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Vážený pane Petrasek,
Píši Vám, abych Vás informoval, že Federation Internationale de Philatelie Olympique (FIPO) ukončilo
svoji činnost. FIPO bylo založeno v roce 1982 a mělo sloužit specifickým potřebám při podpoře a rozvoji
olympijské filatelie. Činnost FIPO nedokončilo zdaleka svoji práci a nyní je tedy čas na to, vrátit se k úvahám o
budoucnosti.
Ve shodě s rozhodnutím, zda má být ustavena nová organizace k tomu, aby nahradila FIPO a v jaké formě,
je třeba stanovit základní pravidla pro potenciální členy této nové organizace. Pro výpomoc s takovýmito úvahami
sestavil IOC pracovní skupinu z nejvyšších činitelů významnějších klubů pro olympijské sběratelství proto, aby
zkoumala, zda je zapotřebí mezinárodní organizace k tomu, aby představovala zájmy olympijských sběratelů a, jeli tomu tak, jakou formu by ona organizace měla mít.
Pracovní skupina doporučila, aby pro olympijské sběratelství byla ustavena nová organizace s názvem Association Internationale des Collectionneurs Olympiques (AICO) – která bude sdružovat jako členy podobné
kluby pro olympijské sběratelství, jako je ten Váš. V nejbližších několika měsících Váš klub obdrží korespondenci,
týkající se procesu ustanovení AICO a objasňující i Vaši roli v tomto procesu, pokud se jej budete chtít zúčastnit.
Rozpuštění FIPO není doprovázeno žádným snížením pohledu MOV na olympijské sběratelství a má důležitou
roli při rozvíjení komunikace, znalostí a porozumnění olympijskému hnutí a olympijské myšlence.
Rozpuštění FIPO znamená, že vedení Vašeho klubu ihned zastaví další používání slov Federation
Internationale de Philatelie Olympique, nebo zkratky FIPO, ani nebude používat logo FIPO jakýmkoliv způsobem.
Vaše písemné potvrzení o obdržení tohoto dopisu a vyjádření se k němu je požadováno.
Závěrem mého dopisu bych rád poděkoval Vašemu klubu za spolupráci jako členu FIPO a za jeho příspěvky
k olympijskému sběratelství. Věřím, že nová organizace dodá Vašim aktivitám nové podněty k Vaší činnosti.
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