
 
 

 
Sportovní novinky v naší 
známkové tvorbě v letošním 
roce připravila naše pošta 
dvě. K ME mužů, které se 
bude konat v několika našich 
městech vyjde známka 9.- 
Kč podle návrhu Zdeňka 
Netopila s rytinou Milošem 
Ondráčkem. Zde bych si 
dovolil opravit článek 
v brožuře České pošty, který 
uvádí, že zakladatelem a 
propagátorem této hry u nás 
byl Ameri čan Joe First. To 

je pravda, až na to, že to nebyl Američan, ale Čech jako poleno. Studoval v USA na universitě v Springfield (stát 
Massachussats), kde tentkrát přednášel tělesnou výchovu prof.James Naismith. Tušíte správně, to byl ten člověk, 
který v začátku devadesátých let předminulého století vymyslel basketbal. Společně s basketbalem dovezl Joe 
(Josef) First do nové republiky nejen basebal, ale i řadu dalších sportů a již v roce 1919 v Žilině uspořádal péčí 
organisace YMCA (Křesťanská asociace mladých mužů) první kurs sportů pro armádní instruktory. Sám se stal 

později ředitelem československé 
YMCY a já jsem moc rád, že jsem 
Joea poznal osobně. Druhá 
známková novinka představuje 
sport, který je domovem ve 
Skotsku. Jmenuje se curling, my 
Češi jej nazýváme metaná. 
Známka vyjde 12.10. a je otázkou, 
zda se ještě nezmění její 
nominále, protože doporučený 
dopis podražil na 19.- Kč. Autoři i 
této známky jsou stejní. 

Sportovní razítka a p řítisky CDV 2005 
Značení 
přítisku 

Typ CDV Typ 
razítka 

Námět razítka pošta datum 

OS-1/05 CDV 6,50 SR Otevření haly B.Modrého v Lanškrouně, hokej Lanškroun 27.1. 
OS-1a/05 O + P OVS Otevření haly B.Modrého v Lanškrouně Lanškroun 29.1. 
OS-2/05 CDV 6,50 OVS Rok do zahájení ZOH Turin (lyžař Německý) Český Brod Od 10.2. 
OS-3/05 CDV 6,40 OVS Sjezd ČSS, Kůrková a Hyková, střelkyně Atény Praha 6 18.- 19.3. 
OS-4/05 CDV 5,40 OVS Neumannová mistrem světa v běhu na lyžích Praha 6 24.2. 
OS-5/05 CDV 6,40 OVS Dostál mistrem světa v biathlonu Praha 34 8.4. 
OS-6/05 CDV 7,50 SR Kraus mistrem světa ve skikrosu Praha 6 8.4. 
OS-7/05 CDV 5,00 OVS Svoboda OH 80, fotbal, BRNO 2005 Brno 2 14.5. 
OS-8/05 CDV 7,50 PR Masarykův okruh, motosport Brno 2 21.5. 
OS-9/05 CDV 7,50 PR Pražský maraton Praha 1 20.- 22.5. 
OS-10/05 ? ? ME v basebalu ? 22.6. 
OS-11/05 ? OVS 100 let šachového svazu Praha 6 8.9. 

 
Nabídka pro Vás. 
Máte-li k Vašemu počítači k dispozici tiskárnu, nabízíme Vám dodávku zpravodaje s asi týdenním předstihem před 
dodáním poštou v tištěné formě. Je-li ta tiskárna barevná, potom i Váš zpravodaj bude v barvách a na formátu A4. 
Chcete-li to zkusit, požádejte o zkusmé zaslání zaslání poloviny zpravodaje 1/05. Kopie je určena pouze pro čtení 
a tisk programem Acrobat reader, který je k dispozici zcela zdarma. Efekt zasílání by mohl spočívat v tom, že 
budete-li akceptovat tento způsob, ušetří OS za tisk i poštovné zpravodaje. Bylo by to aktuální zejména u 
zahraničních členů, neboť poštovné do ciziny je zvláště vysoké. Podrobnější finanční rozvaha viz zpravodaj. 
Vedení OS velmi uvítá tuto nabízenou možnost šíření našeho zpravodaje. 
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