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Tak se nám toho schrulo zase povícero. Tedy pěkně popořádku. Nahoře vidíte poslední novinky, chybí jen jedna a 
to státní celina s připomenutím slavného fotbalového finále ČSR-Brasilie z roku 1962 v Chile. Jsou na ní pánové 
Masopust a Pelé. 
Položíte-li oko na web Olympsportu na adrese www.olymp-sport.cz  snadno tam dohledáte novou „písemnou 
aukci“. Nabízeno je celkem 600 položek a řekl bych, že si každý vybere. Nejvíce celistvosti, ale také *** známky, 

telefonní karty a nevím co ještě dalšího. 
Prozatím předpokládejme, že aukce 
skončí 18.8.2013, jde o to, kdy dostanete 
zpravodaj, aby na vybírání bylo dost času. 
Honza i Láďa byli kdesi na dovolené, 
takže teď se na dokončení zpravodaje  
pracuje a doufejme, že tak do týdne až 10 
dnů bude rozeslán. 
Nezapomínám ani na Turky. Již jsem 
třikrát urgoval dodání tureckých 
londýnských olympijských aršíků, ale 
Turek nic. Ostatní materiály z turecké 
nabídky jsou u mne, ale nechce se mi to 
posílat nadvakrát, takže mějte s Turkem 
trpělivost.  
Další záležitostí, na kterou bych rád 
upozornil je online prodej přebytků -
FILASPORT, který najdete na našem 
webu nebo přímo na adrese  

http://www.filasport.olymp-sport.cz .  Stojí za to se tam občas kouknout, leccos zajímavého se tam vždy najde. Je 
to přehledně  srovnané podle druhu sportů.na své si přijdou i sběratelé skautingu, rybářství apod. A konečně 
nemohu zapomenout na připomenutí našeho webu. Musím uznat, že jeho úroveň povyrostla a dozvíte se tam 
mnoho zajímavého. Webmaster je Vašek Diviš, který se již mnohému naučil a aktuálnost zpráv se stále zvyšuje. 
Jak on, tak i redaktor zpravodaje Honza Petrás stále čekají na vaše příspěvky, nebojte se si sednout a nějakou tu 
zprávičku vypotit. Když se zapojíme ve větším počtu, tak úroveň našich informací ze sportovní a olympijské filatelie 
zdárně poroste.                                                                                            Pěknou dovolenou přeje Váš Jarda 
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