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Začněme naše dnešní povídání o
tom, co nás čeká v nejbližší
budoucnosti. Ano,tipujete správně,
je to letošní jarní setkání, které se
uskuteční v Brně v sobotu
20.dubna, tam, co bylo vloni, tedy v
restauraci proti výstavišti. Taktéž na
výstavišti bude setkání sběratelů a
my se sejdeme ve 12.00 hodin.
Ostatně všechno se dozvíte v
posledním čísle zpravodaje, které ti, co jej dostávají elektronicky již mají a
v papírové formě jej dostanou tento týden. Já jenom dodávám, že těšit se můžete na přednášku Petra Osuského a
není vyloučena ani přítomnost hosta setkání, kterým by k besedě a k autogramiádě mohl být Jan Matura. Důvod je
jednoduchý, on je totiž vyobrazen na SR, které bude používáno v den setkání, ano, čtete dobře na poště v Praze v
Dejvicích. To proto, že podmínky pro tisknutí v Brně nás neuspokojují, takže již oražené zásilky do Brna dovezeme.
V novinkové službě je samozřejmě dostanete. Takže v Brně nashledanou!!
NOVÝ ZPRAVODAJ
Již jsme nakousli to, že nový zpravodaj je na světě, opět je pro Vás připravena
spousta novinek, takže si určitě přijdete na své. A to ještě nevíte, že v příštím čísle
bude další kolo našeho písemného prodej, takže to se také můžete těšit.
NOVINKY RAZÍTEK
Již jsem prozradil, že bude na SR k setkání Honza Matura, v letošní sezoně
úspěšný skokan na lyžích a dodám, že obě razítka k MS v biatlonu doplňuje ještě
razítko třetí, tentokrát jako OVS, s Gábinou Soukalovou. Obě razítka současně
připomenou, že se blíží Soči, do kterého zbývá, jak spočítal Honza Petras, rovných
300 dní. Dále můžeme čekat nový CDV
České pošty k připomenutí 50 let od
slavného fotbalového finále ČSR – Brasilie v Chile a ve fotbalu. Snad
se povede i razítko. Dalším razítkem oslavíme i výročí založení České
olympijské akademie a tím se dostávám konečně k tomu, co mě vedlo k
napsání dnešního onlinu. Připravují se drobné oslavy na říjen a do té
doby chceme připravit vydání knihovničky Olympijská akademie ve
filatelii. Kutáme na ní společně s Pavlem Hladíkem a nyní nastal čas,
zapojit do toho i vás, členy OS. Oč běží? O tohle... Mezinárodní
olympijská akademie se sídlem v Lausanne pořádá pravidelně od roku
1967 každý rok setkání mladých zájemců o olympijské hnutí. Ke
každému z těchto setkání je používané PR. Zatím je máme k dispozici
všechna z let 1967 až 1984. Bohužel z období 1985 – 2012 nám jich podstatná většina chybí. Domníváme se, že
ve vašich sbírkách jich ale většina je. Proto se na Vás obracíme s prosbou o jejich zapůjčení nebo zaslání skenů,
či xeroxů. Poznáte je snadno podle tohoto textu v řečtině.

OΛYMΠIAKHΣ
AKAΔHMIAΣ
Tedy prosím, neváhejte, najdete li
řecké razítko s tímto textem z let
1985 – 2012, prosím oxeroxovat
nebo oskenovat a poslat do Českého
Brodu. Druhá část prosby se týká
OVS, které používají některé národní
olympijské výbory pro odesílání své
pošty. Jsou to hlavně Český,
Slovenský a Italský. První dva máme
dostatečně zdokumentované, ale
Italský NOV a všechny ostatní jsou
pro nás zajímavé. Máte li jejich OVS,
zacházejte s ním jako se zasedáním
NOA Tak, věřme, že se dobré dílo
podaří a už se těším na vaše
obrázky.

