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A je to zase tady! Neříkejte, že nevíte co? No přece další kolo našeho „Písemného prodeje“. Tentokrát si
přijdete skutečně na své, protože v naší nabídce je rovných 700 položek (přes 1600 materiálů). A protože
tam nejsou jenom materiály sportovní, nezapomeňte nabídnout náš katalog i Vašim přátelům ve Vašem
filatelistickém klubu. Na své si přijdou sběratelé „sokolských“ materiálů a s nimi i „pohledáři“ i „celináři“. Z
olympijských materiálů tentokrát převažuje Nagano a Atlanta. Najdete tam ovšem i množství materiálů
k jednotlivým sportovním disciplinám (vyznačeno tučně). Katalog nabízených položek již je na webu, takže
hledat můžete na adrese:
www.olymp-sport.cz pod heslem „Písemný prodej“ nebo přímo na titulní straně.
Tak asi do týdne obdržíte katalog v elektronické versi domů jako přílohu Zpravodaje OS a zhruba ve stejné
době obdrží ostatní spolu se Zpravodajem i papírovou versi. Uzávěrka Vašich nabídek bude neodvratně v
neděli 5.dubna ve 24.00. Poznamenáte li k Vaší nabídce, že budete v Praze na setkání OS v sobotu 11.4.
2015, tak Vám tam získané položky přivezeme. Při podávání Vaší nabídky můžete využít on-line způsob
nabídnutý přímo v katalogu položek nebo zasláním e-mailem na adresu olympsport@gmail.com.
Případně obyčejným dopisem na adresu: OLYMPSPORT, Zborovská 102, CZ 28201, Český Brod.
Povšimněte si nové adresy Olympsportu včetně nového PSČ. Již tedy nepoužíváme adresu s PO Boxem!
Týden a dva dny před ukončením budou na webu uvedeny druhé nejvyšší příhozy (při více nabídkách) nebo
vyvolávací cena (při jedné nabídce), takže budete moci svůj příhoz navýšit. Případné telefonické dotazy na
730033170 nebo 321622389 (Petrásek) a 602365856 (Diviš). Takže už mi nezbývá než Vám popřát dobrý
lov, ať získáte pěkné přírůstky do Vašich sbírek. Hojná účast také odmění práci organizátorů této akce.

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ DALŠÍHO?
Zima a jaro byly, jsou a doufejme, že i nadále budou velice úspěšné! Atletika,
lyžování, rychlobruslení, biathlon, tenis, doufejme, že i hokej a další sporty,
tam všude sklízíme řadu znamenitých úspěchů. Zatím ještě sice v novinkové
službě nedodané materiály jsou : SR Ester Ledecká, snowboarding, paralelní
slalom, SR výročí založení tenisové Hall of fame v americkém Newportu, PR
k ME v halové atletice, všechno vždy včetně CDVp. Nová známka nám
vyjde k MS v hokeji, pochopitelně s FDC a PR1 a nám nezbývá, než si přidat ještě PR a další CDVp.
Basketbalistky USK Praha postoupily do evropského finale Final four a byly také pověřené uspořádáním
tohoto turnaje. Asi dojde i na mistry Evropy Masláka a Holušu nebo na biathlonisty. Nechte se také trošku
překvapit.
DEJTE PROPUKNOUT SVÝM SCHOPNOSTEM
Nová střešní organizace pro olympijskou filatelii AICO nám poslala zpravodaj s novinkami. S jeho obsahem
Vás seznámíme ve zpravodaji, ale s jedním z bodů Vás seznámíme již dnes. Jde o znak nebo, chcete-li, logo
jednotlivých národních asociací. Ty mají právo si logo navrhnout a je jediné omezení, v návrhu nesmějí být
použité olympijské kruhy. Nakoukneme li do historie, tak původní logo OS v roce 1965 navrhl člen americké
SPI, přítel Joe Lacka, O.Wyslotsky. Návrh nám věnoval ke vzniku OS. Druhé logo, to barevné bylo jednotné
na popud FIPO. my nyní jsme před vytvoření loga nového. Vedení OS vyhlašuje soutěž, Vaše návrhy do
jarního setkání zasílejte nebo nejpozději při setkání předejte Láďovi Janouškovi. Návrhy by měly být
černobílé, případně barevné na formátu A5.
JP

