řídit náš spolek 
v příštím čtyřletém období. O účasti některého významného sportovce na našem setkání se jedná.   
 
 

O l y m p i j s k ý  f e s t i v a l  v  B r n ě  s  n a š í  ú č a s t í  
   V Brně a Ostravě mohou zájemci po dobu konání ZOH 2018 navštěvovat olympiaparky. Oficiální 
název olympiaparku zní Olympijský festival. Našemu spolku se dostalo velké cti, prezentovat se při 
Olympijském festivalu v Brně v pavilonu „Z“ Brněnského výstaviště. Chceme se prezentovat podobně 
jako na zářijovém Sběrateli v Praze výsledky naší práce z období 1993-2017, ale ve větším rozsahu.  
   Vyzýváme Vás všechny k aktivní pomoci při montáži naší expozice. Zájemci se mohou nahlásit u 
redaktora Zpravodaje Honzy Petráse. Vzhledem k tomu, že ZOH začínají v pátek 9.2.2018, tak lze 
předpokládat montáž naší expozice ve středu či ve čtvrtek 7. či 8. února 2018.  
   Pokud nám to bude umožněno, tak chceme v průběhu olympijského festivalu nabízet zájemcům 
naše přebytky. K tomu je však také potřeba Vaší pomoci, protože Olympijský festival bude probíhat 
16 dnů a prodej přebytků nelze organizovat ve dvou či třech lidech. Za Vaši pomoc Olympsportu Vám 
můžeme nabídnou zajímavý program Olympijského festivalu (včetně účasti bývalých či současných 
olympioniků). Zájemci hlaste se redaktorovi Zpravodaje!  
   K Olympijskému festivalu chceme připravit ruční příležitostné razítko. Vše však záleží na jednání 
s vedením pošt v Brně. Vedle razítka pak Olympsportu plánuje dopisnici s přítiskem. Jsme zatím na 
začátku cesty k prezentaci na Olympijském festivalu v Brně, protože informace o naší účasti je stará 
několik dnů. 
   Pomozte Olympsportu při akci, která by náš spolek mohla v očích široké veřejnosti 
výrazně zviditelnit. 
 
 

1 0 0  l e t  n a š í  s t á t n o s t i   
   

by měla připomenout výstava, která se připravuje na přelom května a června 2018 v Brně na 
Výstavišti (25.5.-17.6.2018). Mělo by se jednat o podobnou akci, jaká se konala na brněnském 
výstavišti v roce 1938 při oslavách 20 let trvání Československa. Organizátoři výstavy si při přípravě 
výstavy všimli, že před osmdesáti lety se výstavy zúčastnili také filatelisté a oslovili proto brněnský 
klub Alfonse Muchy, zda by měli zájem se připravované výstavy zúčastnit. 
Předseda KF Alfonse Muchy kontaktoval vedení Olympsportu a dotázal se, zda jsme schopni zajistit 
exponáty pro tuto nesoutěžní filatelistickou výstavu, protože se jedná o téma – Sport a tělovýchova 
v Československu a České republice. To je další velká výzva pro Olympsport. I tato záležitost je nová, 
podrobnější informace o výstavě se teprve dozvíme. Přesto, kdo by měl zájem vystavit své exponáty, 
související s výše uvedeným tématem, ozvěte se redaktorovi Zpravodaje.     
 
 

 A  p ř e c e  s e  d o č k á m e   
 

   V prvním zveřejněném emisním plánu známek na rok 2018 k našemu zděšení Česká pošta 
nezařadila příležitostnou známku k ZOH a zimní paralympiádě 2018. Zahájili jsme iniciativu na všech 
frontách od České pošty přes Svaz filatelistů až k ČOV a výsledkem je následující skutečnost: 
 

Datum vydání Emise Nominále Počet zn. na TL Způsob tisku 

20.01.2018 
Český olympijský tým 2018 
Český paralympijský tým 2018 

37 Kč 
16 Kč 

50 
50 

Ofset 
Ofset 

 
   Vyobrazení známek se nám nepodařilo získat, zatím se to tají. 
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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  
 

 

   XXII. valné shromáždění Asociace 
národních olympijských výborů  (ANOC) 
se uskutečnilo v Praze ve dnech 31.10. - 
3.11.2017. Vzhledem k nezájmu Českého 
olympijského výboru tak poštovně připomenul 
tuto významnou událost olympijského hnutí 
Olympsport sám,  a to na poště Praha 1 ve 
dnech 2.-3.11.2017 (OS-15-17).  

   K podzimnímu setkání Olympsportu 
bylo vydáno příležitostné strojové (černé) 
razítko (OS-16-17), které bylo používáno na 
poště Praha 1 dne 11.11.2017. Olympsport 
dále připravil k setkání tiskový list známek 
s přítiskem s portrétem hosta setkání, 
zápasníka Marka Švece (distribuce tiskových 
listů ladajan55@seznam.cz ) a pro odběratele 
novinek příležitosnou obálku s přítiskem 
a podpisem Marka Švece.                             
 

   Protože plochodrážní závod Zlatá přilba neodmyslitelně patří do Pardubic, tak se na poště 
Pardubice 3 v pátek 8.12. 2017 orážely zásilky příležitostným strojovým razítkem černé barvy, které 
připravil Olympsport. Připomenul úspěch Václava Milíka, který v 69. ročníku Zlaté přilby České 
republiky dokázal zvítězit, a tak po dlouhých  21 letech tak ceněná trofej Zlatá přilba zůstala doma. 

Olympsport připravil samozřejmě také 
dopisnici s přítiskem (OS-19-17). 
   Větší časová prodleva mezi závodem a 
použitím razítka souvisí se získáním souhlasu 
organizátorů závodu, bez kterého by Česká 
pošta použití razítka nepovolila. To je již běžná 
praxe u všech razítek, které Olympsport 
produkuje.    

   Posledním příležitostným razítkem letošního 
roku z dílny Olympsportu, také černým 
strojovým, je razítko věnované mistru 
světa ve vodním slalomu K1 
z francouzského Pau, Ondřeji 
Tunkovi.   Razítko bylo používáno  na hlavní 
poště Praha 1 v Jindřišské ulici 9.12.2017 a 
dopisnice s přítiskem je připravena k odeslání 
odběratelům novinek (OS-18-17).                                                                                    -jpb- 
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   Od 29. srpna 2017 používá Český 
olympijský výbor otisk výplatního stroje 
s novým logem.                   Radek Jásek 
 
 
 
     
 

O H E Ň  P R O  X X I I I .  Z O H  2 0 1 8  V Z P L Á L  
 

 
   Tradiční ceremoniál zapálení 
olympijského ohně pro XXIII. ZOH 2018 
v jihokorejském Pchjong-čchangu se 
uskutečnil 24. října před Héřiným 
chrámem ve starověké Olympii. 
Slavnostní akt byl narušen deštivým 
počasím a tak vrchní kněžka v podání 
herečky Katariny Lehou nemohla 
zažehnout oheň podle antické tradice 
spojením slunečních paprsků a 
parabolického zrcadla. Byl použit záložní 
plamen, zapálený při generální zkoušce o 
den dříve (obr.1,2). Hořící pochodeň 
předala prvnímu běžci štafety, kterým se 
stal řecký biatlonista Apostolos Anggelis.  
   Poté se štafeta rozeběhla po území 
Řecka, země, která dala světu olympijské 
hry. Pět set pět střídajících se běžců 
urazilo 2.129 km po trase Olympia-Patra-
Ioannina-Thessaloniki-Naousa-Delfi-
Akropolis-Panathénský stadion, kde byl 
31. října oheň předán delegaci 
organizačního výboru ZOH (obr.3,4). 
   Řecká pošta připomenula tuto událost 
vydáním známky s vyobrazenou 
pochodní a plamenem na kupónu (obr.5), 
dvou číslovaných (na zadní straně) 
obálek a dvou PR. Do Korejské republiky 
byl oheň dopraven 1. listopadu, přesně 
sto dní před slavnostním zahájením 
zimních olympijských her. Ale to už je jiná 
kapitola … 

 
 

 

 
 
                 
  

                                                     
 
 
 
 

 
 
 
 

Radek Jásek 
 

obr. 1

obr. 2 

obr. 3 

obr. 4 

obr. 5 
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N O V É  Z N Á M K Y  K O R E J E  K  Z O H  
 

 

   Jihokorejská pošta v den 
příchodu olympijského 
ohně do Koreje, 1. 11. 
2017, kdy do zahájení ZOH 
zbývalo 100 dnů vydala 
dva aršíky, každý o 10 
známkách. Vydáno bylo 20 
ks obálek prvního dne 
vydání a také různé sady 
analogických pohlednic. 
                             -jpb- 
 


