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Setkání členů společnosti OLYMPSPORT 
 

   V salónku olomouckého hotelu Clarion se v sobotu 6. dubna 2019 uskutečnilo již 76. setkání členů námětové 
společnosti OLYMPSPORT. Celé setkání bylo věnováno olomoucké rodačce, královně volantu, paní Elišce 
Junkové, od jejíž smrti letos uplynulo 25 let.  
   Setkání zahájil předseda společnosti, pan Josef Kočí, který nejprve přivítal všechny přítomné 
členy, mezi nimiž byli i čtyři ze Slovenska. Uvítán byl i adoptivní syn paní Elišky, pan Vladimír Junek, 
který se setkání zúčastnil společně se svou chotí. Omluveni byli členové výboru, pánové Jan Petrás a 
Václav Diviš. 
Program dále pokračoval různými zprávami: 

- emisní činnost v uplynulém roce - OS připravil a vydal k různým příležitostem 15 dopisnic 
(obálek) s přítisky a razítky 

- Olympsport i po zvolení nového vedení ČOA zůstává jejím kolektivním členem, OS v ČOA 
zastupuje Radek Jásek 

- zprávu o hospodaření společnosti v roce 2018 podal pan Ladislav Janoušek 
- emisní činnost v letošním roce - přetrvávají problémy s Českou poštou ve smyslu 

(ne)schvalování razítek - nebyla schválena razítka Šonka, Sáblíková, Samková, v plánu jsou 
razítka - VC Plzeň (střelectví), Veselý (zpětné udělení olympijské medaile), biatlonová štafeta 
žen (zpětné udělení olympijské medaile), ČOV (120 let založení) 

- členové se prostřednictvím ankety vyjádřili k univerzálnímu návrhu razítka, který by mohla 
Česká pošta schválit 

- byla poslána žádost komisi známkové tvorby MPO - podařilo se prosadit vydání známek k OH 
a Paralympiádě 2020 v Tokiu, nebyl přijat návrh vydání známky k 100. Československému 
derby a ME v judu 

- plánuje se vytvořit webové stránky OS v programu Wordpress i připravit podzimní aukci  
- zazněla informace ohledně květnového zájezdu na Světový veletrh olympijských a sportov-

ních sběratelů + setkání členů AICO ve Varšavě 
   Poté dostal slovo pan Junek, který provedl přítomné velmi 
zajímavým a poutavým vyprávěním celým životem Elišky 
Junkové. Povídání bylo doprovázeno promítáním mnoha 
dobových fotografií. 

   Člen Olympsportu, MUDr. Peter Osuský, pokračoval odborným výkladem o filatelistické 
dokumentaci OH 1924 s ukázkou listů z výstavního exponátu. 
   Následovala tradiční výměna filatelistických materiálů, setkání bylo ukončeno krátce před třináctou 
hodinou. Ze závěru setkání je také foto Ládi Janouška, které je na titulní straně Zpravodaje, bohužel 
bez některých účastníků, kteří již setkání Olympsportu opustili.     
   Poděkování za vzorně připravené a zorganizované setkání patří Josefu Kočímu. Příští setkání, 
podzimní, bude v listopadu hostit Praha. 
                                                                                                                 Zapsal Radek Jásek 

    Eliška Junková po vítězství v první Grand 
Prix Německa na Nürburgringu v roce 1927  
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K R O N I K A  O L Y M P S P O R T U  
 

V prvním pololetí roku 2019 oslavili svá 
jubilea: 
 

  8.2. 60 let    Ladislav Kajaba  
                       ze Stříbra 
16.4. 75 let   Zbyněk Loučný   
                       z Hradce Králové 
25.5. 65 let   Ivo Petr z Brna 
 

17.6. 55 let   Zdeněk Svědiroh   
                       z Moravské Třebové 
 

Vše nejlepší a hodně zdraví! 
 
 
 

O L Y M P S P O R T  N A 1 .  J ARN Í M  V E L E T RH U  S B Ě R AT E L  
 

  

   Po loňské dobré zkušenosti organizátora burzy 
v kongresových prostorách pražského hotelu Olympic, 
která se konala v době konání Světové výstavy 
poštovních známek se rozhodl organizátor letňanského 
podzimního Sběratele přidat do kalendáře také jarní 
veletrh sběratelství. První ročník se uskutečnil ve dnech 
15.-16.3. 2019 v Olympic Congres Praha a zúčastnil se 
ho také Olympsport. Poděkování za dobrou 
reprezentaci a trpělivý prodej našich přebytků patří 
především Vaškovi Divišovi a Láďovi Janouškovi. 
Kromě toho, že jsme byli jako společnost vidět, jsme 
získali i zajímavou částku do našeho rozpočtu. A že byl 
o jarního Sběratele zájem dokumentuje fronta na 
fotografii vlevo. 
   Proto si poznačte do svého kalendáře termín 
letošního podzimního Sběratele v Praze v tradičních 
prostrorách letňanského výstaviště v pátek a sobotu  
6.-7.9.2019. A Olympsport opět bude při tom.  
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

L a c o  K A J A B A  I v o  P E T R  Z d e n ě k  S V Ě D I R O H  

Vá clav D iv iš  a  Lad is lav Janouš ek př i  p rodej i  našich pře byt ků                                                                                      
Foto:  I ng .  Tomáš Chudoba 
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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  
 

 
HOLD ČESKÉ AUTOMOBILOVÉ KRÁLOVNĚ 
 

  První novinkou Olympsportu roku 2019 byl až 6.4. otisk výplatního stroje k Setkání Olympsportu 
v Olomouci. Věnován byl české automobilové královně, paní Elišce Junkové, která se v Olomouci 
16.11.1900 narodila a od jejíž smrti začátkem roku (5.1.) uplynulo čtvrtstoletí.  
   Eliška Junková, narozená jako Alžběta Pospíšilová, byla česká automobilová závodnice. 
Závodila na vozech Bugatti, a to nejprve jako spolujezdkyně svého manžela Čeňka Junka a posléze 
sama. Ve dvacátých letech byla 
nejrychlejší ženou světa a jako jediná 
žena v historii Grand Prix se dokázala 
vyrovnat nejlepším jezdcům této 
soutěže. Jejím největším úspěchem 
bylo páté místo z její samostatné éry 
v závodě Targa Florio, kterého dosáhla 
v roce 1928. Vedle toho vyhrála i 
několik dalších závodů (Lochotín –
 Třemošná či závod do vrchu 
Klausenpass). Mezinárodní závod 
Zbraslav – Jíloviště vyhrála v roce 1926 
v absolutní klasifikaci a stala se tak 
první ženou na světě, které se to 
povedlo. Svou závodnickou kariéru 
ukončila roku 1928 v reakci na smrt 
manžela a dále se věnovala organizační 
práci v motoristickém sportu (podílela 
se například na přípravách výstavby brněnského Masarykova okruhu). V šedesátých letech 20. 
století psala motoristické sloupky do časopisu Za volantem a v roce 1972 vydala v nakladatelství 
Olympia knihu Má vzpomínka je Bugatti. Za své úspěchy získala ocenění Zasloužilá mistryně sportu. 
Pouhé čtyři roky za volantem ji stačily, aby se již za svého života stala legendou. Za její největší 
úspěchy se považují: 
1. místo v závodu do vrchu Zbraslav – Jíloviště (roku 1926) 
2. místo v závod do vrchu Klaussenpass (1926) 
1. místo ve Velké ceně Německa na Nürburgringu (1927) 
1. místo v závod Coupé des Dames (1927) 
1. místo ve velké dámské ceně Montlhéry (1927) 
5. místo v závodu Targa – Florio (1928) 
    
   Příležitostný štoček ve výplatním strojku Postalia byl používán na poště Olomouc 1 v den konání 
76. setkání Olympsportu, 6.4.2019. Jako tradičně Olympsport připravil pro otisk výplatního strojku 
obálku s přítiskem (OS 01/19), která je součástí novinkové služby.   

 

PLZEŇSKÉ STŘELECKÉ JUBILEUM 
 

   Armádní střelecký stadion Lobzy byl od středy 1. do neděle 5. května 2019 dějištěm 50. ročníku 
Velké ceny osvobození ve sportovní střelbě (50th Grand Prix of Liberation Plzeň 2019). Do Plzně se 
sjelo na 850 špičkových závodníků ze 38 zemí světa, kteří zde soutěžili v olympijských střeleckých 
disciplínách. 
   Ve spolupráci se střeleckým oddílem Dukly Plzeň a poštou Plzeň 1 se Olympsportu podařilo 
připravit sběratelskou novinku. Poprvé u nás se ve výplatním strojku modré barvy objevil 
příležitostný, elektronicky instalovaný, štoček, který připomenul jubilejní Grand Prix v Plzni. Stalo se 
tak 14.5.2019 a pro odběratele novinek Olympsport orazil „modráskem“ příležitostnou obálku 
s přítiskem (OS 02/19).  
   A ještě několik informací k novince. Na realizaci se podílel celý výbor Olympsportu a pomohl také 
„náš olympsporťácký“ Plzeňák Václav Fiala, kterému tímto za pomoc děkujeme. Logo Grand Prix se 
nejdříve převedlo do grafické podoby. Dukla Plzeň schválila použití razítka, ale poté jsme zjistili, že 
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výplatní strojek Postalia v Plzni je 
starý typ a není v dobrém 
technickém stavu. Tak jsme začali 
prošlapávat novou cestu a na jejím 
konci nám firma EVROFIN Ústí nad 
Labem upravené logo Grand Prix 
Plzeň přes počítač dálkově 
nainstalovala do výplatního strojku 
NEOPOST IS 430/440 na poště 
Plzeň 1. Dobrá věc se nakonec 
podařila. 
   K používání poštovních výplatních 
strojů jsme obdrželi sdělení 
z vedení pošty Praha 1. „U 
výplatních strojků modré barvy se 
nejedná o propagační část razítka, 
ale o uvedení odesílatele zásilky. 
Takový výplatní stroj je vlastnictví 
odesílatele. Na poště Praha 1 je 
možné použít pro strojovou propagaci pouze výplatní nebo orážecí stroj Postalia.“  
   Po zkušenostech se schvalováním, nebo spíše neschvalováním, našich návrhů razítek do 
výplatních strojků Postalia v poslední době, kdy „schvalovatelům“ v Praze jednou vadí použití názvu 
akce na razítku jako Fedcup nebo Air Race Red Bull, zkratky OH v razítku, příště zase jen samotné 
jméno úspěšného sportovce(!!), zřejmě nazrál čas přesunout naši aktivitu jinam a začít využívat 
soukromé výplatní stroje. Bude to asi z počátku náročnější, složitější najít cestu, ale plzeňská 
zkušenost ukázala, že to jde.  
 

ČESKÉ MISTRYNĚ SVĚTA 
 

   Obsah předchozího odstavce se týká i dalších dvou razítek z naší produkce. Díky obstrukcím pošty 
se připomenutí zisku titulu mistryně světa Martiny Sáblíkové a Evy Samkové posunulo až na květen 
a ještě takovým způsobem, na který Olympsport není vůbec hrdý. Beze jména hlavních 
protagonistek na razítku. 
   Ale návrhy razítek, nejdříve s graficky upravenými fotografiemi, a následně jen se jmény mistryň 
světa, pošta neschválila a argumentovala takto: „na základě stanoviska právního odboru České 
pošty, s.p. nemůžeme vyhovět Vaší žádosti (o schválení návrhu razítka – pozn. redaktora). 
Důvodem je, že i jméno osobnosti je z právního pohledu chráněno a jeho užití může vést ke sporům 
spočívajících v parazitování na jménu nebo zneužití jména k propagačním či komerčním účelům.“ To 
asi nepotřebuje další komentář, každý ať si udělá obrázek sám. Zkrátka, když pošta nic nepovolí, nic 
nepokazí a nikdo si nemůže 
stěžovat. Je otázkou, zda tímto 
postupem nezneužívá své 
monopolní postavení. V tako-
vých podmínkách se rodí nová 
razítka Olympsportu.  
   17.5. 2019 jsme na hlavní 
pražské poště připomenuli zisk 
titulu mistryně světa 
v snowboardcrossu Evy 
Samkové, titulu, který ji v její 
sportovní sbírce ještě chyběl, 
na strojovém razítku černé 
barvy. K orážení strojovým 
razítkem vydal Olympsport 
dopisnici s přítiskem (OS 
04/19). Eva Samková svůj 
první světový primát získala 
v americkém Utahu již 1.2. 
2019.   
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   Ve stejný den se ve výplatním 
strojku Postalia na poště Praha 1 
používal štoček, který vzpomenul 
rekordní dvacátý titul mistryně 
světa Martiny Sáblíkové. Získala 
ho 3.3.2019 ve víceboji 
v kanadském Calgary. Na přítisku 
obálky jsou pak připomenuty dva 
předchozí tituly mistryně světa 
Martiny na tratích 3000 m a 5000 
m z únorového MS na jednotlivých 
tratích v německém Inzellu (OS 
03/19).  
                                                   -jpb-   
    
   
 

 

SLOVENSKO - ŠPORT  2018   (príležitostné poštové pečiatky) 
 

 

 

 

 

                                         1.                                                   2.                                                  3.                                               4. 

1. - 19.01.2018, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1, XXIII.Zimné OH PYEONG CHANG, Inaugurácia poštovej známky 

2. - 27.04.2018, BRATISLAVA 1, OLYMPIC GALA ZOH 2018 (ocenenie úspešných slovenských športovcov) 

3. - 15.08.2018, BRATISLAVA 1, STAN MIKITA – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LEGENDA 1940 – 2018 

4. - 07.09.2018, MOČENOK, BENESCO • 10 rokov hokejbalu (Občianske združenie organizuje hokej-balovú ligu) 

 

 

 

 

                                          5.                                              6.                                                   7.                                                8. 

 

5. - 22.09.2018, BRATISLAVA 1, 25.výročie Slovenského olympijského výboru 1993 - 2018 

6. - 07.10.2018, KOŠICE 1, Medzinárodný maratón mieru, 1924 – 2018 

7. - 23.11.2018, MICHALOVCE 1, Klub olympionikov – zasadnutie ZOK SR (zasadnutie slov.olympijských klubov) 

8. - 07.12.2018, MOČENOK, Filip BLEHO, majster sveta a Európy v karate 
 

spracoval PO (stamptk@atlas.sk) 


