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Pierre de Coubertin - personal stamps
Francouzský výbor Pierre de Coubertina se sídlem v Paříži nabídl členským asociacím FIPO dodání personal
stamps s portrétem Pierre de
Coubertina, jejíž vydání zajistí
společně s francouzskou poštou.
Známky
budou
tištěné
ve
čtyřblocích bez uvedené výplatní
hodnoty, zato však přímo s
uvedenou sazbou za dopis do
hmotnosti 20 g.
V pravé polovině známky je
portrét Pierre de Coubertina s
uvedeným jménem u horního
okraje a s letopočtem úmrtí 1937
u dolního okraje. Na dolním okraji
nalezneme
rovněž letopočet
2013 a text 150.výročí. Skutečně
tolik let již od narození Pierre de
Coubertina uplynulo.
V levém horním rohu nalezneme
siluety čtyř antických běžců a
podstatnou část levé poloviny
zabírá pohled na budovu, kterou
se mi zdá být místo konání
1.Olympijského kongresu 1894,
tedy budova pařížské Sorrbony,
ale je možné, že se mýlím, znalci
mě opraví.
A teď k tomu, jak budeme objednávat? Objednávky přijímá předseda Olympsportu společně s platbou. Platí se
tedy předem. Objednávat lze jednotlivé kusy, dvojpásky nebo kompletní čtyřbloky. Cena za celý čtyřblok je 11€, za
dvoupásku 6 € a za jednotlivou známku 3 €. Objednávky očekávám do 10.ledna, kdy hromadnou objednávku
odešlu do Francie. Platit lze v
eurech nebo v Kč, 1 € = 25 Kč.

PRVNÍ VLAŠŤOVKY
z razítek v Novém roce budou dvě a obě
se týkají MS v biathonu, které v Česku
uspořádáme vůbec poprvé. Dějištěm
bude Nové Město na Moravě a jeho
nový stadion, na kterém se v minulém
roce závodilo v biathlonu poprvé.
Výsledky našich byly před koncem roku
velmi povzbudivé, tak věřme, že i na
domácím poli se bude našim dařit.
Do sbírek si budeme moci zařadit
podnikový výplatní otisk a ruční příležitostné razítko. Oba artefakty vycházejí z prvků loga soutěže. Od kdy bude používáno OVS zatím nevíme,
PR bude na poště Nové Město zřejmě od 7.února, kdy soutěže začínají. Česká pošta vydá originální CDV, kterou OS dodá s otiskem PR. K
OVS vyjde CDVp.

TURECKÉ PŘEKVAPENÍ
Po dohodě s tureckou poštou můžeme našim členům nabídnout pravidelné dodávání olympijských a sportovních známek, které tato
pošta vydala v poslední době i v budoucnu. Objednat si můžete buďto jenom olympijská vydání nebo všechen sport, včetně
olympiád. Objednávat je možné i FDC. Objednávky přijímá předseda OS. Momentální kurs turecké měny je 1 TYR = 10,67 Kč. Běžná
turecká serie čtyř známek má nominále 4,5 TYR, což tedy obnáší cenu 48 Kč + nějaké to poštovné. V momentální nabídce máme:
1.
Istanbul, hlavní město evropského sportu 1912 (tenis, cyklistika, jachting)
4 známky
4,5 TYR
2.
Turecká národní olympiáda (symbolika)
4 známky v aršíku
4,5 TYR
3.
Halové mistrovství Evropy v atletice 2012 (dálka, trojskok, výška a překážky)
4 známky v aršíku
4,5 TYR
4.
Olympiáda v Londýně (basketbal, volejbal, zápas a atletika)
4 známky v aršíku
4,5 TYR
5.
Výročí Galatasaray Istanbul 2005
25 TYR
6.
25.zimní universiáda 2011
4,4 TYR
7.
Nejstarší zápasnický klub v Turecku
4,4 TYR
8.
Evropský olympijský festival mládeže 2011
4,4 TYR
9.
100 let NOV Turecka
3,3 TYR
10.
Olympijské hry 2008 Peking
2,5 TYR
11.
Zimní olympiáda Vancouver
2,8 TYR
12.
MS v basketbalu mužů 2010
3,8 TYR
13.
100 let Fenerbahce Istanbul
3 TYR

Přihlášky rovněž do 10.ledna, vybrané reprodukce na druhé straně.

