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S nadcházejícím podzimem se nám urodí řada materiálů pro naše sbírky. Podívejme se tedy na to, co nás všechno čeká. Začne
to 4.9., kdy vyjde známka k MS ve vodním slalomu a ke 100.výročí založení Svazu kanoistiky.. Téhož dne se na ČOV bude
konat křest této známky a k dispozici bude i číslovaný pamětní list, razítkovaný znehodnocovací Postálkou s vložkou,
připomínající osminásobného mistra světa ve vodním slalomu, Petra Sodomku. Oslavy 100.výročí se budou konat v Betlémské
kapli 23.11.2013 a zde bude k dispozici PL 2 s lajt motivem Rosslera Ořovského, opět se známkou a ručním přílležitostným
razítkem, tentokrát s mistryní světa z roku 1938, Martou Kohoutovou. Pamětní listy je možné oba objednat á 50.- Kč u Jirky
Hampla, běžně nebudou v dodávce novinkové služby, je jich omezený počet, rozesílat budeme podle hesla o tom, kdo dříve
mele. Obě razítka však budou v novinkové službě dodaná na přítiscích CDV, či Op.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
A TEĎ ZVLÁŠTNÍ POZOR!!! NEVÍTE-LI JEŠTĚ, CO BUDE 31.8.2013, JE TO HANBA!!! TO TOTIŽ KONČÍ DALŠÍ KOLO AUKCE
OLYMPSPORTU, TAKŽE NEVÁHEJTE A DRAŽTE . NA WEBU www.olymp-sport.cz NA VÁS ČEKÁ 600 POLOŽEK A NĚKTERÉ
JSOU VELMI TENTO ... A VŠECHNY JSOU TAM DOKONCE VYOBRAZENÉ !!!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Další známkovou novinkou je známka s Pépi Bicanem. Legendu našeho fotbalu jistě netřeba představovat, zřejmě bude i
přítisk a nějaké to razítko. Do análů našeho sportu se v uplynulém období zapsali i někteří sportovci. Zuzana Hejnová v běhu
na 400 m překážek a Víťa Veselý v hodu oštěpem vybojovali zlaté medaile na moskevském mistrovství světa, což obnáší jedno
SR a jedno OVS a samozřejmě dva CDVp. Podnikový výplatní stroj ČOV dostane novou propagační vložku, která připomene
prvního zlatého zimního medailistu, Jiřího Rašku a nadcházející hry v Soči. 19.10 se sejdeme U Janouška v Holešovicích na
dalším setkání OS. Námět razítka si tentokrát nechám jako překvapení. Kdyby to cinklo v Trojském kanále, určitě bychom si to
nenechali pro sebe a teď to, co jsem si nechal na konec. 32 stránkovou brožuru na křídě v celobarevném provedení s názvem
Vodní slalom a filatelie vydává Svaz České kanoistiky pro účastníky MS a oslav 100 let a potřebný počet kousků jsme
rezervovali i pro Vás jako jubilejní 50.číslo naší knihovničky. Cena je poměrně vysoká, zdaleka ji neuhradíte celou, ale Jirka
Hampl vás zkasíruje o lidových 30.- Kč. Pokud byste tuto brožuru nechtěli, sdělte to Jirkovi až budete objednávat pamětní
listy. A teď už si můžete prohlížet aspoň něco z toho shora uvedeného!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
JO, ABYCH NEZAPOMNĚL, VÍTE, CO BUDE 31.8? NO, VLASTNĚ VÍTE, TAK NEZAPOMEŇTE !!!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

