ONLINE 01/2016
Vážení kolegové a přátelé OLYMPSPORTu,
opět je třeba Vás promtně informovat o nových událostech které nás čekají a potřebujeme znát Vaší
reakci jak se na nich budete podílet.

22. VELETRH OLYMPIJSKÝCH SBĚRATELŮ 12.-14.5. v Goteborgu

OLYMPSPORT připravuje zájezd na 22.Veletrh olympijských sběratelů, který se koná pod patronací
A.I.C.O. od pátku 12. do neděle 14.května 2016 v „Muzeu sportu“ ve druhém největším městě této
skandinávské země.
Zatím máme rozjednáno:
Doprava :
mikrobus pro 7+1 osob nebo pro 12+2 osoby
Časový plán: - odjezd čtvrtek 11.5. v 18hod. večer, příjezd v 8hod. v pátek ráno 12.5. do Goteborgu
- pátek a sobotu účast na burse v muzeu a podle zájmu prohlídka města
- v neděli setkání sběratelů na kongresu AICO a večer odjezd zpět do vlasti, příjezd
do Prahy v ranních hodinách v pondělí.
Pro pobyt na burse si můžete reservovat stůl nebo půlku stolu, detaily na webu s adresou
www.gothenburg2016.com (poslední den pro rezervaci/platba: 25.3.2016 03.
Na tomto odkazu také najdete informaci o hotelové rezervaci pro dva noclehy - pátek a sobotu.
Celkové náklady zatím zjišťujeme a snažíme se je minimalizovat.
Předběžné (a zatím nezávazné) objednávky pište obratem na mail adresu předsedy
OLYMPSPORTu olympsport@gmail.com nebo volejte na telefon 739 033 170 – čekáme na Vaši reakci.
O nových skutečnostech Vás budeme promtně informovat, neváhejte, počet míst je limitován
počtem sedadel mikrobusu.

70. výroční setkání členů OLYMPSPORTu v pátek 8. dubna v Brně
Nezapomeňte na naše setkání v prostorách salonku Janáček hotelu Voroněž II. na Výstavišti.
Zahájení je v 12 hod. (burza na výstavišti je od 8 hod.), v plánu je opět přednáška kolegy Osuského a
„hostitel“ Honza Petrás připravuje představení významného sportovce.

Seznam členů OLYMPSPORTu
Výbor OLYMPSPORTu na svém zasedání 11.2.2016 mimo jiné aktualizoval seznam členů, prosíme o
kontrolu v sekci „Kontakty“ na našem webu www.olymp-sport.cz a případné korekce nahlašte na mail
divis.vaclav@centrum.cz, příp. tlf. 602 365 856.

HUNFILA 2016 Budapest 6-8. května 2016
Psal mi Beda Helm, vystavovatel¸juryman a známý funkcionář. Jede jako národní komisař na výstavu do
Budapešti a má v kufru svého vozu ještě místo na nějaký ten exponát. Pokud byste v Budapešti chtěli
vystavovat, je tady Vaše možnost. V roce 2017 budou slavit 100 let vydání maďarské známky a toto má
být k nadcházejícím oslavám jakýsi předvoj. „Protože v oblasti námětové filatelie není vhodných výstav
nikdy dost, dotaz zní, nechcete li v Budapšti vystavovat právě vy?, píše Beda.. Přihláška je do 28.
února, kdo by měl zájem,nechť se mailem nebo telefonicky ozve. Poplatek za jeden rám činí 20 EUR,
jedná se o 12 listové rámy a je možno vystavit 7-11 rámů, u jednorámových exponátů pak stačí na rám
12 listů. Pro případné další informace mi zájemci mohou zavolat na mobil : 777 262 592 .
Zdraví a přepravu do a z Budapešti, jakož i ostatní náležitosti zajistí Váš
Béďa Helm

Písemný prodej OLYMPSPORTu 2016
Připravuje se další kolo písemného prodeje sportovních a olympijských materiálů z přebytků našich
členů, zahájení bude v pondělí 1. března 2016, ukončení ve čtvrtek 31. března 2016.
Převzetí výher bude možné na setkání v Brně.
Váš Jarda P.

