ON LINE 1/2009
Vážení přátelé!
Dostáváte tento první ON LINE Olympsportu v souvislosti s nadcházejícím MS v lyžování. Jde znovu o materiály
k němu poštou vydané a o ty, které obdržíte z naší novinkové služby. Podle dnešního stavu informací by mělo být
vydáno :
3 ks PR pro soutěže ve skoku, běhu a závodě sdruženém.
SR Hassler s maskotem mistrovství

PR 1

PR 2

PR 3

Příležitostná R nálepka
Příležitostný Apost
Celinová dopisnice s přítiskem Postfily kategorie B v hodnotě 10.- Kč
5 ks celinových pohlednic s výplatní hodnotou 10.- Kč
Jedna z pěti celinových pohlednic bude vydaná také se známkou 17.- Kč……
Protože Apost se těžko umístí na CDV i CPV, připravíme malou obálku s přítiskem (Op) pro Aposty
a do naší novinkové služby zařadíme z této široké nabídky následující sestavu:
1 ks CDVp (10.- Kč)
1 ks CPV (10.- Kč)
1 ks CPV (17.- Kč)
1 ks Op

přítisk Postfila,
celinová pohlednice
R nál. (dofrankováno zn.9.-)
Apost + zn.k MS

1.PR (běh)
SR (maskot)
2.PR (skok)
3.PR (kombinace)

Předběžná cena za celý komplet cca 110.- Kč
Ti, kdož mají objednáno v naší novinkové službě „vše co bude“ nebo lyžování, či zimní sporty, dostanou tento
komplet tolikrát, kolikrát si jej objednali, znovu objednávat nemusí! Jednotlivé položky samostatně objednávat navíc
nelze. Celý komplet vícekrát si však objednat můžete stejně, jako zájemci z řad těch, kteří objednáno nemají nebo
nejsou členy naší novinkové služby. Ti všichni se mohou přihlásit písemně u B.Poláka nejpozději do 10.února, kdy
objednávku do Liberce odešleme. Uvítáme však, objednáte li ještě dnes!!! Čisté celiny nebudeme tentokrát
dodávat, budou volně ke koupi v prodejnách pošty. Pokud si budete chtít zajistit další materiály podle vlastní
úvahy, můžete je objednávat na adrese pošta Liberec 1

20.- 22.2.2009, to je termín, ve kterém se sejdou v pražské Sazka aréně
nejlepší střelci Evropy ze vzduchových zbraní, aby srovnali své síly v soutěžích
Mistrovství Evropy. Pořadatel, Český střelecký svaz připravil k této události SR a
Olympsport CDVp. Dodání obvyklé v novinkové službě. Návrh vložky do strojku
Postalia přiložen.

Vánoční aukce
Dostali jste nebo dostanete katalog Vánoční aukce a budete mít možnost získat něco pro své sbírky.
Komplikace jsou způsobené tím, že pan tiskař převzal tiskové matrice od zpravodaje a aukčního katalogu a sklátila
jej choroba, takže již druhý týden leží ve špitále. Tisknout by měl přes příští víkend, takže dopadne li vše dobře,
budeme rozesílat zpravodaj, knihovničku i aukční katalog v pondělí. Tentokrát jsme pro tisk knihovničky využili
tiskárnu SČF, abychom zjistili, zda tam kvalita tisku nebude lepší. Sami budete mít možnost to posoudit. Zasílat
budeme všechny tiskoviny najednou. Víme, že dosud používaný způsob tisku není kvalitní, ale finančně dostupný
jiný způsob tisku zatím neznáme. Máte-li možnost, nabídněte.
No a protože odběratelé papírových versí našich tiskovin by byli škodní krátkým časem, prodlužujeme
termín pro podání Vašich nabídek do aukce na 20.února.

