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DUBNOVÉ NOVINKY V RAZÍTKOVÉ TVORBĚ 
 Na poslední chvíli se podařilo zajistit štoček pro znehodnocovaní strojek 
Postalia, který připomene další z vynikajících sportovních úspěchů ženského 
basketu poslední doby. Team Gambrinus SICA Brno se svým postupem do finale 
FINAL FOUR mezi čtyři nejlepší ženské týmy Evropy jednadvacátého století. 
 Kapitánkou družstva je Hanka Machová, která patří i mezi opory naší 

reprezentace. I když Final Four se hraje v Brně, štoček je používán pouze 12.4.08 na poště Praha 6 v Kafkově ulici 
v Dejvicích. Do Brna již jeho použití opravdu nešlo. 
 Setkání Olympsport proběhne v sobotu 19.dubna v Olomouci. Pošta 
Olomouc 2 bude mít tento den ve své výplatní (červené) Postalii štoček, 
upozorňující, že olomouckým rodákem je fotbalový mág a trenér naší 
reprezentace, Karel Brückner, který povede naši reprezentaci na nadcházejícím 
mistrovství Evropy euro 2008 ve Švýcarsku a Rakousku. Pokud mu to jeho 
zdravotní stav po přestálé operaci dovolí, není vyloučena jeho autogramiáda a 
beseda s účastníky setkání. 

 Mistrovství světa v ledním hokeji poprvé v jeho kolébce, poprvé 
v Kanadě. Pochopitelně nebude chybět ani naše reprezentace. Výběr trenéra 
Hadamczyka odlétá do Montrealu k poslední přípravě před začátkem mistrovství 
a Olympsport připravuje zásilky, které budou společně s našimi hokejisty 
cestovat přes oceán do Kanady. Zásilky budou zčásti vyplacené výplatními 
otisky se zobrazenou propagační vložkou, připomínající, že jeden z 
našich prvních mistrů světa v hokeji, Stanislav Konipásek, člen slavného útoku 
Zábrodský, Roziňák, Konipásek nedávno zemřel. Výplatní Postalii bude používat 

pošta Praha 6, zásilky budou opatřeny letovým kašetem, odlet je 25.dubna. 
 Celý svět sleduje situaci kolem přenosu olympijského ohně do místa 
konání nadcházejících OH, do Pekingu. Chceme jistě věřit, že štafeta 
v pořádku dojde na místo jejího konečného určení a že hry proběhnou bez 
jakýchkoliv problémů. Vždyť dlouhodobá příprava sportovců celého světa si to 
určitě zaslouží. Situaci s bojkotem her 1972,1980 a 1984 si všichni jistě dobře 
pamatujeme a bylo by ohromným nonsensem, kdyby se mělo něco podobného 
opakovat. Jistě není nikoho, kdo by souhlasil s porušováním lidských práv 
v Číně, jenomže řešit tuto situaci na úkor sportovců, se zdá být při nejmenším 
zbabělé. Chybou jistě bylo, že hry byly vůbec Číně přiděleny. Před sedmi léty bylo na místě protestovat před 
zasedáním MOV, teď je již pozdě. Že do začátku her zbývá 100 dní, a že mezi těmi, kdo žijí olympiádou a pilně 
se na ni připravují, je i olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová, to připomíná vložka do znehodnocovací Postalie 
Prahy 6. Používána bude 30.dubna. 
SPORTOVNÍ EMISE LETOŠNÍHO ROKU 

16.4.2008 17 Kč 100 Let Českého ledního hokeje. 
18.6.2008 18 Kč Hry XXIX.Olympiády Peking. 
18.6.2008 10 Kč Letní Paralympiáda 2008 Peking. 
 
ON LINE ZPRAVODAJSTVÍ Olympsport zasíláme všem, o kterých víme, že mají nějakým způsobem přístup 
k internetu. Tady problémy s kapacitou paměti Vašich počítačů nejsou. Zpravodaje a knihovničky OS zasíláme jen 
těm, kteří si to vysloveně přejí. Děkujeme všem, kteří přijímají tyto tiskoviny elektronicky, protože šetří Olympsportu 
náklady, protihodnotou získávají tiskoviny v čitelnějším formátu A4 a barevně. Pokud elektronickou dodávku 
nechcete a dáváte přednost papírové formě, oznamte to J.Petrásovi, který rozesílání zpravodaje zařizuje. 


