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ZPRÁVY Z VEDENÍ 
 
JUBILEJNÍ ZPRAVODAJ  
     Právě jste otevřeli jubilejní, 150. číslo, Zpravodaje Olympsportu. Jsem rád, že Vám mohu jako 
redaktor předložit toto číslo Zpravodaje, který představuje další počin v dlouhé historii předávání 
informací o světové i domácí filatelii z našeho sportovního a olympijského oboru. Slavili jsme 45. vý-
ročí založení naší sekce a Zpravodaj Olympsportu má jen o dva roky méně.  
     První číslo pod názvem OLYMP SPORT spatřilo světlo světa v červnu 1968 a mělo 5 stran. 50. čís-
lo Zpravodaje zaznamenalo 
vzácnou návštěvu preziden-
ta MOV Juana Antonia 
Samaranche na filatelistické 
výstavě Československé 
olympijské hnutí a sport a 
vyšlo v prosinci 1983. 100. 
číslo Zpravodaje vyšlo 
prosinci 1998 a všímalo si 
MS v kopané ve Francii, 
obsahovalo již sedmé 
pokračování seriálu Olympij-
ští medailisté a filatelie a 
vložen byl také seznam 
s položkami aukce.  
     Na závěr malého 
ohlédnutí uvádím malý 
článek, který byl na samém 
počátku prvního čísla 
Zpravodaje a který je 
aktuální i dnes:      
                                 -jpb- 
 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ OLYMPSPORTU V PRAZE 
     Na podzim uspořádá Olympsport své setkání v Praze. Jak se již stalo tradicí, bude se konat 
v zasedací místnosti Českého střeleckého svazu ve IV. patře, v Praze–Holešovicích,  U Pergamenky 3 
a naším hostitelem bude místopředseda Olympsportu Láďa Janoušek. Ze stanice metra Nádraží 
Holešovice je to jedna stanice tramvají a vystupuje se na Ortenově náměstí. Více Vám přiblíží 
přiložená mapka. A to nejdůležitější – termín: sobota 8. října 2011. 
     Setkání bude zahájeno v 8 hodin výměnnou burzou, poté následuje od 10 hodin vlastní program 
jednání. K setkání bude připraven příležitostný štoček ve výplatním strojku Postalia, který bude 
používán v den setkání na dosud nespecifikované poště v Praze. Jako námět na OVS je uvažováno 
připomenutí 15. výročí od OH 1996 v Atlantě a připomenutí druhého triumfu Jana Železného v hodu 
oštěpem.      
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Olympsport pětačtyřicetiletý … 
 
     OLYMPSPORT, Česká národní asociace pro 
olympijskou a sportovní filatelii oslavila v uplynulých 
dnech 45 let svého trvání. V sobotu 30.dubna se jeho 
členové a řada pozvaných hostů zúčastnili slavnostního 
zasedání v pražské restauraci Meduzzy. Přítomni byli 
zástupci Českého olympijského výboru, České 
olympijské akademie, Svazu Českých filatelistů, České 
pošty s.p., Polského Klubu Olympiczyka a Slovenské 
spoločnosti pre olympijskú a športovú filateliu. Aktivní 
reprezentanty zastupoval kanoista Martin Doktor. 
     Všechno to před čtyřiceti pěti roky začalo v Choceradech. Začátkem dubna 

1966 se tam sešli námětoví filatelisté z celé republiky na prvém semináři o námětové filatelii a právě 
tam došlo k té historické události, kdy pod vedením Václava Robina Buška a Jardy Justýna byla 
založena první samostatná námětová sekce se sportovně olympijským zaměřením v Evropě. Teprve 
o měsíc později, v květnu 1966 byla založena obdobná organizace v sousedním Německu a to pod 

názvem IMOS – Internationale Motigruppen Olympiaden und Sport. 
     Těch 45 let bylo naplněno pilnou prací i když ne vždy všechno dopadalo 
tak, jak by si všichni přáli, lze celkovou činnost Olympsportu  hodnotit 
velmi kladně. Zejména je činnost asociace postavena na poskytování 
dostatečného množství kvalitní odborné literatury. Ročně jsou k dispozici 
čtyři čísla zpravodaje a dvě čísla tzv. knihovniček, jednorázově 
zaměřených publikací s ryze odborným monotematickým obsahem. 
Zpravodajů bylo dodnes vydáno 150 čísel, knihovniček 50. V současné 
době jsou veškeré tiskoviny vydávány i v elektronické formě, navíc podle 

potřeby dostávají členové krátká, většinou 
jednostránková on-line zpravodajství opět 
v elektronické formě. Ve formě třídílné 
monografie byla zpracovaná Historie 
českého a československého 
olympionismu ve filatelii a z posledních 
větších prací nutno připomenout Katalog 
sportovních poštovních razítek 
Československa, který obsahuje všechna 
razítka ruční příležitostná, strojová 
propagační i otisky výplatních strojů. 
Celkem je v katalogu uvedeno téměř šest 
tisíc různých razítek, většinou včetně 
vyobrazení. Publikace má 240 stran a opět 
byla vydána v elektronické i papírové 
podobě. 

     Bohatá je vystavovatelská činnost. Není snad v republice výstava, které by se nezúčastnili členové 
Olympsportu a celou řadu jich, většinou na mezinárodní úrovni, Olympsport sám uspořádal. Ta první 
byla v Budějovicích 1970. O deset let později se na témže místě výstava zopakovala a následovaly 
výstavy v Praze 1985, v Českém Brodě 1991, samostatnou soutěžní třídu jsme měli v Plzni 1995, 
znovu v Praze 1999 a konečně dvě výstavy  virtuální na serveru Japhila. Jednak to byla zřejmě 
první na světě virtuální soutěžní výstava SPORT“O“NET 2007 a o dva roky později propagační 
virtuální výstava ke 110.výročí založení Českého olympijského výboru OLYMPSPORT 2009.  Tyto 
výstavy jsou na Japhile i nyní k vidění a slouží tak jako vzor pro nové a začínající vystavovatele. 
Najdete je na adrese http://www.japhila.cz . V účasti na výstavách zahraničních převládají výstavy 
Olymphilex, u kterých jsme nechyběli na žádné z nich, počínaje Olymphilexem 1985 v Lausanne až 
po Olympex 2008 v Pekingu. 
     Členové mají k dispozici slušně vybavenou knihovnu  a mohou se obracet ke zkušeným 
vystavovatelům a jurymanům s žádostmi o pomoc a konzultace při tvorbě svých exponátů. Pro členy 
a další zájemce je zřízena novinková služba, která umožňuje členům získávat pravidelně nové 
poštovní materiály se sportovní a olympijskou tematikou. Spolupráce s Českou poštou na poli tvorby 
poštovních známek s olympijskou a sportovní tematikou nese rozhodně dobré výsledky, kladně 
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hodnocené oběma stranami. Poštovní propagaci zajišťujeme v oboru razítkářské a celinářské tvorby 
také pro Český olympijský výbor, pro jednotlivé  sportovní svazy a kluby i pro další zájemce. 
     K této události byla připravena řada filatelistických materiálů. Základem byl štoček pro strojky 
Postalia, připomínající dvojnásobné zlato Martina Doktora na OH 1996 v Atlantě. Ten byl použit hned 
dvakrát. Ve formě výplatního stroje jím byly oráženy pozvánky na celou akci a s Postálií 
znehodnocovací v černé barvě byly ražené celinové dopisnice, určené k podpisům Martina při 
autogramiádě. Obálky s přítiskem pohledu na kostel v Choceradech, frankované personal známkami 
se znakem Olympsportu a orážené ručním příležitostným razítkem s portrétem Jardy Justýna, 
jednoho z „otců zakladatelů“, patřily mezi návštěvníky k nejhledanějším.  
                                                                                                                                                                                         -jp- 
Fotodokumentace ze setkání Olympsportu k 45. výročí založení:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hosté setkání zleva: místopředseda Svazu českých filatelistů Ing. Vít Vaníček, 
ředitel odboru známkové tvorby České pošty Břetislav Janík, předseda Slovenské 
společnosti pro olympijskou a sportovní filatelii MUDr. Peter Osuský, předseda 
Polskiej Kapituły Filatelistycznej a předseda Klubu olympijczyka dr. Roman 
Babut, vedoucí oddělení olympijských studií a informačního centra Českého 
olympijského výboru František Kolář a dvojnásobný olympijský vítěz v kanoistice 
Martin Doktor 

V průběhu celého slavnostního setkání se čile sháněly, vyměňovaly a 
nakupovaly nejrůznější filatelistické materiály. Vpravo: Slavnostní 
přípitek na další úspěšné roky Olympsportu (zleva František Kolář, 
Jaroslav Petrásek a Marie Justýnová). Dole: Roman Babut předává 
našemu předsedovi Jardovi Petráskovi diplom za dlouholetou 
spolupráci s polskou partnerskou organizací. Martin Doktor v diskuzi 
s hospodářem Olympsportu Bedřichem Polákem. 

 
 
 
 
 
Foto:  
Laco Kajaba 
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Setkání členů OLYMPSPORTu a IMOS 
k 75. výročí přenosu olympijského ohně 1936 

na přechodu Petrovice – Hellendorf. 
 
     Připravované setkání navazuje na naše předchozí společné akce a spolupráci v rámci F.I.P.O. 
Předpokládá se i účast zástupců britské, polské, rakouské a slovenské společnosti sběratelů 
sportovní a olympijské tématiky. Na této schůzce představitelů národních společností by se mělo 
řešit pokračování mezinárodní spolupráce olympijských sběratelů.   
 

Termín setkání:    30. a 31. července 2011 
 

Místo konání :      hraniční česko-německý přechod Petrovice / Hellendorf 
 
Předpokládaný program:    
                 Sobota 30.7.2011               
                 10.00 hod.  Setkání v místní celnici za účasti zástupců obou obcí, autora pomníku z roku   
                                          1956, potomků běžců olympijské štafety s originální pochodní. Promítnutí   
                                           filmů z přenosu olympijského ohně z roku 1936 a odhalení pomníku v roce  
                                          1956. 
                 13.30 hod.  Oběd v Petrovicích 
            15.00 hod.  Jednání představitelů společností, neformální výměna  
                              filatelistických materiálů (celnice) 
            20.00 hod.  Společenské posezení v hotelu Švýcarský dům v ČR 
 
                 Neděle 31.7.2011               
                 9.00 – 14.00 Společenské posezení a výměna filatelistických materiálů v hotelu   
                                    Augustusberg v Německu  
 
Z filatelistických materiálů k této události připravuje OLYMPSPORT příležitostní dopisnici, IMOS 
tématickou brožuru. 

 
          
     
     
                         

     Zveme všechny naše členy na toto 
setkání uskutečněné v pěkné přírodě 
a v letním čase, s možností získání 
nových materiálů se sportovní a 
olympijskou tématikou. Svoji účast 
potvrďte na mail   divis.vaclav@centrum.cz   nebo mobil 602 365 856. 
Pro účastníky je možné ještě zajistit nocleh v hotelu „Švýcarský dům“ (450,- Kč/os./den + snídaně), 
případně v jiném penzionu (cca 350,- Kč/os./den) v okolí Petrovic. 
                                                                                                                Václav Diviš 
 



 34 

ZMĚNY V ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ A ADRESÁŘI 

     Dvě nemilá sdělení se týkají těch, které již v našich řadách nikdy neuvidíme. V minulém období 
zemřeli: Jaroslav Veselý z Kolína  a  Jiří Všianský z Lysic. Kdo jste je znali, vzpomeňte na ně. 

     Pro nezaplacení členských příspěvků bylo ukončeno členství Miroslavu Aubrechtovi a Václavu 
Weissovi.  

     Jiří Basl oznámil novou mailovou adresu: jiribasl1@seznam.cz 
 

VOLÁ LONDÝN 2012  

     Dne 27.7.2011 vydá Britská královská pošta třetí avizovanou sérii 10 známek věnovaných 
jubiljením Hrám XXX. olympiády v Londýně. Série bude vydána v den, kdy do zahájení OH 2012 
bude zbývat přesně 1 rok. Mimo 10 známek série bude vydán speciální aršík limitované emise, který 
připomíná úspěchy britských sportovců v příslušných druzích sportů vyobrazených na jednotlivých 
známkách. Zároveň bude vydán ještě jeden aršík, který bude obsahovat všech 30 doposud 
vydaných známek k OH 2012. Vyobrazení všech zmíněných sbírkových přírůstků najdete na úvodní 
straně tohoto Zpravodaje. Vydán bude již v pořadí pátý sešitek se samolepícími známkami, 
věnovanými jachtingu a závodu vozíčkářů na dráze. Jednotlivé známky třetí série jsou věnovány 
těmto druhům sportu: jachting, lehká atletika – skok vysoký, volejbal, závod vozíčkářů na dráze, 
zápas řecko-římský, tenis, šerm, moderní (umělecká) gymnastika, triatlon, házená. Vydány budou 
obálky prvního dne s celou sérií, jednotlivými známkami série a také se známkami ze sešitku. Kdo 
se zúčastní setkání v německými kolegy v Petrovicích – Hellendorfu 30.7.2011 může si nové známky 
koupit od Boba Farleye, který na toto setkání také přijede a vezme uvedené novinky s sebou.   
  
NOVINKY OLYMPSPORTU 

     Ve druhém pololetí vedení Olympsportu plánuje vytvoření nových razítek k následujícím 
sportovním událostem:  

1. ME ve volejbale mužů   
     Fanoušci špičkového mezinárodního volejbalu už netrpělivě odpočítávají dny, kdy vypukne pod vysokou 
sítí boj o titul mistra Evropy. Pořadatelství si pod svá křídla vzala Česká republika společně s Rakouskem. V 
kalendáří si zaškrtněte datum 10. září, kdy se celý volejbalový kolotoč roztočí. Češi narazí v základní skupině 
B v Karlových Varech na Rusko, Portugalsko a Estonsko. Další skupiny se hrají v Praze, Innsbrucku a ve 
Vídni. Z každé skupiny postupují vítězové přímo do čtvrtfinále, o zbylá čtyři místa se utkájí v osmifinále 
družstva z druhých a třetích míst. Poté následuje semifinále a finále, které bude na programu ve Vídni. Titul 
obhajuje Polsko. 

2. MS v lehké atletice v korejském Tegu 

     Olympsport je připraven připomenou razítkem každý cenný kov, získaný našimi atlety. Termín 
konání MS 2011: 27.8.-4.9.2011. K adeptům na dobrý finálový výsledek se svými výkony řadí: 
Barbora Špotáková, Denisa Rosolová, Zuzana Hejnová, Petr Svoboda, Jaroslav Bába, Petr Frydrych 
či Jiřina Ptáčníková. Může překvapit někdo z dalších atletů, ale medaile budou tentokrát viset 
proklatě vysoko. Necháme se překvapit. 

3. Finále FED cupu Rusko-Česká republika     

     České tenistky se po 23 letech probojovali do fedcupového finále, v němž se utkají s Ruskami. 
Finále se bude hrát v Moskvě 5.-6. listopadu.  

       Jakýkoliv další mimořádný výsledek našich sportovců na vrcholných akcích nezůstane bez 
povšimnutí. Např. postup našich basketbalistek na OH, postup fotbalistů do finálové části ME 2012, 
zisky mistrovských titulů ze světových či evropských šampionátů.     
                                                                                                                            –jpb- 
 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´   INZERÁT   ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
 

***Známky, aršíky, TL z OH do roku 1992 vyměním, prodám, koupím (případně mohou být i 
ražené). Dále hledám do své sbírky *** známky, BL, TL, FDC, CDV, aerogramy a razítka u 
příležitosti 100 let MOV a ze zasedání MOV. 
                                                   Jaroslav Papež, 1. máje 65, 411 45 Úštěk, tel. 731 738 099 
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I. řecká olympijská série 1896 (dokončení z minulého čísla) 
ČÍSLA NA RAZÍTKÁCH ATHÉNSKÉ POŠTY 
     V roce 1895 athénský poštovní úřad dal do provozu  nová poštovní razítka s názvem obce  AΘHNAI , ke kterému bylo 
z obou stran připojeno pořadové číslo  1 až 9.. Ačkoliv tato čísla byla používána  již před vydáním olympijské serie a dokonce i 
po  něm, v celé první polovině následující dekády, hlavní zájem vzbudila tato čísla právě při vydání olympijské emise  a u 
olympijských sběratelů. Existence číselného značení denních razítek umožnila s dostatečnou flexibilitou jejich využití při 
různých poštovních službách. Každé číslo poštovního razítka bylo vyhrazeno jedné, maximálně dvěma druhům služeb podle 
následujícího přehledu. 
 
1 AΘHNAI 1  normální běžné zásilky   2 AΘHNAI 2  tiskoviny 
3 AΘHNAI 3  mezinárodní doporučené zásilky                4 AΘHNAI 4  domácí doporučené zásilky 
5 AΘHNAI 5  běžné zásilky transitu   6 AΘHNAI 6    doporučené transitní zásilky 
7 AΘHNAI 7  balíková pošta    8 AΘHNAI 8  domácí poštovní poukázky a                                         
9 AΘHNAI 9  mezinárodní peněžní poukázky     balíková pošta  

a nevyplacená pošta 

Docela zajímavé je, že jsou známé přesné počty jednotlivých prodaných známek podle hodnot : 
1 lepta   3.933.750    2 lepta   2.949.150 
5 lepta   2.992.500    10 lepta  1.981.440 
20 lepta  3.999.950    25 lepta  1.929.700 
40 lepta  70.620    60 lepta  86.380 
1 drachma  120.550    2 drachmy  82.060 
5 drachem  56.050    10 drachem  16.060 
 
CENY  VÍCEKUSOVÝCH CELKŮ OLYMPIJSKÝCH ZNÁMEK ŘECKA Z ROKU  1896                                                                                                                                                                                                                                                           
 

dvoupáska trojpáska čtyřblok  
 ּס * ** ּס * ** ּס * **

1 lepta 6 3 6 9 5 10 15 7 30 
2 lepta 7 3 7 20 10 25 20 10 25 
5 lepta 20 10 20 60 30 75 60 30 60 
10 lepta 40 20 35 90 45 75 90 45 80 
20 lepta 140 70 75 280 140 160 350 175 500 
25 lepta 200 100 120 300 150 300 450 225 900 
40 lepta 120 60 120 290 145 450 400 200 900 
60 lepta 250 125 180 500 250 600 700 350 800 

1 drachma 650 325 650 1100 550 1000 1500 750 1600 
2 drachmy 3800 1300 1200 8000 3000 - 11000 7000 - 
5 drachem 6000 3000 - 11000 7000 - 16000 10000 - 
10 drachem 6000 3000 - 11000 7000 - 16000 10000 - 

serie 17000 8000 - 33000 18500 - 47000 29000 - 
Ceny celků s kompletními okraji jsou platné jen když všechny okraje jsou kompletní. Jinak cena je úměrně nižší.. 

 
CENY CELÝCH PŘEPÁŽKOVÝCH ARCHŮ A MEZIARŠÍ 
 

Přepážkové archy 5x5 nebo 2x10 ks Meziarší 
** * 

 
hodnota ** * ּס 

400 250 1 lepta 180 90 500 
400 250 2 lepta 180 900 600 
1700 1000 5 lepta 800 400 1000 
2200 1300 10 lepta 1000 500 1500 
3300 2000 20 lepta 1700 850 - 
4500 3000 25 lepta 2500 1250 - 
4000 2500 40 lepta 2000 1000 - 
5500 3500 60 lepta 2500 1250 - 

- - 1 drachma - - - 
- - 2 drachmy - - - 
- - 5 drachem - - - 
- - 10 drachem - - - 
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RAZÍTKA 1.dne vydání a v dob ě konání her      CENY A VZÁCNOST razítek 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Zejména jsou hledané sběrateli olympijské tematiky známky s čitelným datem 1.dne vydání těchto známek, tj. 
25.března 1896. Tento den je totiž současně i dnem zahájení her. Jen o málo menší je zájem o známky ze dnů 
trvání her, tedy 26.3. až 4.4.1896. Jimi totiž lze dokladovat jednotlivé discipliny tak, jak v těchto dnech probíhaly. 
     Hodnota jednotlivých poštovních razítek na známkách různých hodnot je úměrná normálně razítkované sérii. 
Třebaže tam jsou hodnoty relativně* vzácné, relativně* znamená, že tyto hodnoty jsou vzácnější v tomto sektoru 
než v jiných.  Např. hodnoty 5 a 10 lepta orazítkované poštovním razítkem Atény 6 jsou vzácnější než Atény 1, ale 
ne více než 5 nebo 10 drachem ze stejných sektorových Atén 6. 

               
                               b                                     c                                   d                                    e 

                
                              f                                                                                                           g 
 
 
 
 
 
                

Cena kompletní serie Relativně* vzácná razítka 
Pouze v letech 1896-1897 lepta drachmy 
AΘHNAI 1 1100 - - 
AΘHNAI 2 1700 - 5, 10 
AΘHNAI 3 1200 1 - 
AΘHNAI 4 1800 2, 5, 10 5, 10 dr 
AΘHNAI 5 2500 2, 5, 10 2 dr 
AΘHNAI 6 2300 5, 10 - 
AΘHNAI 7 1300 - - 
AΘHNAI 8 2300 5, 10, 20, 25 - 
AΘHNAI 9 11000 Všechny velmi vzácné 

25.březen 1896 26.3.- 4.4.1896                                                                             
 ּס ּס

1 lepta 120 60 
2 lepta 120 60 
5 lepta 120 75 
10 lepta 120 75 
20 lepta 200 100 
25 lepta 200 120 
40 lepta 200 150 
60 lepta 250 180 
1 drachma 300 180 
2 drachmy 450 350 
5 drachem 750 900 
10 drachem 750 900 
serie 3500 3100 
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PŘETISKOVÉ HODNOTY AM                  
 
     AM = Axia Metaliki = valutová hodnota nebo také „kovová hodnota“. Kvůli znehodnocení 
drachmy byla stanovená zvláštní přepočítávací hodnota měny pro šeky a balíky s cílem v cizině. 
Některé známky z olympijské série byly opatřené přetisky a bylo možno je zakoupit buďto za 
valuty nebo za drachmy podle přepočtu mezi drachmou a valutovou hodnotou. AM přetisky na 
olympijských známkách byly vydány podle královského dekretu ze 14.12.1900 pro hodnoty 
25/40 lepta  a 50/2 drachmy  a 30.12.1900 pro hodnoty 1/5 drachem , 2/10 drachem  a 5/1 
drachmu .  
     Přetisk byl prováděn na kompletní šedesátikusové tiskové archy a prodáván pod názvem 
„metal value“. Jsou známé padělky přetisků i razítek na všech přetiskových hodnotách 
s výjimkou hodnoty 5 lepta/1 drachma . 
 
   celistvost      ּס  *              **      
174 5 lepta/1 drachma modrá  30  15  12 - 
 a dvojitý přetisk   500  230  220 - 
 b M římského typu (pole 21, 22, 51) 230  100  110 - 
 c Λ římského typu (pole 35)  230  100  110 - 
 d malé M římského typu (pole 52) 230  100  110 - 
 e zlomené E (pole57)   230  100  110 - 
 f zlomené Λ (pole 43)  500  140  140 - 
 g šikmé E (pole 48)   300  140  140 - 

h šikmé Λ (pole 28)   300  140  140 - 
  
175 25 lepta/40 lepta fialová  220  90  85 - 
 a přetisk „50 lepta“ v černé barvě 850  400  350  - 
 b dvojitý přetisk   2000  1000  - - 
 
176 50 lepta/2 drachmy olivová  190  80  75 - 
 a široké „O“    150  70  60 - 
 b „AM“ posunutá doleva  2200     1100  - - 
 
177 1 drachma/5 drachem zelená  850  350  250 - 

a místo ∆ΡΑΧΜΗ je  ∆Ρ∆ΧΜΗ  1700  850  650 - 
 
178 2 drachmy/10 drachem hn ědá  140  55  60 -  
 a místo ∆ΡΑΧΜAI je  ∆Ρ∆ΧΜAI 700  350  300 - 
 
Serie komplet 5 ks    1350  575  470 - 
 
Plný tiskový arch obsahuje 60 známek v 6 přepážkových arších po 10 známkách. Levý horní přepážkový arch 
obsahuje známky na polích 1 až 10, pravý horní přepážkový arch známková pole 11 až 20 atd. Přetištěná byla tato 
množství jednotlivých známek : ¨ 
 
174 98423  175 11720  176 53880  177 23939  178 24561 
 
                                                                                                                                                    Jaros lav Petrásek 

LETNÍ AUKCE      V NABÍDCE 500 POLOŽEK  
     Nabídky zájemců se přijímají do 31.7.2011  na list ě papíru A5 s adresou v horní části, případně mailem.  
Jednotlivé nabídky musí být uvedeny čitelně konkrétní sumou v Kč v odstupňované výši takto: do 50.- Kč v sudém 
počtu Kč, do 100.- Kč v násobcích 5.- Kč, do 500.- Kč v násobcích 10.- Kč, výše v násobcích 50.- Kč. Chybné 
nabídky jsou přesunovány automaticky počítačem na nejbližší vhodný násobek. 
Položku získá nejvyšší podaná nabídka, ovšem za cenu pouze o jeden stupeň vyšší než nejbližší nižší podaná 
nabídka. Např.při nabídkách : 18 - 26 - 50 získá položku ten, kdo nabídl 50.- ovšem za cenu 28.- Kč. Je-li podáno 
více stejných a nejvyšších nabídek, rozhoduje datum poštovního razítka. 
Podrobné vysvětlivky najdete v Průvodci Olympsportu nebo na webu : 
 

http://www.olymp-sport.cz/  
Adresa organizátora: ing J.Petrásek, P.O.Box 13,282  23 Český Brod  

nebo e-mail : olympsport@gmail.com  
 

     Získané položky jsou zasílány v R dopisech, k cenám je připočteno poštovné a balné 3.- Kč. Žádné další 
poplatky! Úhradu zájemce provede obratem pošt.poukázkou, při platbě v € se provede přepočet podle právě 
platného kursu. 


