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 Pojďte a poslyšte nikoliv pověsti 
dávných časů, ale poslední zprávy z 
olympijské filatelie. Nejprve tedy co se chystá 
v oboru razítek. Že bylo používané SR k zisku 
titulu mistra světa v judo a že ten titul získal 
Lukáš Krpálek, naše velká naděje pro Rio, to 
už je všeobecně známo. Jak vypadá razítko a 
jak CDVp se můžete podívat na přiložený 
obrázek. 
 Při setkání na Moravě jsme si 

připomenuli, že horolezec 
Jaroš dokončil svoji anabázi a 
zdolal poslední osmitisícovku 
bez použití kyslíku, čímž se 
zařadil mezi asi patnáct 
nejlepších skálolezců z 
celého světa. Razítko a 
CDVp samozřejmě existují 
také, ale to už znáte. 
 V současné době mistr Pavlíček pracuje na novém OVS, které 
nám připomene vítězství našich děvčat nad Německem ve finále 
letošního tenisového FED Cupu. Návrh razítka nahoře, termín použití 
zatím není určen.. 
  A u tenisu ještě zůstaneme, protože díky péči Jana Kodeše 

získáme v prvních dnech prosince možnost zakoupit si nový známkový sešitek s osmi známkami  
a s názvem The Tennnis Hall of Fame. Chcete li česky, tedy Tenisová hala slávy. Nachází se v 
Newportu v americkém státě Rhode Island a jsou zde soustředěny památky na všechny tenisové 
osobnosti a událostě. Najdeme zde i připomenutí několika tenistů našich. Z těch osmi známek se 
seznámíme se sedmi vybranými tenisty dosavadní historie, na poslední, osmé známce bude 
obrázek vlastního objektu Hall of Fame. Které tenisty mezi tou sedmičkou najdeme, se zatím tutlá. 
Česká pošta bude na Praze 1 od 1. do 10.12. 2014 používat ruční PR a my v rámci naší 
novinkové služby toto PR dodáme všem abonentům na CDVp. Toto razítko tedy nemusíte 
samostatně objednávat, pokud jste samozřejmě účastníky novinkové služby. Kromě toho ale máte  
možnost objednat si soubor osmi obálek s přítisky k Hall of Fame (každý jiný), na každé obálce po 
jedné známce ze zmíněného sešitku, oražené zmíněným PR. Tento soubor bude dodáván 
výhradně kompletní v ceně 280.- Kč za všech osm kusů. K tomu, abyste si jej mohli zařadit do 
svých sbírek si jej však musíte objednat nejpozději do 27.11.2014 u Jirky Hampla na adrese : 

hampl.rabynska@seznam.cz nebo Jiří Hampl, Rabyňská 741, 14200 Praha 4 

Tento soubor nebude tedy v běžné dodávce novinkové služby dodáván. 
 Potenciálně do konce roku „hrozí“ snad již jenom případný úspěch mužské složky v 
obdobné soutěži. Do konce roku, doufejme, že ještě před vánocemi, obdržíte nový zpravodaj, 
další překvapení nejsou samozřejmě vyloučena. POZOR! V příštím roce filatelistická výstava v 
Chomutově! a to národní i premiéra pro ještě nevystavovavší vystavovatele. Přihlášky zasílejte na 
předsedu OS. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
PĚKNÉ VÁNOCE, BOHATÉHO JEŽÍŠKA, PĚKNÉ PŘÍRUSTKY DO VAŠICH SBÍREK A NAŠIM 

REPREZENTANTůM ŘADU ÚSPĚCHů VE SPORTOVNÍCH KLÁNÍCH PŘEJE ZA VEDENÍ 
OLYMPSPORTU Váš Jarda Petrásek 
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