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R I O  D E  J A N E I R O  s e  p ř e d s t a v u j e  
 

   Letní olympijské hry 2016 v Rio de Janeiro se konají v termínu od 5. srpna do 21. srpna 
2016. Většina olympijských soutěží RIO 2016 se bude konat ve 4 oblastech v Riu a jeho nejbližším 
okolí. Jsou to: Barra, Copacabana, Maracanã a Deodoro. Pouze některé zápasy fotbalového turnaje 
mužů i žen se odehrají na stadionech v dalších městech Brazílie. Jsou to: Brasilia, Belo Horizonte, 
Manaus, Sao Paulo a Salvador.  
   Všechna sportoviště se budou nacházet do vzdálenosti 50 minut od centra olympiády. Třicettři 
sportovišť, z toho 14 hned u olympijské vesnice, ve čtvrti Barra.  
   Doprava návštěvníků olympijských her na jednotlivé soutěže je, jak už to u většiny takovýchto 
velkých sportovních akcí bývá, orientována na veřejnou hromadnou dopravu. Rio má samo o sobě 
hustou síť autobusové dopravy. Rozšířeny byly i trasy metra. Do vzdálenějších míst (Barra, 
Deodoro) je doprava organizována expresními autobusovými linkami. 
   Nejlépe dostupné tak budou soutěže v oblasti Copacabany a Maracanã, které se nacházejí v centru 
města a v blízkosti stanic metra. 

Lokace jednotlivých sportů: 
Copacabana: silniční cyklistika,  
beachvolejbal, veslování, triatlon, 
kanoistika, jachting, dálkové plavání  
Maracanã: fotbal, atletika, 
lukostřelba, vodní polo, volejbal  
Barra: tenis, dráhová cyklistika, 
plavání, skoky do vody, 
synchronizované plavání, silniční 
cyklistika, golf, házená, šerm, 
taekwondo, sportovní gymnastika, 
umělecká gymnastika, trampolína,  
vzpírání, stolní tenis, badminton, box, 
zápas řecko-římský, volný styl 
Deodoro: moderní pětiboj, jezdectví, 
pozemní hokej, střelba, basketbal 
(část zápasů), horská kola, BMX, vodní 
slalom  
Podrobné informace o Letních 
olympijských hrách 2016 v Riu 

naleznete na webu: http://www.rio2016.com/  

 
Přehled sportovišť (s fotem či grafickou vizualizací):                                        
COPACABANA:    
   Beach volleyball arena (1) (plážový volejbal),     

   Fort Copacabana (2) (dálkové plavání, silniční cyklistika,    

                               triatlon) 

   Lagoa stadium (3) (kanoistika, veslování)               

   Marina da Glória (4) (jachting)                                                                                            1 

 
 
 
 
 
 
 
                                        2                                                      3                                                      4                   
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MARACANÃ:                                                                                                    5 
   Olympic stadium (5) (kopaná, atletika) 

   Sambódromo (6) (lukostřelba, atletický maratón) 

   Maracanã stadium (7) (zahajovací a závěrečný ceremoniál,  

                                       finále kopané) 

   Maracanãzinho (8) (volejbal) 

                                                                                                                                    
 
                                         
 
 
 
 
 
                                           6                                                7                                                8                         

  
BARRA:                
   Olympic golf course (9) (golf) 

   Pontal (10) (silniční cyklistika) 

   Barra olympic park:  

   Carioca Arena 1 (11) (basketbal) 

   Carioca Arena 2 (12) (zápas řecko-římský, volný styl, judo)  

   Carioca Arena 3 (13) (šerm, taekwondo)                                                                           

   Future Arena (14) (házená)                                                                                             9 

   Maria Lenk Aquatics Centre (15) (skoky do vody, synchron. plavání) 

 

 

 

 

 

 

 

                                         10                                              11                                             12 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                         13                                             14                                              15 

 

   Olympic Aquatics Stadium (16) (plavání, vodní pólo) 

   Olympic Tennis Centre (17) (tenis) 

   Rio Olympic Arena (18) (umělecká a sport. gymnastika, trampolína) 
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   Rio Olympic Velodrome (19)  

   (dráhová cyklistika) 

   Riocentro:  

   Pavilion 2 (vzpírání)                                                                                                        

   Pavilion 3 (20) (stolní tenis) 

   Pavilion 4 (21) (badminton) 

   Pavilion 6 (22) (box) 

                                                                                  16                                              17 

 
 
 
 
 
 

 
                                             
                                  18                                                    19                                              20 

 
 
 
 
 
 
 
                                    21                                              22                                             23 

 
DEODORO 
   Deodoro Aquatics Centre (triatlon) 

   Deodoro Stadium (23) (triatlon, ragby) 

   Olympic Hokey Centre (24) (pozemní hokej) 

   Olympic Shooting Centre (25) (sportovní střelba) 

   Youth Arena (26) (basketbal, triatlon) 

   X-park: 

   Mountain Park Centre (27) (horská kola)                                                                     24 

   Olympic BMX Centre (28) (BMX) 

   Whitewater Stadium  (29) (vodní slalom) 

 

 

 

 

 
 

 

                                        

                                         25                                            26                                              27 

 

 



 
57

 

 

 

 
 
  

 

                                        28                                            29 
 

                                                                                                    olympijský stadión Joao Havelge                                                                             

 

                                olympijský park                                                     stadion Maracanã 
 

   Přímo v areálu olympijského parku Barra da Tijucca stojí  olympijský stadión Joao Havelange a 
tenisové centrum. Již dříve vybudované golfové hřiště se nachází stranou, ale je též součástí čtvrti 
Barra, která patří do centra olympijského dění. 
   V olympijském parku Barra da Tijuca bude v do konce 
letošního roku dokončena stavba olympijského velodromu, kde 
se uskuteční závody v dráhové cyklistice. Počítá se, že se po 
skončení her z velodromu stane součást Training Centre. Spolu 
s tenisovým centrem a Maria Lenk vodním parkem se stane 
nejmodernější základnou pro výcvik vrcholových sportovců v 
Jižní Americe. 
Kapacita velodromu počítá s 5000 stálých míst a s dalšími 800 
dočasných míst. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do haly 
pro  tělesně postižené osoby. Projekt se bude pyšnit i LEED 
certifikací – energeticky úsporná budova.  
   Ve výstavbě jsou další dva stadióny, Olympic Aquatics 
Stadium a Future Arena. Zajímavostí je, že Future Arena 
(bude v ní probíhat turnaj v házené) bude po skončení her 
demontována a její konstrukce poslouží k výstavbě školy. 

   Výrazný pokrok byl učiněn v oblasti infrastruktury, byl dokončen koridor o délce 39 km, který 
spojuje čtvrť Barra s mezinárodním letištěm v Riu. Další síť, Light Rail Transit, spojí hlavní 
autobusové nádraží v Riu s letištěm, ale i s přístavem a historickým centrem města. 
   Problémy organizátorům způsobuje čistota zátoky Guanabara, tedy v tomto případě spíše 
nečistota. V zátoce budou probíhat klání jachtařů a mnozí se dali slyšet, že to tam páchne jako ve 
stoce. Leč organizátoři jsou jiného názoru, vždyť zátoka je způsobilá ke koupání. Leč jiný kraj, jiný 
mrav.  
Nebuďme ale nespravedliví, Brazílie sportem žije, zvlášť fotbalem. Věřme, že bude žít i olympiádou a 
hry v Riu budou patřit k vrcholu sportovního dění v roce 2016 a vydaří se alespoň tak, jako MS 
v kopané 2014. 
 
Podkladem k tomuto článku 
byly informace z webu: 
http://www.rio2016.com/ 

                                   -jpb- 
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Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  
 

 
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. 
 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
   Z letošního roku máme za sebou již tři čtvrtiny, ale dle informací místopředsedy Ládi 
Janouška nemá řada z nás zaplacené členské příspěvky za letošní rok. Vyzýváme všechny 
členy Olympsportu ke kontrole, zda mají splněnou základní členskou povinnost za rok 
2015. Roční členský příspěvek činí 250 Kč. Ti kteří odebírají Zpravodaj Olympsportu 
elektronicky platí 200 Kč. Čestní členové jsou od členského příspěvku osvobozeny.  
   Členské příspěvky můžete uhradit poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na 
číslo účtu 246415329, kód banky 0300. Pro lepší identifikaci platby uveďte variabilní 
symbol ve tvaru 201500xxx, kde na místo xxx doplníte své členské číslo. Další 
možností, jak zaplatit členský příspěvek, je úhrada v hotovosti na setkání Olympsportu 
17.10.2015 v Praze. Při jakýchkoliv problémech či nejasnostech můžete kontaktovat Láďu 
Janouška na telefonu 604414879 nebo na mailové adrese janousek@shooting.cz.  
 

NOVINKY OLYMPSPORTU  
 

Vzpomínka na Áju Vrzáňovou 
   K podzimnímu setkání Olympsportu 17.10.2015 v Praze připravil Jarda Petrásek návrh 
štočku do výplatního strojku POSTALIA. Vzpomíná se na něm na naši jedinou mistryni 
světa v krasobruslení Áju Vrzáňovou, která letos, 30. července, odešla do krasobruslař-
ského nebe. Rytinu štočku zhotovil náš dvorní mistr rytec Karel Pavlíček. 

   Legendární krasobruslařská hvězda 50. let Ája Vrzáňová, 
vlastním jménem Alena Vrzáňová, provdaná Alena 
Steindlerová, uměleckým pseudonymem Aja Zanova (* 16. 
května 1931 Praha, + 30. července 2015), pocházela v pražských 
Vinohrad. Otec hudebník (cellista) jí fandil, obětavá maminka malou 
Áju v lásce k zimním sportům maximálně podporovala a na ranní 
tréninky ji do Štvanice vozila. Už trenér Glocar rozpoznal 
mimořádný talent a cílevědomou houževnatost, které překonaly 
"handicap" její vyšší postavy pro krasobruslařku tak nevyhovující. 
Po válce Ája trénovala u Arnolda Gerschwillera. 
   Vrzáňová získala čtyři tituly mistryně Československa (1947-

1950). Na mezinárodní scéně debutovala na mistrovství Evropy v roce 1947 ve švýcarském 
Davosu pátým místem. A rok co rok stoupala výš. V roce 1948 na domácí půdě dosáhla na 
bronzový stupínek, v Miláně 1949 byla stříbrná a v roce 1950 v Oslu dobyla Evropský 
primát. Stihla pouze jediný start na zimních olympijských hrách 1948 v St. Moritz, kde 
obsadila 5. místo, hned za Jiřinou Nekolnou. Na světovém šampionátu ve Stockholmu 1947 
napoprvé skončila 7., o rok později v Davosu byla 5., ale v roce 1949 v Paříži to již byl její 
šampionát. Mladičká Češka jako první na světě předvedla ohromenému publiku i porotě 
dvojitého lutze. Bohužel nad její další sportovní kariérou se již začínala stahovat mračna - 
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tehdejší komunistický režim jí "zařídil" zkušební trenérskou stáž v Sovětském svazu, ale 
Ája chtěla především soutěžit a vyhrávat.  
A tak o rok později, kdy si zopakovala vítězství na MS, tentokrát v Londýně, požádala (s 
požehnáním rodičů) o politický azyl a domů se již nevrátila. Její maminka se za přispění 
přátel a velikého štěstí dostala za svou dcerou, později obě odletěly do USA, otec však tuto 
"troufalost" odpracoval v uranových dolech. Za "velkou louží" se naše skvělá 
krasobruslařka stala díky svému neobyčejně dobrodružnému osudu velmi slavná, zájem o 
její umění projevily prestižní lední revue - ICE FOLLIES, poté se stala na neuvěřitelných 13 
let přední hvězdou ICE CAPADES. 
   Po ukončení sportovní kariéry v červnu 1967 se z krasobruslení vrhla na podnikání a 
vzhledem ke svému kulinářskému umění se stala provozovatelkou proslulého podniku THE 
DUCK POINT v New Yorku. V její proslulé "Kačárně" se scházeli také slavní Češi jako 
Martina Navrátilová, Miloš Forman nebo Ivan Passer. V r. 1990 se po mnoha letech vrátila 
do Prahy, kde ji vítaly davy lidí. Se svou celoživotní kamarádkou Svatavou Chalupskou 
sepsaly knihu vzpomínek DRUHÁ KARIÉRA, v roce 2004 byla prezidentem ČR vyznamenaná 
medailí Za zásluhy v roce 2009 byla v Los Angeles jako první česká krasobruslařka 
uvedena do Síně slávy. 
   Ája Vrzáňová byla nejen úspěšnou sportovkyní, ale také velmi krásnou ženou (což 
dokazovala při svých návštěvách rodné vlasti a její věk by ji nikdo určitě nehádal) a tak při 
setkání s Čechoameričanem Pavlem Steindlerem, majitelem newyorské restaurace, to byla 
láska na první pohled (sňatek se uskutečnil v roce 1969). S osudovým mužem svého života 
prožili spoustu let pohádkového manželství, které přetrhla až nemilosrdná smrt. 
   I když v socialistickém Československu byla po dlouhé roky osobou nežádoucí, lidé na ni 
nezapomněli, stejně tak Ája Vrzáňová celých 40 let v zahraničí zdůrazňovala svůj český 
původ. Od roku 1949 nosila stále na krku zlatý přívěsek, znázorňující její roznožku, který 
dostala od maminky...  
   

V den setkání Olympsportu bude 
příležitostný otisk výplatního strojku 
POSTALIA používán na poště v Praze 6. Odběratelé novinek se mohou těšit i na dopisnici 
s přítiskem.  
 
Zuzana Hejnová mistryní světa v běhu na 400 m překážek 
   Další novinkou Olympsportu bude příležitostné razítko, které připomene asi největší 
český sportovní výsledek letošního roku, a to zisk titulu mistryně světa v běhu na 400 
metrů překážek Zuzany Hejnové na mistrovství světa v Pekingu. K použití razítka Českou 
poštou je třeba souhlas Zuzany Hejnové, a ten se zatím nepodařilo získat. Proto ta 
prodleva od světového šampionátu atletů. 
 
SCHYLUJE SE K PODZIMNÍ AUKCI 
   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 v Praze nebo pošlete seznam položek (vhodný je i jejich 
sken) na adresu divis.vaclav@centrum.cz .                                                      -jp- 
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T é m a t i c k ý  z á j a z d       T é m a t i c k ý  z á j a z d       T é m a t i c k ý  z á j a z d       T é m a t i c k ý  z á j a z d       V E R O N A F I L  2 0 1 5V E R O N A F I L  2 0 1 5V E R O N A F I L  2 0 1 5V E R O N A F I L  2 0 1 5     
   Náš dlhoročný člen Olympsportu Pavol Ondráška sa podujal zorganizovať v spolupráci 
s bratislavskou CK PAXTRAVEL zájazd na jesenný veľtrh VERONAFIL 2015. Zasvätení vedia, že ide 
o jeden z najväčších zberateľských veľtrhov v Európe - na jeseň sa koná už 125. ročník.  
   Zájazd sa koná v dňoch 26.-28.11.2015 a ponúka ho CK PAXTRAVEL na internete. Na zájazd je 
možné prihlásiť sa priamo v cestovnej kancelárii alebo on line na  

http://www.paxtravel.sk/zajazd/verona-pre-zberatelov 
   Odchod autobusu je stanovený tak, aby sa zájazdu mohli zúčastniť aj prípadní záujemci z Českej 
republiky (napr. z Prahy bus Student agency o 5:00, vlak EC Csárdás 5:42hod). 
   Rovnaká CK zorganizovala v máji minulého roku návštevu 20. Svetového zberateľského veľtrhu vo 
švajčiarskom Lausanne. Až na dopravu (malý, nepohodlný autobus) sa účastníci (členovia 
Olympsportu a partnerskej Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov) o celej 
akcii vyjadrovali pozitívne. Tentoraz je zo strany CK garantovany väčší autobus. Zájazdu sa môže 
zúčastniť ľubovolný záujemca, podmienkou nie je členstvo v Olympsporte. 
   Je tu teda príležitosť nielen obohatiť svoje zbierky, ale aj spoznať aktuálne trendy v zberateľstve.  
No a počas zájazdu bude možnosť nadviazať, resp. utužiť kontakty – ako sa hovorí - s ľuďmi 
rovnakej krvnej skupiny... 
   V prípade ďalších otázok k organizácii zájazdu sa vážni záujemci môžu obrátiť na Pavla Ondrášku, 
e-mail: stamptk@atlas.sk.                                                                                              /PO/ 
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J A K  H O D N O T I T  C E L I S T V O S T I  Z  O H  1 9 3 2 ?  
 

   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 pro písemný prodej se sešlo dostatek materiálů, aby si každý 
vybral. Ostatně uvidíte sami. Dnes Vám nabídneme malou ochutnávku, abyste věděli, co vás čeká. 
   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, kdo že 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. 
   Obtížné je, co dosazovat za jednotlivé hodnoty? Ceny jsou v knize 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: 

Sportoviště a druh sportu          kapacita 
 

Olympia Stadium                         105.000        
Swimming stadion (plavání) 10.000 
Fencinng stadion (šerm)  1.800 
Auditorium (box, zápas, vzpírání) 10.000 
Long Beach (vodní sporty)  34.000 
Equestrian stadium (jezdectví) západní část města 
Rose Bowl, Pasadena (cyklistika) 85.000 
Shooting Stadium (střelba)  Elysian Park 
Grifith Park    50.000 m chůze 
San Pedro Harbor (přístav)  jachting 
Inglewood    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. 
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   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 jednootisková 
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 1932 a 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 
výhradně 15.6.1932 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).                                          -jp- 

známky kašet FDC 

2c single 0,75 0,60 

2c plate 2,00 1,50 

2c 4blok 1,25 1,10 

2c plate 4blok 7,00 5,00 

2c plate 6blok 13,00 11,00 

3c single 1,25 1,00 

3c plate 3,00 2,00 

3c 4blok 2,00 1,50 

3c plate 4blok 7,00 4,00 

5c single 2,00 1,50 

2páska 3c 2,00 1,50 

5c plate 4,50 3,00 

5c 4blok 3,50 2,25 

5c plate 4blok 15,00 7,00 

3c+5c pohromadě 4,00 3,00 

3c+5c 4bloky 6,50 4,50 

3c+5c plate 4bl 27,50 13,00 

2+3+5c 8,50 5,00 


