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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

České týmy v zimní Jižní Koreji
Název emise: Český olympijský tým 2018
Den vydání: 20. ledna 2018
Hodnota: 37 Kč; č. 959 (ČP)
Rozměr zn. obr.: 23 x 40 mm
Výtv. návrh: Zdeněk Netopil
Druh tisku: OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC 
Tisková forma: 4x 50
Náklad: 500 tis.
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň
Tisk FDC: OTp v barvě černé;

PTC Praha; Náklad: 3.300

Jižní Koreu má většina z nás
spojenou se seriálem M*A*S*H,
který se u nás od devadesátých
let vysílal už několikrát. Ani si nevzpomínám, jestli v něm
byly ukázány i zasněžené hory, které si jaksi samozřejmě
spojujeme se zimní Olympiádou. Informací o té letošní do-
stáváme ze sdělovacích prostředků dost, takže jsme měli
příležitost smutnit nad zdravotními problémy Gabriely
Koukalové, na minulé Olympiádě dvakrát stříbrné, která
tentokrát do bojů o medaile nezasáhne. V době uzávěrky
tohoto čísla Filatelie nevíme, zda se to nepodaří některému
jejímu kolegovi či kolegyni v této disciplíně. Naděje na to
se odrazila i ve výběru námětu známky, kresebné výzdo -
by FDC i razítka, a je otázkou, zda bylo prozíravé vsadit na
jedinou kartu a alespoň jedna z možností neměla být
využita pro jiný druh sportu (nabízejí se disciplíny jiných
medailových nadějí, např. Ester Ledecké a Martiny Sá-
blíkové). Známka je zdařilá a my teď už můžeme jen držet
palce, aby mohla být opatřena slavnostním přítiskem.

Název emise: Český paralympijský tým 2018
Den vydání: 20.
ledna 2018
Hodnota: 16 Kč;
č. 960 (ČP)
Rozměr zn. obr.:
40 x 23 mm
Výtvarný návrh:
Zdeněk Netopil
Druh tisku: OF

Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x 50; Náklad: 500 tis.
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň
Tisk FDC: OTp v barvě černé; PTC; Náklad: 3.300

Tak trochu ve stínu Olympijských her stojí Hry para -
lympijské, které jsou s Olympijskými spojeny místem
pořádání už 58 let v případě letních a 42 v případě zim -
ních. Před rokem 1989 jsme o nich mnoho neslýchali,
dnes však už dávno našly místo ve sportovní a sociální
politice státu i v obecném povědomí. Lidsky jistě cítíme,
že snaha vyrovnat šance zdravotně posti žených je na -
místě i ve sportu a může nás těšit, že naši repre zentanti
se ve špičkové mezinárodní kon kurenci neztrácejí a z
paralympiád přivážejí medaile. Známku, kresbu FDC a
razítko zdařile navrhl stejný autor jako emisi olympijskou
a zobrazil na nich jezdce na jedné lyži. FB


