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SEJDEME SE V ALHAMBŘE?
O nikoliv, tam jsme se sešli naposledy snad někdy v roce 1980. Tentokrát se sejdeme, jak již tradice několik let velí, v klubovně
Střeleckého svazu v pražských Holešovicích v sobotu 17. října 2015. Hostitelem bude jako vždy Láďa Janoušek a pokud jste tam ještě
nikdy nebyli, pak vězte, že budeme na adrese v ulici U Pergamenky 3 na Praze 7. Objekt se nachází v severovýchodním rohu Ortenovo
náměstí a nejlépe se tam dostanete pěšky nebo jednu stanici tramvají od nádraží Holešovice. Kdo nehodlá bloudit, nalistuje si v
zpravodaji 1/2015 na straně 2 mapku, ze které již bude vše jasné. Začátek v 8.00, na shledanou se těší vaši vejboři.
SCHYLUJE SE K PODZIMNÍ AUKCI
Zpravodaj, zdá se, ještě stihneme rozeslat do setkání. Oblíbený „písemný prodej“ dostanete asi do konce listopadu, na jeho seznamu
pilně pracujeme. Pokud máte něco zajímavého ve svých přebytcích a chcete to uplatnit v naší aukci, přineste to na naše setkání
nebo pošlete seznam položek (vhodný je i jejich sken) na adresu divis.vaclav@centrum.cz .
DOPORUČENÍ !!!
Prostudujte pečlivě to, co máte doma z materiálů k letním i zimním hrám roku 1932. Ty se, jak známo, konaly v USA a v naší nabídce
se sešlo dostatek materiálů, aby si každý vybral. Ostatně uvidíte sami. Dnes Vám nabídneme malou ochutnávku, abyste věděli, co vás
čeká.
JAK HODNOTIT CELISTVOSTI Z OH 1932?
Ta knížka se celým názvem jmenuje „Poštovní historie, vigněty a olympiády“.S větším počtem filatelistických dokladů z olympijských
her jsme se poprvé setkali při OH roku 1932. Mám ji doma už dlouho, vyšla v roce 1976, no a teď na ní došlo. Začal jsem nejprve
pátrat, kdože je autorem?. Došel jsem k závěru, že autorů bylo hned několik. Tím hlavním byl zřejmě John La Porta, před Markem
Maestronim president SPI. A bydliště? Berwyn! Komunita s největším procentem Čechů v USA. George Kobylka zajišťoval tisk, ten
proběhl v tiskárně K-Publishing, také berwynští, no a Joe Lacko z New Jersey, to je hned vedle. Z New Jersey pocházejí ještě nám
dobře známý Olech Wyslotsky, Edwin Parasch, a máme je pohromadě všechny. Hlavní slovo měl zřejmě John La Porta.
Knížka formátu A5 má 205 stran v úhledné kroužkové vazbě a nás bude zajímat ta část o hodnocení filatelistických materiálů.
Začneme tedy kapitolou III. na straně 7. Nejvíce olympijských obálek je hodnoceno podle vzorce, který vypadá takto:
hodnota obálky + hodnota známek + hodnota razítek = hodnota celistvosti
Obtížně odpovídatelnou otázkou je, co dosazovat za jednotlivé hodnoty? Ceny jsou zde uváděné v USD a dolar v roce 1932 a nyní je
sakramentský rozdíl a byl už tenkrát. Obálky byly zdobené vignětami a kašety. Snad bychom za rozlišovací kriterium mohli považovat
to, že vigněta je povětšinou na obálce nalepená, zatímco kašet je natištěný. Kromě toho nezapomeňme, že vigněta je vždy dražší než
kašet, řekněme asi dvojnásobně. Ceny kašetů se pohybují od 3 (těch je málo) do 15 USD nebo až do 35 USD (těch také není mnoho,
ale přece jenom více). Autoři to řeší mnohastránkovou tabulkou, kde jsou jednotlivé ceny uvedené. Po dlouhých úvahách jsem vyslovil
kacířskou myšlenku, že pro přepočet dolarů na koruny lze použít přepočet 1 USD = 20 Kč. Pro cenu je potom rozhodující i to, co je na
obrázku použité jako light motiv a samozřejmě o jaký typ razítka se jedná. Nejhledanější jsou razítka ze sportovišť. Podívejme se tedy
kde a v čem se sportovalo :
Druh sportu a sportoviště
Olympia Stadium
Swimming stadion (plavání)
Fencinng stadion (šerm)
Auditorium (box, zápas, vzpírání)
Long Beach (vodní sporty)
Equestrian stadium (jezdectví)
Rose Bowl, Pasadena (cyklistika)
Shooting Stadium (střelba)
Grifith Park
San Pedro Harbor (přístav)
Inglewood

kapacita
105.000
10.000
1.800
10.000
34.000
západní část města
85.000
Elysian Park
50.000 m chůze
jachting
marathon

Druhou část ceny tvoří známky. Hodnotíme pouze známky olympijské. Byly tři,
dvoucentovka k zimním hrám a tří a pěticentovka k letním. Neolympijské
známky doporučuji nehodnotit. Bohužel neznám tehdejší sazby poštovného v
USA, ale zdá se mi, že se tam lepilo, co komu přišlo pod ruku a v 1.den platnosti
zejména. Vím jen, že základní sazba v místě byla 2c a doporučeně 5c. V
hodnocení se však důsledně rozlišuje single známka, plate single známka,
čtyřblok, plate čtyřblok, šestiblok a plate šestiblok a dvoupásky. Slovo plate lze
přeložit jako deskové číslo, tištěné na okraji známkového listu. Moc se jich
nezachovalo, ze stovky obálek , které mi prošly rukama byly s deskovými čísly asi
čtyři kousky.

Odlišně jsou však hodnocené kašetované obálky všeho druhu a jinou cenu mají FDC bez kašetu, pouze s olympijskou frankaturou a
PR1 (razítko 1.dne vydání). Je zajímavé, že ocenění FDC bez kašetů, ale s vignětou, jsou hodnocené stejně jako FDC bez kašetu, tedy
podle sloupce vpravo. Podívejme se, jak se na cenách jednotlivých zásilek podílejí frankatury.
Nu a zbývá nám část nejtěžší, totiž ocenění razítek. Budeme si pamatovat, že originál PR1 při zimní olympiádě nemůže mít jiné datum
25.1.1932. Obdobně PR1 z letních her má datum 15.červen 1932. Všechna razítka s tímto datem jsou považovaná za PR1. Zato razítka
s datem jiným, byť by na nich bylo napsáno desetkrát FDC, jimi nejsou. Pozor na to, že i razítka denní, mají li správné datum, jsou PR1.

známky
2c single
2c plate
2c 4blok
2c plate 4blok
2c plate 6blok
3c single
3c plate
3c 4blok
3c plate 4blok
5c single
2páska 3c
5c plate
5c 4blok
5c plate 4blok
3c+5c pohromadě
3c+5c 4bloky
3c+5c plate 4bl
2+3+5c

kašet
0,75
2,1,25
7,00
13,0
1,25
3,00
2,00
7,00
2,00
2,00
4,50
3,50
15,0
4,00
6,50
27,5
8,50

FDC
0,60
1,50
1,10
5,00
11,0
1,00
2,00
1,50
4,00
1,50
1,50
3,00
2,25
7,00
3,00
4,50
13,0
5,00

Cena razítek je komplikovaná a neobejdete se bez mnohastránkových tabulek. Většinou se
pohybuje od 5 do 15 USD za kus. Považoval bych za únosné i zde brát při přepočtu dolarů na
Kč kurs asi 20 Kč za USD. Strojová jednotisková razítka jsou zřejmě nejrozšířenější. Časový
údaj je nastaven na 7.00 ráno, výjimečně na 10.30 dopoledne. Za otisk můžeme počítat cca 2
USD. Některá strojová razítka mají i rozlišovací pomocná čísla. Znehodnocovací částí je
většinou pravá polovina. Je sestavena z vlnitých linek, kterých je šest nebo sedm, Ve
znehodnocovací části mohou být i jiná vyobrazení, písmena, vlajky, jednoduché kresby. Ruční
razítka mají klasický kruhový tvar většího průměru než denní razítka strojová. Po straně DR
bývá cosi, co mi připomíná ragbyovou šišku, ale jde o co nejdokonalejší znehodnocení
poštovní známky. Relativně poměrně často se setkáváme se SR větších rozměrů se dvěma, či
třemi vodorovnými břevny a písmennou zkratkou USS, Zde se jedná o razítko lodní pošty,
nejspíše zkratku UNITED STATES SHIPS (loďstvo USA), v jejímž domicilu najdeme i jméno
plavidla, případně i domovského přístavu.Nalézt můžeme i texty OPENNING DAY, CLOSING
DAY,12.DAY. Podívejme se na několik příkladů zásilek s výpočtem jejich ceny.
POPIS POLOŽEK
FDC, podaná letecky bez kašetu a bez vigněty s deskovým číslem 20816, podaná 25.ledna 1932 v 10.30
AM. Jednootiskové SR pošty Lake Placid se šesti znehodnocovacími vlnovkami. Frankatura 4x2c
(čtyřblok) s deskovým číslem počítáme 5 USD. Původně se začalo razítkovat v 7.00 AM, asi po hodině byl
údaj na razítku nahražen časem 10.30.AM, razítko s podacím časem po 10.30 hodnotíme + 2,00 USD.
Naše ukázka tedy činí celkem 140.- Kč

Naše druhá ukázka představuje rovněž obálku se dvoucentovým čtyřblokem, ale bez deskového čísla.
Použité ruční razítko je běžné denní a vidíme, že se skládá ze dvou částí. Použité je na poště Washington
DC. Za čtyřblok napočítáme 1,25 USD, za razítko 2,00 USD což činí 125.- Kč.

Třetí obálka je v našem pojetí už klasická FDC. Podívejme se na ocenění. Trojbarevná frankatura 8.5
USD, den D je tentokrát 15.červen 1932a za kašet přičteme 2,00 USD, stejně jako za razítko. Celkem to
máme za 250.- Kč

Newmannovy R zásilky jsou asi nejhledanější z olympijských materiálů roku 1932.Jedná se o doporučeně
odeslané obálky se zvláštním, zřejmě ručně vyrobeným razítkem. Odeslané byly výhradně15.6.1932 v
den vydání olympijských známek.. Razítka se vyskytují na přední i zadní straně dopisů a podle toho je
navrhovaná cena 5 nebo 10 USD. Tato položka je ceněna takto- kašet podle oficiálního plakátu her
17,00 USD, frankatura 19,00 USD, razítko na přední straně 10,00 USD, tedy celkem 920.- Kč.

Poslední ukázkou je celinová obálka s dofrankováním. Nalezneme zde plate čtyřbloky hodnot 4 a 5 c ,
4x3 c což je 2+ 15+2 =19 USD, takže 380,- Kč.

Na závěr nabídka. Knížka, o které dneska šla řeč, je Vám k dispozici. Máte li zajímavé obálky z oné doby, zašlete jejich xeroxy nebo sken (+ 13.- Kč
poštovného) a já Vám zpátky pošlu jejich cenové ohodnocení (olympsport@gmail.com).
.
Váš Jarda

