ON LINE 8/2012
JEDEME DO LUCEMBURSKA
Velká filatelistická bursa s převážně sportovním materiálem včetně memorabilií a filatelistická výstava Olympijský
Londýn se koná v lucemburském Mameru, 10 km od hlavního města Lucemburk v sobotu a v neděli 10.- 11.
listopadu. Jedeme osobními auty a ještě máme jedno místo volné. Program je následující: Odjezd v pátek 9.11 v
časných ranních hodinách na trase Brno-Český Brod-Praha 7.00.-Rozvadov.-Mamer. Zde bychom do 17.00 měli
mít namontované exponáty. Vystavovat budou Vaněček, Petras a Petrásek. Ubytování v hostelu Luxemburg City
Hostel v Luxemburku. Výstava bude po oba dny, stejně jako bursa. Zakončení v neděli v 18.00 hodin, návrat do
Prahy v pondělí v časných ranních hodinách. Nocleh 24 euro vč.snídaně ve 4lůžkových pokojích. Tak co, nemáte
chuť se tam jet také podívat?Volejte předsedu nebo redaktora zpravodaje!

NOVINKY PERSONAL STAMPS A RAZÍTEK
Po schválení ČOV a MOV Olympsport připravil pro všechny
medailisty olympiády vydání personal stamps. Právě nyní je
pošta tiskne, takže teď nás čeká vylepování a razítkování
zásilek s těmito personálkami a konečně i jejich distribuce.
Prosím, buďte trpěliví, zpoždění bylo způsobeno
požadavkem pošty na doložení potvrzením, že autor
fotografie s použitím fotky souhlasí.a my jsme v původní
versi použili většinou fotky z internetu u kterých jsme autora
ani netušili. Znamenalo to shánět autory jiných fotek a s
nimi dohadovat podmínky použití jejich fotografií. V současné době máme již šest hodnot vytištěných, ale také nám
ještě jedna vhodná fotka docela chybí. Řekl bych, že tyto materiály můžete očekávat tak do čtrnácti dnůZ dalších materiálů jsou předmětem Vašeho zájmu a
dotazů oba lety. Nazval bych to problémem se dvěma šťastnými
konci. Jde jednak o zásilky příležitostného letu, přepravené
společně s naší ženskou reprezentací pro kvalifikační turnaj na
olympiádě v Londýně, který se konal v turecké Ankaře. CDV jsou
dofrankované pomocí OVS s vyobrazenou reprezentantkou Ilonou
Bergrovou.
Zásilky byly odeslané z Prahy 25.června s požadavkem na
jejich vrácení po třech dnech.. Pak se dlouho nedělo vůbec nic, mě
došla trpělivost a začal jsem psát takové, řekněme vyzývavé dopisy
na všechny strany. Pomohl až dopis na ministerstvo pošt a
telekomunikací a v konci minulého týdne už jsem zásilky měl doma
Druhý let byl odeslán společně s hlavní částí naší
reprezentace do Londýna a dofrankován pomocí OVS s vyobrazenými zlatými medailisty v Londýně z roku 1948,
kterými jsou Felix Brzák a Kudrna v kategorii C2. Také byl odeslán „poste restante“, tentokrát na letiště Heathrow.
Tentokrát jsem po osudu zásilek nepátral sám, ale prostřednictvím pátrače Boba Farleye. I on zásilky minulý týden
nalezl, tentokrát na místě, kam byly zaslané, tedy na zmíněném letišti. Seznámili jej i s nařízením britské pošty,
podle kterého je zakázáno dávat anglické poštovní razítko jinam než na anglickou známku. Protože Bob se
příchozího razítka dožadoval, musel na zásilky vylepit po jedné známce hodnoty 60 P, což bohužel budeme muset
přičíst k ceně zásilky. Ty jsou ještě momentálně v Anglii, ale v několika dnech dorazí do Česka. Tak se můžete
těšit

A DALŠÍ KOLO AUKCE
V těchto dnech právě začíná další kolo aukce Olympsportu. Nabízeno je celkem
600 položek vesměs sportovního zaměření.Vyobrazené všechny položky a jejich popis
najdete na adrese www.olymp-sport.cz. Popis potom bude i v nejbližším zpravodaji OS,
který obdržíte v nejbližších dnech. Vaše nabídky zasílejte na adresu
olympsport@gmail.com nebo v papírové formě Olympsport. Zborovská 1025, 28201
Český Brod. Telefonické dotazy na 739033170. Nabídky můžete podávat v Kč nebo v
eurech, provedeme přepočet 1 € = 25 Kč.

ZPRAVODAJ A NOVINKY
Omlouváme se za zpoždění se zpravodajem 3/12, již na něm probíhají
dokončovací práce, takže se můžete těšit. Z novinek razítek do konce roku lze očekávat
již jenom případné úspěchy ve Fed Cupu a Davis Cupu. No a v příštím roce to zatím
vypadá na známku ke 100.výročí kanoistiky a k MS ve vodním slalomu, další známka připomene Pepi Bicana,
CDV bude k MS v biathlonu.

PROHLÍŽEJTE STRÁNKY OLYMPSPORTU NA WEBU! DENNĚ 15 až 20 NÁVŠTĚVNÍKů!!
NAVŠTIVTE FILASPROT, INTERNETOVÝ OBCHOD OLYMPSPORTU !!

Z D A R M A OBJEDNEJ SI KATALOG VÝSTAVY OLYMPEX LONDON 2012, 58 stran na křídě, formát
A4. Stačí zaslat vedoucímu OS čisté známky v hodnotě 20.- Kč, do zahraničí 3 €, SPOUSTA REPRODUKCÍ !

