ONLINE 8 - 2013
Čas oponou trhnul a vyškubnul z ní dvě zásadní novinky, se kterými bych Vás rád seznámil. Obě považuji za tak
důležité, že se pokusíme s nimi seznámit i počítačově nevybavené členy OS. Oč se jedná? V podstatě o toto:

TENISOVÉ HODY
Díky péči našeho člena a wimbledonského vítěze Jana Kodeše, vydá Česká pošta s.p. 12.12.2013 aršík s 25 kusy
známek s vyobrazením československých tenistů a tenistek, každá známka jiná. Ostatně se můžete přesvědčit
na přiložené reprodukci. Aršík vyjde v edici tzv.vlastních známek, kde před nedávnem vyšly i Primátorské
osmiveslice. Známky mají výplatní hodnotu „A“, tedy základní výplatné v tuzemsku a cena jednoho aršíku je
325.- Kč. Známky se nebudou prodávat jednotlivě, pouze jako celý aršík o 25 kusech. Abonament byl nabídnut
v novinkové službě do filatelistických klubů, takže u Vašeho novinkáře si jej můžete objednat i Vy. Pozor na
termín, objednávání končí 25.listopadu. A teď přijde to podstatné. Objednávky na dodání celých aršíků přijímá
od členů Olympsportu také náš novinkář, Jirka Hampl, jenže nejen na celé aršíky, ale také na soubor 25 kusů
obálek s přítisky (každý jiný), opatřenými vždy jednou známkou, orazítkovanou SR k výročí 120 let tenisu
v zemích koruny České. Cena jednoho takového souboru bude, prozatím předběžně, 600.- Kč v závislosti na
počtu objednaných kompletů. Jednotlivé obálky objednávat nelze, pouze celý komplet 25 kusů.
Máte-li o tuto záležitost zájem, objednávejte obratem na adrese Jiří Hampl, Rabyňská 741, 14200 Praha 4 nebo
mailem na adrese hampl.rabynska@seznam.cz .

A BUDEME HLASOVAT
O čem? No přece o ustavení nové střešní organizace sběratelů filatelistických, numismatických i
jiných artefaktů s olympijskou tématikou. Tato organizace má namísto dosavadního FIPO označení
IAOC, což lze překládat jako International Association of Olympic Collectors. Řídit ji bude pětičlenná
Rada, která bude zvolena koncem května 2014 na ustavujícím zasedání IAOC v Lausanne.. Do 31.12
musíme podat přihlášku za naší asociaci, pokud chceme být členy a zvolit své dva zástupce na
ustavující květnové zasedání, případně navrhnout někoho z naších členů do pětičlenné Rady. Z toho
důvodu rozpoutávám všelidové hlasování členů OS per rollam (na dálku) a předkládám Vám
k vyjádření následující otázky. Odpovídat lze pouze ANO nebo NE, či uvést jméno navrhovaného
kandidáta
Má se Olympsport stát členem nové organizace IAOC?
Má Olympsport vyslat své dva zástupce na ustavující zasedání IOAC?
Stačí Olympsportu jenom jeden zástupce na ustavující valné hromadě?
Koho navrhuješ za zástupce OS na ustavující valné hromadě
Má Olympsport navrhnout svého kandidáta do Rady IAOC?
KDO BY MĚL BÝT ZA OS KANDIDÁTEM V RADĚ IAOC
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Právo účasti v tomto hlasování mají řádní členové Olympsportu, hlasují písemně dopisem nebo
mailem a svá rozhodnutí zasílají jednateli OS Vaškovi Divišovi nejpozději do 6.prosince.

JEDNA ZPRÁVA NAVÍC
Ještě do vánoc byste měli obdržet jubilejní 50.Knihovničku Olympsportu
OLYMPIJSKÁ AKADEMIE autorů Hladíka a Petráska. Nezapomeňte si objednat publikaci k MS ve
vodním slalomu a pamětní listy ke křtu známky k MS ve vodním slalomu a ke 100.výročí vzniku
kanoistiky v Čechách.
Váš Jarda Petrásek

