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Zdravíme naše členy a také naše příznivce, přípravy výročního setkání probíhají,
zatím Vám oznamujeme jeho datum – sobota 12. listopadu 2016. Bude se konat
v salonku Autoklubu v Opletalově ulici 29/1337 v Praze 1, přímo naproti Hlavnímu
nádraží. Naplánujte si to ve svých diářích, takové výročí nemůžete opomenout.
O programu budete včas informováni, teď se již ale nějako dobu věnujeme plně jiné
akci s názvem:

OLYMPSPORT na SBĚRATELI

Domluvili jsme se s pořadateli oblíbeného sběratelského veletrhu na naší aktivní
účasti, budeme zde mít stolek a 15 výstavních ploch, kde chceme vystavit ukázky
z exponátů našich členů. Jedním z hlavních záměrů této propagace OLYMPSPORTu
je snaha o rozšíření naší členské základny, která se neustále zužuje. K dispozici
budou členské přihlášky, přebytky z naší „Novinkové služby“, volné „Zpravodaje“ a
„Knihovničky.
K dispozici z naší novinkové služby budou tři CDVp
s výše uvedenými přítisky, prezentujícími naší čilou
výstavní a publikační činnost. Dopisnice budou
opatřené příležitostním razítkem Sběratele a
specielním modrým kašetem, pořízeným k našemu
jubileu. Toto razítko budeme používat po celý letošní
rok. Všimněte si uvedených ročníků a zkratek
organizací, kterých je naše „Asociace olympijských a
sportovních sběratelů“ členem. Zapátrejte také v paměti, z čeho je převzata tato
skica, kdo správně první uvede její původ a autora, dostane malý filatelistický dárek.
Výstavní plocha je umístěna naproti stánku České pošty, náš stůl má č. 424 / Hala 1.
Organizátory jsme byli požádáni spojit naší prezentaci také se skončenými LOH
2016 v Rio de Janeiro, pokoušíme se pozvat některé z úspěšných olympioniků. Za
tím účelem jsou připraveny dvě další CDVp, které budou opatřeny strojovými
razítky, s poděkováním našim medailistům (8.9.2016 - Praha 1) a Lukáši Krpálkovi

(9.9.2016 - Praha 1) za zlatou medaili v judu. Pokud vše proběhne dle plánu, bude
jeho autogramiáda okolo 12,30 u našeho stolku, o dalších budete informováni.
Pracovní návrhy strojových razítek:

To ale není vše, připravujeme se schválením od ČOV, také tři archy PERSONAL
STAMPS, s oficielními foto medailistů. Věříme, že se nám je podaří připravit na
veletrh Sběratel.

K XXXI. LOH RIO 2016 jsme v novinkové službě připravili k „zahájení“ CDVp se
strojovým razítkem s Emilem Zátopkem. K odletu olympioniků jsme správně odhadli
úspěšné medailové tažení Josefa Dostála, čekáme na návrat potvrzených dopisnic
z Ria. Pro výroční setkání připravujeme příležitostní razítko s naším zakladatelem
Robinem Václavem Buškem.
Pořadatelé veletrhu Sběratel poskytli aktivním účastníkům volný vstup. Pokud
plánujete návštěvu, stačí si stáhnout na našem webu „poukázku“, tu vytisknout a
vyplnit, potom předat u pokladen kde dostanete za 1 kč platnou vstupenku.
Konečně jsme dospěli ke
společnému souhlasu stran našeho
nového loga, nebylo to s jeho
schvalováním uvnitř i vně
společnosti jednoduché.

Sledujte naše webové stránky,
www.olymp-sport.cz
postupně tam budeme uveřejňovat informace dokumentující naší činnost, od
založení společnosti v roce 1966 až po současnost.
Výbor OLYMPSPORTu

