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Že se sejdeme 19.10 na střeleckém svazu v Praze všichni vědí nebo 

se to dozvědí ze zpravodaje, 

který dostanou v nejbližších 

dnech tohoto týdne. Jenom tedy připomínám, že k máni zde 

budou pamětní listy ze křtu známky k MS ve vodním slalomu (ks á 

50 Kč) a dárková publikace na křídě Historie vodního slalomu ve 

filatelii  (á 30 Kč).Získáte u Jirky Hampla! V uvedený den bude 

pošta Praha 6 v Dejvicích používat černé, znehodnocovací SR s 

třemi medailisty ze slalomu  (vpravo) a pošta Praha 1 ruční 

příležitostné razítko s dalšími třemi (vlevo). Připomeneme tak všech šest medailistů. 
23.listopadu pak proběhnou oslavy výročí založení Svazu kanoistiky království Českého, bude další pamětní list a 
na něm razítko první mistryně světa, Marty Pavlisové – Kohoutové. No potom snad jestli se zadaří tenistům ve 
finále Davis cupu a pak se začneme těšit na olympiádu. Jedno překvapení pro Vás ale ještě mám, bude tenisové a 
kdybyste hádali týden, tak neuhádnete. Budete s ním muset přežít až do setkání. 
V dalším najdete dvě zajímavé adresy, jednu polskou a další až z daleké Australie. V obou jde o internetové obchody 
a zvláště ten australský pana Fletchera je zřejmě dobře zaběhnutý a zásobený, zejména pokud se týká oblasti 
Pacifiku. Vřele doporučuji a neváhejte, do konce října má 25% slevu!! 

Steve Fletcher [naldenon@hotmail.com]  http://www.stampmall.com.au/ 
Biuro alleznaczki.pl [biuro@alleznaczki.pl]  http://alleznaczki.pl/  

Vojta Jankovič admin@postoveznamky.sk,   www.amicus09.cz 
No, řekl jsem dva a jsou z toho čtyři. Takže přibyla ještě slovenská adresa, kterou obhospodařuje náš člen Vojta 
Jankovič a konečně český obchod Amicius, kde se najde dost zajímavých věcí, ale není tam moc sportu. Dobrý lov!  

 
Skončilo poslední kolo 
písemného prodeje a 
v současné době začínám 
rozesílat vyúčtování a vracet 
neprodané položky. Do 
vánoc bychom chtěli 
stihnout ještě jedno kolo. 
Aukce byla poměrně 
úspěšná, prodalo se 478 
losů z 600.   V doprodeji 
dalších 48. Nově byl 
využíván mailový formulář 
pro příhozy dražitelů. 
 
TRVÁ I NABÍDKA NAŠEHO 

FILASPORTU, COŽ MŮŽETE 
NEJLÉPE VYZKOUŠET NA ADRESE 

 

                                              HTTP://PRESTASHOP.HELVETICA-TEMPORA.CZ 

 
POSLEDNÍ NOVINKY  - NA ZÁVĚR SI PŘIDÁME PŘEHLED SPORTOVNÍCH RAZÍTEK Z POSLEDNÍ DOBY 
 

OS-11/13 CDVp SR Kanoistika Fuksa Praha 6 3.7. 

OS-12/13  CDVp SR Kulhavý, rodák ústecký Ústí n L. 12.8. 

OS-13/13 PL1+CDVp SR Petr Sodomka Praha 7 4.9. 

OS-14/13 A CDVp SR Veselý Praha 6 4.9. 

OS-15/13 A CDVp OVS Hejnová Praha 6 4.9. 

OS-16/13 7,5 CDVp OVS Primátorky silné mládeži Praha 6 20.9. 

OS-17/13 A CDVp SR Pepi Bican Praha 1 13.9. 

OS-18/13 A CDVp PR mistři slalomu I. – setkání OS Praha 1 19.10. 

OS-19/13 A CDVp SR mistři slalomu II. – setkání OS Praha 6 19.10. 
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