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Zpravodaj Olympsportu
Přátelé,
musím Vám sdělit to, co asi všichni tušíte a předpokládáte, že jarní setkání
Olympsportu se ruší!
Původně jsem pro Vás měl připravený následující článek:
Jarní setkání členů společnosti Olympsport v Brně
Již 78. setkání členů společnosti Olympsport se uskuteční v sobotu 25. dubna 2020 v brněnské městské části
Brno-Tuřany.
Vedle pravidelné výměnné schůzky a nových informací z oblasti olympijské a sportovní filatelie se účastníci
setkání mohou těšit na setkání s olympijskou vítězkou ve skifu, veslařkou Mirkou Topinkovou-Knapkovou, která
přislíbila svoji účast na jarním setkání společnosti Olympsport. K této události připravuje Olympsport příležitostné
strojové razítko a známku s přítiskem olympijské šampionky z Londýna 2012. Strojové razítko černé barvy by mělo
být používáno na hlavní poště v Praze, Jindřišská 14, v den setkání Olympsportu, tj. v sobotu 25. dubna 2020.
Kdo by chtěl přijet na setkání společnosti Olympsportu do Brna, tak Tuřany leží na úplném jihu moravské
metropole (na jeho katastru se nachází mezinárodní letiště Brno, ale předpokládám, že k dopravě asi využijete jiný
druh dopravy, to uvádím jen jako orientační bod). Z dálnice D1 se do Tuřan dostanete sjezdem EXIT 196 a dále je
trasa dobře značena (směr Brno-Tuřany). Ti z Vás, kteří přijedou do Brna vlakem či autobusem, mohou použít
autobus č. 40, který staví hned na prvním nástupišti před hlavním vlakovým nádražím v Brně a cesta autobusem
do Tuřan trvá zhruba 20 minut. Vystoupíte na zastávce Hanácká, hned proti tuřanskému kostelu, který je zdaleka
nepřehlédnutelný. Ze zastávky přejdete vozovku a projdete bránou do areálu kostela, kde již budete nasměrování
do místnosti, kde se uskuteční setkání. V případě potřeby volejte hostitele setkání Honzu Petráse, který se těší na
setkání s Vámi.
Bohužel celková situace nám neumožňuje plánované setkání uspořádat. Jak se celá situace okolo koronaviru
vyvine, to uvidíme, a poté Vás budeme všechny informovat.

Česká pošta pozastavila do odvolání používání příležitostných razítek, a tak v plánovaném termínu
nezrealizujeme použití razítka 100 dnů do zahájení Tokijských her (ještě před samotným dnem -100 bylo

rozhodnuto, že bude olympiáda 2020 posunuta na příští
rok). Razítko s lezcem Adamem Ondrou, jehož souhlas s jeho vyobrazením na razítku jsme získali, určitě
použijeme, jak situace dovolí. Bude to zajisté zajímavý filatelistický doklad k OH 2020. Bohužel jsme tentokrát
narazili u ČOV při schvalování razítka s názvy Hry XXXII. olympiády, TOKIO 2020 a nový olympijský sport. Paní
Kindová nebyla ochotná nám razítko takto schválit, proto musela být provedena úprava textu, aby v něm nebyl
použitý chráněný symbol. Uvádíme obě varianty návrhu razítka, úsudek si udělejte sami.
Stejně tak jsme nuceni odsunout použití razítka OLYMPIJSKÁ ŠAMPIONKA MIROSLAVA TOPINKOVÁ-KNAPKOVÁ,
čestný host Setkání Olympsportu (olympijská šampionka, která se chystala do Brna na setkání přijet, mezitím
oznámila ukončení sportovní kariéry a důvodem je očekávání narození druhého potomka). Doufáme, že k použití
příležitostného razítka nakonec dojde a my Mirku Topinkovou uvidíme na některém s příštích našich setkání. Je
třeba ji popřát hlavně hodně zdraví, Mirce i jejímu miminku.
V těchto dnech nefunguje ani tiskárna, kde tiskneme Zpravodaj. Zpravodaj č. 2 letošního roku je ve fázi tvorby,
jak bude hotový, dostanete jej v elektronické podobě. A až začne tiskárna znovu fungovat, bude také vytištěn a
odeslán těm, kteří Zpravodaj dostávají v papírové podobě.
Pozitivní na současné situaci je to, že my filatelisté máme v době, kdy je omezeno vycházení a pohyb osob, čas
na svého koníčka a můžeme se vrhnout na třídění, přerovnávání a vylepšování svých sbírek, vypisování chyběnek,
tvorbu nových exponátů a spoustu dalších činností okolo filatelie, na které při běžném životním rytmu nezbýval
čas. Tak se doma čiňte!

Těšíme se na setkání s Vámi s lepších časech. Za výbor Olympsportu
redaktor Honza Petrás

