
 
 
 

 
 Český 

olympijský výbor 
objednal u České 
pošty zhotovení 
personal stamp s 

Kateřinou 
Neumannovou. 

Tiskový list, který 
vidíte v naší 
ukázce, obsahuje 
devět známek s 

květinovým 
motivem ve 
výplatní hodnotě 
á 10.- Kč a 
dvanáct volných 

kuponů, 
určených pro 
dotisky. Na devíti 
z nich je foto 
Kateřiny, na 
dalších dvou logo 

Českého 
olympijského týmu s dotiskem textu : "KATEŘINA NEUMANNOVÁ / ZLATO TURIN 2006", poslední kupon má fixní 
motiv podle volby České pošty, zde opět s květinovým motivem. 
 Sběratele upozorňujeme, že existují nejméně další dva, jiné tiskové listy, k úspěchům našich lyžařů na 
ZOH v Turině, zhotovené bez souhlasu medailistů a Českého olympijského výboru, které se dostaly do prodeje u 
některých obchodníků a na burse. Český olympijský výbor protestoval proti zneužití olympijské symboliky a jmen 
sportovců u České pošty, která tak okamžitě prodej zmíněných materiálů u svých prodejen zakázala. ČOV zvažuje 
podání žaloby na neznámého pachatele, který nechal zmíněné materiály zhotovit. 
 100 ks zmíněného tiskového listu podle naší reprodukce má Olympsport k dispozici pro své členy, kteří si 
jej mohou objednat u B.Poláka za cenu 190.- Kč/ks. Objednávat je možné i více kusů, uspokojit však chceme 
všechny přihlášené alespoň po jednom kuse, další exempláře jak to vyjde... 
FINAL FOUR 
je finalový turnaj čtyř nejlepších družstev Evropy mužů nebo žen v basketbalu. Kupodivu se oba turnaje, mužů i 
žen, v letošním roce konají na našich palubovkách. Krásnější část populace se sejde v Brně 31.3.- 2.4.06 za účasti 

našeho mistra, brněnských 
basketbalistek, které nejsou bez nadějí 
na konečný úspěch. Výplatní otisk bude 
používat, vlastně již od pátku 24.3.2006 
používá, poštovní úřad Brno 2 (na 
hlavním nádraží). V dodávce naší 
novinkové služby samozřejmě včetně 
přítisku na CDV. 
 Muži se sejdou zhruba o měsíc 
později v pražské Sazka aréně, poštovní 

připomenutí této události je zatím v jednání. 
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 Že se 
sejdeme 8.4. 
v Praze v 

restauraci 
MEDUZZY již 
jistě víte, 
doplňujeme 

jenom, že 
poslední OVS našeho strojku Postalia, 

který je v provozu pouze do 31.3.2006, propaguje právě zmíněné výročí, a že v den setkání bude pošta Praha 6 
používat SR s vyobrazením bratrů Pavla a Oldřicha Svojanovských, kteří budou při setkání našimi hosty. 
Reprodukci vložky přikládáme. 
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