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        Zase jsme o půl roku starší a zase uteklo mezidobí pro dvě za sebou jdoucí setkání naší 

asociace. Je to naprosto neuvěřitelné, ale v letošním roce budeme s podzimem slavit 50 (slovy: 

PADESÁT) let trvání Olympsportu. Oslavy proběhnou na podzimním setkání v Praze, tak se těšte. 

Těch, kteří pamatují založení OS a vydrželi to s námi celých padesát let jsem nedávno napočítal 

deset. Maximální stav činil asi 148 členů, momentálně je to asi sedmdesátka. Bohužel musíme se 

smutkem v duši konstatovat, že pomalu, ale zatraceně jistě, vymíráme. Těch deset posledních 

mohykánů, kterými jsou:  
Mirek Fajgl (Hranice), Pepa Farský (Hradec Králové), Radek Jásek (Červené Pečky), Pepa Kočí 

(olomouc), Láďa Kočí (Přelouč), Zbyněk Loučný (Hradec Králové), Jirka Pazdera (Vodňany), Jarda 

Petrásovek (Český Brod), Béda Polák (Svrkyně) a Vašek Slavík (Poděbrady), 

tímto vyzývám, aby hodili na papír svoji vzpomínku na olympsportské členství a zaslali ji Honzovi 

Petrásovi jako příspěvek do našeho zpravodaje. Řekněme, že horní limit délky textu je 2000 

písmenek a termín do 1. června 2016. Téma libovolné, námětem vzpomínky na 50 let OS. ALESPOŇ 

UVIDÍTE, ŽE NAPSAT NĚJAKÝ ČLÁNEK NENÍ ŽÁDNÁ SRANDA. 

 

 TO MI SOUČASNĚ PŘIPOMÍNÁ, ŽE HLAVNÍM ÚČELEM TOHOTO POVÍDÁNÍ JE PŘIPOMENOUT VÁM, ŽE ZCELA 

NETRADIČNĚ SE TENTOKRÁT SEJDEME JIŽ TENTO PÁTEK, 8. 4. 2016, NA SETKÁNÍ V BRNĚ. Všechny potřebné 

údaje naleznete ve zpravodaji. Trochu se Vám omlouváme, že sraz je tentokrát v pátek a dokonce mi 

pár lidí vynadalo proč v pátek, když oni ještě nejsou vyřazeni z pracovního procesu a v pátek 

nemohou. Důvod je jednoduchý. Milým hostem tohoto setkání bude zlatý medailista olympijských her 

1964 v Tokiu, Jiří Daler a ten v sobotu svoji účast nemohl zajistit. Tak se na nás nezlobte, my 

už to víckrát neuděláme. Jiří Daler již naším hostem jednou byl. Bylo to v Přerově 19.11. roku 

1994. Tenkrát jsme měli k dispozici tři různé přítisky. Letos sice nebudeme mít žádný, ale k 

vidění bude obálka s přítiskem personal stamp Jiřího Dalera a polopříležitostné razítko jedné 

brněnské  prodejny. Akci zajišťuje Honza Petrás a Vy, pokud už teď víte, že Brno Vám nevyjde, 

můžete si objednat čistou známku, čistý tiskový arch s 9 známkami a obálku s přítiskem, známkou a 

razítkem. Tohle všechno si můžete objednat u Honzy Petráse, který je pro tuto akci distributorem. 

 

Obálka bude podepsána panem Dalerem a 

orazítkována denním razítkem prodejny Postmerkur. Obálka bude součástí novinkové služby 

Olympsportu. Cena obálky Kč 32,-. Cena tiskového listu 270 Kč. Jednotlivá známka z TL tak vychází 

na 30,- Kč. Několik TL bude k prodeji na setkání v Brně, další pak můžete objednávat u Honzy 

Petráse (mail a telefon je uveden na zadní straně Zpravodaje). Při zaslání poštou bude připočteno 

poštovné.   

 

Pokračovat ve výkladu o historii olympijských her bude Petr Osuský, Vašek Diviš bude vydávat 

vydražené položky z aukce, výměnná bursa atd. No prostě na pátek se můžete těšit. 

      Druhým důvodem pátečního termínu setkání Olympsportu je konání Veletržního setkání 

sběratelů na Brněnském výstavišti. A tento rok je pouze jednodenní, v sobotu se konat nebude. 

Proto od 9 hodin můžete procházet pavilon A2, kde se Veletržní setkání sběratelů pravidelně koná, 

nakupovat, a před 12. hodinou se přesunout bránou č.4 nebo pavilonem E, doslova přes ulici do 

hotelu Voroněž II, kde se v salonku Janáček uskuteční 70. setkání Olympsportu. 

 

PÍSEMNÝ PRODEJ – OLYMPSPORT 2016 

Tato akce je sestavována z přebytků našich členů, letos také z pozůstalosti po našem příteli 

Joseph M. Lackovi z USA. Hojně tím byly zastoupeny olympijské hry 1932 které se oboje konaly 

v USA. Materiály nebyly vkládány dle jejich majitelů ale byly setříděny dle tematických okruhů. 

Tím se zájemci mohli lépe orientovat v nabídce a nemuseli pracně hledat losy související 

s okruhem svého zájmu. Přihazujících bylo 38, našich členů se zapojilo 19 a z ciziny 7. Na naši 

velkou snahu o publicitu akce, trochu málo. Ze 700 položek se neprodalo cca. 150, jsou nabízeny v 

„doprodeji“ za startovní ceny. Děkujeme všem zúčastněným, zejména těm kteří využívají pro nabídku 

on-line zápis na webu a nenutí nás pracně přepisovat  někdy i málo čitelné údaje.           

   

                                          Váš Jarda Petrásek  


