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XXIII. ZOH 2018 v Pchjongčchangu byly úspěšné 
 

Ano, XXIII. ZOH 2018 v Pchjongčchangu byly úspěšné. A to po všech stránkách. Organizačně 
zvládnuté na jedničku, po stránce sportovních výkonů musely uspokojit i největší fajnšmekry, čeští 
sportovci se v konkurenci rozhodně neztratili a nás filatelisty Hry potěšily novými známkami, razítky, 
obálkami a dopisnicemi.  

Jeden moment ale překonal asi všechny ostatní. Jako za antických olympiád po dobu zápolení 
sportovců utichly zbraně a dvě sousední země, které jsou stále ve válečném konfliktu, a které do roku 
1948 tvořily jeden stát, k sobě našly cestičku. A i po skončení ZOH se tato cesta mezi Severní a Jižní 
Koreou začíná rozšiřovat a zpevňovat. Olympijský duch opět ukázal svoji sílu, a to i bez vlivu 
supervelmocí.  

 
 

J AR N Í  SE TKÁ N Í  OL Y M PS P OR TU  V  BR NĚ  1 3 .4 . 20 1 8  
 

 

   V pátek 13. dubna 2018 se konalo v Brně 74. setkání Olympsportu. Na tradičním místě v salonku 
Janáček hotelu Voroněž II. se ve 12 hodin sešlo 21 členů a hostů našeho spolku. Většina z nich přišla 
již dříve na brněnské výstaviště, kde od 9 hodin probíhalo 13.  veletržní setkání sběratelů. Olympsport 
zde měl svůj stůl, který se stal takovým prvním místem setkání. Zde jsme si navzájem vyměňovali, 
prodávali a kupovali filatelistické materiály a přitom debatovali nejen o našich zoubkovaných 
problémech. Samozřejmě jsme prošli také sál Morava a zkoumali, zda nabízené materiály prodejců 
neukrývají nějaké zajímavosti do našich sbírek. Před 12. hodinou jsme se všichni Olympsporťáci 
přesunuli do hotelu Voroněž II.  

   74. setkání Olympsportu se stalo přelomovým v jeho dlouhé historii. Na 
začátku setkání vystoupil předseda Jaroslav Petrásek a oznámil 
přítomným, že setkání Olympsportu je volební na období 2018-22, a že on po 
zralé úvaze dospěl k závěru, že ze zdravotních důvodů se již nebude 
ucházet o místo ve výboru Olympsportu. Poté zhodnotil své více než 
dvacetileté působení v čele Olympsportu. Poděkoval všem, kteří mu pomáhali, 
jak on říká, táhnout „tu olympsporťáckou káru“ a popřál novému výboru mnoho 
zdaru do dalších 50 let Olympsportu. Za své vystoupení byl odměněn 
zaslouženým potleskem přítomných. Místopředseda Olympsportu Josef Kočí 
předal odstupujícímu předsedovi knihu Pchjongčchang 2018 s podpisy 
přítomných a děkovným listem za vše, co pro Olympsport a rozvoj olympijské 
a sportovní filatelie vykonal. 
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   Pak se přikročilo k volbě nového vedení a přítomní členové Olympsportu zvolili jednomyslně výbor, 
který bude v příštím období pracovat ve složení Václav Diviš, Radek Jásek, Ladislav 
Janoušek, Josef Kočí a Jan Petrás. Poté přítomní aklamací vyjádřili souhlas s tím, aby se Jaroslav 
Petrásek stal čestným předsedou Olympsportu. Jeho zkušenosti, znalosti a přehled se budou 
výboru i nadále hodit a bude je určitě využívat. Náhradním členem výboru, který by se v případě 
potřeby stal výkonným členem výboru, byl zvolen Jaroslav Finger.  

   Honza Petrás přivítal na setkání a představil nového člena OS Václava Fialu z Plzně. Představil 
také záměr Olympsportu, týkající se připravovaných razítek v tomto roce.  

   Josef Kočí nastínil problém souběhu velkých filatelistických událostí začátkem září. Ve stejném 
termínu se koná mezinárodní filatelistická akce v italském Monteglianu, na kterou jsme pozváni 
k vystavovatelské účasti, veletrh Sběratel a také Světový veletrh olympijských sběratelů v Los 
Angeles. Všech tří akcí se chceme aktivně zúčastnit, což bude náročné, ale snad zvládnutelné.  

   Diskuze se rozproudila zejména o vydání tiskových listů (TL) s personálními známkami s medailisty 
ze ZOH 2018, protože manažeři ze Sportinvestu nedali Olympsportu souhlas s vydáním tiskových listů 
s fotem Ester Ledecké a Martiny Sáblíkové. Členové Olympsportu souhlasili s vydáním TL těch 
medailistů, kteří souhlas poskytli. Stejně tak s vytvořením obálek s přítisky s personální známkou a 
příležitostným strojovým razítkem. Tyto připravované počiny OS nebudou součástí novinkové 
služby a je nutné je objednat u Honzy Petráse. Více o TL s medailisty ze ZOH 2018 a připravovaných 
razítkách je uvedeno v rubrice Novinky Olympsportu a České pošty. 

   I když nebyla tentokrát na setkání Olympsportu žádná sportovní celebrita, bylo setkání určitě 
zajímavé, protože přineslo nové informace, filatelistické materiály a hlavně se sešli a viděli staří 
přátelé. Příště se uvidíme na podzim v Praze, a to 10. listopadu 2018. Bude to již 75. setkání 
Olympsportu! 
 

   Po skončení setkání Olympsportu se sešli nově zvolení členové výboru a dohodli se o obsazení 
jednotlivých postů:  

      Předseda              Místopředseda          Místopředseda            Sekretář               Člen výboru    
                              pokladník, novinkář          redaktor         správce webu OS           knihovník  
    Josef Kočí          Ladislav Janoušek       Jan Petrás          Václav Diviš           Radek Jásek           
 

Čestný předseda OS – Jaroslav Petrásek, Náhradník do výboru OS – Jaroslav Finger 
 

Medailonek o předsedovi Olympsportu Jaroslavu Petráskovi připravujeme do příštího čísla. 
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K R O N I K A  O L Y M P S P O R T U  
 

   Před pěknou řádkou let bylo ve zvyku na stránkách našeho časopisu gratulovat jubilantům z našich 
řad. Výbor OS se rozhodl vrátit k tomuto zvyku. Pokud by si někdo nepřál své jubileum ve Zpravodaji 
uvádět, nechť to oznámí redaktorovi.  

V prvním čtvrtletí tohoto roku oslavili svá jubilea 

75 let  Jan Khom z Moravské Třebové (foto vlevo) 

70 let   Stanislav Měrka ze Zlína, 

                     Jiří Fabián z Pardubic (foto vpravo) 

Vše nejlepší a hodně zdraví přeje výbor Olympsportu! 

 
 

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  
 

    

20 let hokejové triumfu 
   Prvním razítkem letošního roku se 
stal OVS, který nám připomněl, že od 
hokejového triumfu v Naganu 1998 
již uplynulo 20 let. Razítko se 
používalo v den zahájení XXIII. ZOH 
2018, 9.2.2018, na poště Praha 1. 
Olympsport k tomu připravil obálku 
s přítiskem, na kterém je olympijský 
stadión v korejském Pchjončchangu 
(OS 01-18). 

 

FDC zaslaná do Koreje 
   Výbor OS se rozhodl koupit pro 
odběratele novinek FDC se známkou, 
vydanou Českou poštou k ZOH 2018, 
a tuto obálku odeslat se sportovci do Koreje. Zásilku obálek převzal šéf české výpravy Dr. Martin 
Doktor, v Koreji zajistil oražení všech obálek v olympijské vesnici příležitostným razítkem a zásilku 

přivezl v pořádku zpět. Za to mu patří 
velké poděkování. Česká obálka 
prvního dne vydání se známkou 
k XXIII. ZOH 2018, oražená 
v olympijské vesnici v Koreji, to je 
jistě pěkný přírůstek do našich sbírek 
(OS 02-18). 
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Známky České pošty k ZOH 2018 a paralympiádě 2018 
   20.1.2018 vydala Česká pošta příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 37 Kč, věnovanou 
konání Zimních olympijských her 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu.  
   Výtvarný návrh vytvořil, jak se již stalo 
tradicí u olympijských vydání známek, 
Zdeněk Netopil. Na známce autor využil 
motivu z velice populárního a 
nejúspěšnějšího zimního sportovního 
odvětví posledních let – biatlonu, stojícího 
biatlonisty při střelbě.  
   Ve stejný den vydala Česká pošta 
také příležitostnou známku nominální 
hodnoty 16 Kč, věnovanou 12. zimní 
paralympiádě v jihokorejském 
Pchjongčchangu (konala se od 9. března do 
18. března 2018). Na známce autor Zdeněk 
Netopil zachytil sportovce na monoski. 
 

Jiří Raška - 50 let první zlaté ze ZOH 
   V neděli 11. února 1968 získalo 
Československo v Grenoblu zásluhou 
skokana na lyžích Jiřího Rašky první 
zlatou olympijskou medaili ze 
Zimních olympijských her. Po 
padesáti letech připadl 11.2. opět na 
neděli a Olympsport ve spolupráci 
s Českou poštou připravil vzpomínku 
na „Raškovo“ výročí. K použití razítka 
jsme získali souhlas od paní Věry 
Raškové a strojové razítko bylo 
používáno na poště Praha 1. Na 
dopisnici Vašek Diviš zhotovil přítisk, 
na kterém je Jiří Raška při zlatém 
skoku, logo ZOH 1968 v Grenoble a 
populární čepice „Raškovka“, která 
se stala českým symbolem ZOH 2018 
(OS 03-16). 

 

Olympijský fest ival  
v  Brně 
   Olympsport měl tu čest aktivně se 
zapojit do chodu Olympijského 
festivalu v Brně. Hodnocení této akce 
a účasti Olympsportu na ní zapsal 
Radek Jásek a najdete ho níže ve 
Zpravodaji. Olympsport se ve 
spolupráci s Českou poštou podílel na 
zhotovení příležitostného ručního 
razítka, které bylo používáno na poště 
Brno 47 na Brněnském výstavišti 
v pracovních dnech po celou dobu 
konání Olympijského festivalu (9.2.-
23.2.2018). Návrh razítka připravil 
člen výboru brněnského klubu 
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filatelistů Ing. Jaroslav Punčochář. O realizaci a úhradu razítka se postaral ředitel pobočkové sítě České 
pošty pro jižní Moravu Tomáš Křepela. Rytcem jako tradičně Miloslav Bláha. Na přítisku dopisnice 
Olympsportu je projekt sportovišť v pavilonu Z Brněnského výstaviště (OS 04-16).   
 

P od ěk ov á n í  na š im  me d a i l i s t ům   
   Česká  pošta  používala ve dnech 
1.-8.3.2018 na poště Praha 1 
příležitostné poštovní razítko s 
textem "Medailové úspěchy naší 
reprezentace" a poděkovala tak 
našim sportovcům za výbornou 
reprezentaci na ZOH 2018. V razítku 
jsou vyobrazeny medaile a stupně 
vítězů. Rytcem razítka byl Miloslav 
Bláha. Olympsport připravil pro 
odběratele novinek dopisnici 
s přítiskem, na kterém jsou 
vyobrazeni všichni naši medailisté 
(OS 05-16). 

 

 

 
 

Personální známky a obálky s našimi medailisty 
   Olympsport, jako po každé olympiádě, tak i letos, připravil úspěšným olympionikům známky 
s přítiskem (personalizované znánky) a obálky s příležitostným razítkem. Od Českého olympijského 
výboru jsme dostali souhlas k použití fotografií olympioniků, které ČOV nafotil pro Team Guide českého 
týmu na ZOH 2018. Od biatlonového svazu jsme získali souhlas s tiskem známek s přítiskem s fotem 
Veroniky Vítkové a Michala Krčmáře a použití příležitostného strojového razítka s jejich vyobrazením. 
Z Holandska se nám ozvala Karolína Erbanová a dala nám obdobný souhlas. 
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   Tím jsme pozitivní informace vyčerpali. Eva Samková, resp. její manažeři, se nám zatím neozvali. 
Ale věříme, že zde ještě časem uspějeme. Bohužel manažeři Sport Investu, zástupci Ester Ledecké a 
Martiny Sáblíkové, nám napsali, že pro letošek nám neudělí souhlas pro tisk známek s přítiskem a 
vyobrazení těchto sportovkyň na razítkách. Je to pro nás nová situace, se kterou jsme se ještě 
nesetkali. Celá problematika byla probrána v Brně na setkání Olympsportu a všichni přítomní členové 
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vyjádřili souhlas, abychom známky s přítiskem a razítka realizovali 
s těmi sportovci, od nichž nebo jejich zástupců, máme získaný 
souhlas. 

   Tak budou začátkem května vytištěny známky s přítiskem 
stříbrného biatlonisty Michala Krčmáře, bronzové biatlonistky 
Veroniky Vítkové a bronzové rychlobruslařky Karolíny Erbanové. 
Známky s přítiskem biatlonistů budou použité také na obálky 
s přítiskem a budou oraženy příležitostným strojovým razítkem, 
věnovaným biatlonovým medailím.  

   Pokud se podaří získat souhlas Evy 
Samkové (v což doufáme, po jejím 
návratu domů), tak bude samozřejmě 
vytištěna známka s přítiskem, ale 
navíc nám to umožní realizovat záměr 
s oražením obálek se známkami 
s přítiskem Evy Samkové a Karolíny 
Erbanové příležitostným strojovým 
razítkem, věnovanému těmto dvěma 
bronzovým medailistkám.    

   Uvádíme i dva návrhy razítek, která z výše uvedených důvodu nemůžeme realizovat. 

   A nyní pozor! Tiskové listy se známkami s  přítiskem ani následně vytvořené obálky 
s přítiskem  s  personálními známkami oražené příležitostným strojovým razítkem nebudou 
součástí novinkové služby Olympsportu. Zájemci si musí (pokud tak již neučinili) TL a 
obálky objednat u Honzy Petráse, redaktora Zpravodaje (mail petras.jan13@seznam.cz). 
Cena pro členy OS - 300 Kč/TL, 60 Kč/obálku.    
 

 

Přepište dějiny…! 
 

   To je název malé výstavy, ku příležitosti 20. výročí zimních olympijských 
her v Naganu, které byly pro české sportovce velmi úspěšné. Připravilo ji 
Národní muzeum v Národním památníku na Vítkově.  
   Menší výstava seznamuje návštěvníky nejenom s účastí a úspěchy 
českých olympioniků na samotných hrách XVIII. zimní olympiády, ale také 
s ohlasem her v české společnosti. Výstavu doplňují fotografie známého 
fotografa Herberta Slavíka a historicky cenné předměty – originál zlaté 
medaile hokejového týmu, originály medailí olympijské vítězky 
Kateřiny Neumannové, hokejka kapitána českého týmu Vladimíra 
Růžičky a další.  
   Přes nesporné úspěchy Kateřiny Neumannové a dalších českých 
sportovců budou tyto hry spojeny patrně navždy s jedním z největších 
úspěchů české hokejové reprezentace – ziskem vůbec prvního zlata ze 
zimních olympijských her pro samostatnou Českou republiku.  
   Olympsport obohatil tuto výstavu filatelistickými materiály, které 
připomínají tuto úspěšnou olympiádu. Výstavu můžete ještě navštívit 
do 29.4.2018!   

 
 

OLYMPSPORT na Olympijském festivalu 2018 v Brně 
 

 
   Po dvou za sebou jdoucích úspěšných účastech Olymsportu na sběratelském veletrhu v Praze se náš 
spolek zúčastnil v letošním olympijském únoru stejnojmenného festivalu v moravské metropoli, Brně. 
Smyslem účastí je prezentovat OLYMPSPORT jako takový, jeho činnost, na výstavních rámech se 
pochlubit vydanými materiály, prodejem přebytků přispět trochou do své pokladny a konec konců také 
získat mezi stávající členy nové, zejména mladé tváře.  

Foto: Herbert Slavík 
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Místopředseda ČOV Libor Varhaník                   Zleva Jan Petrás, autor razítka k Olympijskému festivalu  
při otevření Olympijského festivalu               Jaroslav Punčochář a Václav Diviš před expozicí OS 
 

   Zúčastnil jsem se brněnského Olympijského festivalu (trval 17 dnů, 9.-25. února) hned první 
olympijský víkend (10.-11.2.), abych nasál kapku té olympijské atmosféry, vše si prohlédl a především 
aspoň symbolicky pomohl s prezentací OS, prodejem jeho dubletů, neboť mimo výstavních rámů zde 
měl náš spolek i menší stolek, kde kromě přebývajících materiálů a nového festivalového PR byly 
zdarma k dispozici starší zpravodaje, knihovničky a pro nejmenší návštěvníky i balíčky sportovních 
známek. Vše organizačně předem zajistili a rámy postavili členové OS, Václav Diviš, Jan Petrás, Josef 
Kočí a Ivo Petr, za což jim patří veliké poděkování. Vedení OLYMPSPORTu též děkuje členům 
brněnského KF Alfonse Muchy za dohled u výstavních rámů po celou dobu konání festivalu. 
   Centrem Olympijského festivalu se stalo Výstaviště Brno, konkrétně Pavilon Z a jeho venkovní okolí, 
kde vyrostla jednotlivá sportoviště. Oba letošní festivaly (Brno a Ostrava) se poprvé konaly pod 
záštitou MOV, a tak mohli organizátoři používat olympijské kruhy, vizuální podobu loga nebo oficiálního 
maskota ZOH, bílého tygra Soohoranga, což atmosféru ještě umocňovalo. Součástí byla také uvnitř 
pavilonu fanzóna s LED obrazovkami, na kterých mohli návštěvníci a sportovní nadšenci, pokud se 
zrovna aktivně nezapojili a nezkoušeli tradiční i netradiční sporty, sledovat přímé přenosy z olympiády 
a fandit českým olympionikům v Pchjongčchangu. Denně probíhal též doprovodný program, přímo 
odsud probíhalo živé vysílání ČRo - Radiožurnálu a ČT sport (první týden). 
   Olympijský festival (projekt ČOV) v Brně se z mého pohledu vydařil po všech stránkách a navázal 
tak na úspěšné Olympijské parky Soči-Letná 2014 a Rio-Lipno 2016. Zkrátka, byl jsem jedním ze 
157.271 spokojených návštěvníků. 
   A aby byla statistika úplná - Olympsport získal prodejem 4.020 Kč, ale své řady novými členy 
nerozšířil. Bohužel … 

Radek Jásek 
 

V ý s t a v a  k  1 0 0 .  v ý r o č í  v z n i k u  Č e s k o s l o v e n s k a  v  B r n ě  
 

   Ambici být největší oslavou československé státnosti v zemi má obrovský projekt Re:publika 1918 
– 2018, který se právě dopilovává v Brně. A také zde – na brněnském výstavišti – se mezi 26. květnem 
a 17. červnem odehraje. A jeho součástí se může stát i Olympsport. Organizátoři projektu mají zájem 
o sportovní filatelistické exponáty členů Olympsportu. Nebude to soutěžní výstava a vzhledem k délce 
výstavy budou vystaveny jen kopie exponátů. V závěru výstavy by pak některé kopie exponátů byly 
nahrazeny originály. Souhlasy s vystavením svých exponátů jste garantovi Olympsportu, Honzovi 
Petrásovi, již někteří poskytli, další budete osloveni v nejbližších dnech, aby se Olympsport 
prezentoval tím nejlepším, co může nabídnout. Při výběru budou mít přednost exponáty mapující 
československou sportovní historii.   
   Za Re:publikou stojí tým Pavla Anděla, známého moderátora někdejšího úspěšného pořadu Noc s 
Andělem. Vznik projektu iniciovalo město Brno, a také na něj posílá 50 milionů korun, stejnou částku 
jako ministerstvo kultury.    

Aukce 
 

   Správce našeho webu, Vašek Diviš, pro nás připravuje novou aukci filatelistického 
materiálu. O jejím spuštění budete informováni. Sledujte mail a naše webové stránky.  


