
Patálie kolem názvu 
Aršík, přepážkový list, upravený 

přepážkový list, kdo se v tom má 
vlastně vyznat? -takhle žehrají mno
zí naši sběratelé při řešení otázky, 
zda si tu či onu položku mají, či nemají 
zařadit do sbírky. Názvosloví použí
vané poštou se totiž značně liší od 
názvosloví filatelistického á ani nej
různějším svazovým komisím a pra
covním skupinám se na tom doposud 
nepodařilo nic změnit. ,.Jó, to by se 
za první republiky nemohlo stát! ', slý
cháme občas nostalgickou poznám
ku pamětníka. A vidíte, mohlo. Jestli 
vám dnešní zmatky v terminologii při
padají hrozné, tak za první republiky 
byste se dokonce setkali s termíny 
naprosto nečekanými. 

Přibližme si jedinou a ne tak starou 
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KDE DOMOV MUJ? 
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emisi Kde domov můj? z roku 1934, ných z plochých desek na silném 
sestávající jednak ze známek tiště- papíru bez lepu. Vydání emise bylo 
ných rotačkou na papíru s lepem v oznámeno Věstníkem ministerstva 
přepážkových listech o 100 kusech pošt a telegrafů , číslo 50/1934 z 20. 
známek, a jednak ze dvou populár- prosince 1934. V ustanovení ll. toho-
nich aršíků po 15 známkách tiště- to věstníku se píše doslova: ..Zároveň 

ll. 

VYDA 'Jl PA:v!E:TNICII POSTOV'\!!CII :::'IA "'1EK. 

(I) Na pamet stého výročí vzniku písm: a hymny •Kde domo' můpc 
vydala pošto' ni sprá'a 17. prosince 1934 dvě hodnot)' pamětních poštov
ních známek se stejným vyobrazením v těchto ban ách: 

I Kč .. .. achátově hni:dá 
Z Kč .... ocelově modrá. 

(Z) Pamětní známky se ' ydávají poštovním úradum postu pne v pra· 
videlných odběrech cennin. Prodá .. ají se za cenu s, ·oji jmenov1té hodnoty, 
tedy bez jakéhokoliv příplatku. Budou platiti v tuzemském i mezinárod· 
ním styku az do úplné spotřeby. 

(3) Zároveň byly vydány dva grafické li~ty, z nichž jeden obsahuje 
sestavu 15 známek po I Kč, druhý se5ta' u 15 známek po 2 Kč; na každém 
listu jsou uvedena slova a noty prvnf sloky hymny. 
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byly vydány dva grafické listy, z nichž 
jeden obsahuje sestavu 15 známek 
po 1 Kč, druhý sestavu 15 známek 
po 2 Kč; na každém listu jsou uvede
na slova a noty první sloky hymny.' 
Takže ne aršíky Kde domov můj? , ne 
tiskové listy, ne upravené přepážko
vé listy, ale grafické listy ... 

A vidíte, dnes po tomto do filatelie 
snad ani nepatřícím názvu neštěk
ne ani pes. Tehdejší .. grafické listy', 
jak je pošta úředně nazvala, katalo
gy jednoznačně označují jako arší
ky a ani nás , sběratele , by 
nenapadlo označovat je jinak. Pra
xe je prostě životaschopnější než 
sebelépe myšlená teorie. A zajíma
vost na konec - podrobně referující 
věstník na vydávaných známkách 
zevrubně popisuje doslova kde co, 
ale skutečnost, že archové vydání 
obsahuje vedle známek i kupony, z 
něj však nevyčtete ... 
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CO JE MALÉ, TO JE VRACENÉ. .. 
PosOání dopisů v maličkých 'vizitkových' obálkách bylo v 

dřívějších dobách obvyklé a mnozí filatelisté mají ve sbír
kách takové obálky, které vyvolávají nostalgické vzpomínky. 
Ovšem do naší doby, kdy pošty dopravují velké množství 
zásilek a využívají k jejich zpracování moderní techniku, se 
takové obálky už nehodí. Ze zkušenosti ale vím, že pokud 
někdo u nás použije obálku zvlášf malého rozměru pro 
dopis ve vnitřním styku, dopis dojde bez problémů (i když 
to někdy trvá déle). 

Nedávno se mi dostala do rukou zajímavá obálka 'mi
~iatumího' dopisu poslaného z USA. Rozměry obálky 
JSOU jen 9 x 7 cm. Pošta USA se zřejmě s podobnými 
případy stále setkává, protože je na ně dobře připravena. 
~opis došel adresátovi v pořádku, ale nalepený po okra
JICh průhlednou samolepicí páskou na listu tužšího papíru 
o rozměru cca 20,5 x 12 cm. Známka na dopise je razít
kována ručním razítkem, což už dnes v USA není příliš 
b~žné. Na homím okraji listu je šest černých pruhů urče
nych k nastavení takto upravené zásilky pro strojové 
zeracování a upozornění, ze kterého vyplývá, že část byla 
pred opakovaným odesláním odstřižena odesOatelem. 

Postup pošty vyplývá z textu, který je natištěn na zadní 
straně listu. Pošta upozorňuje odesílatele, že nalepená 
zásilka nemohla být odeslána, protože nemá požadova
né minimální rozměry 3,5 x 5 palců (tj. asi 8 ,9 x 12,7 cm), 
a nelze ji tedy strojově zpracovat. Odesílatel může nechat 
zásilku nalepenou na listu, odstřihnout upozornění, se 
kterým mu byla vrácena (díky odstřižení je horní okraj listu 
nerovný), a potom znovu odeslat. Současně jej pošta 
informuje, že používání automatických zařízení umožňu
je zlepšovat služby při udržování nízkých nákladů. Zásilky 
malých formátů jsou s tímto upozorněním vraceny odesí
latelům bez účtování jakéhokoli poplatku. 

Stejný postup je zřejmě, jak vyplývá z natištěného textu 
na listu, používán i pro nedostatečně frankované zásilky. 
V tomto případě je potřeba před opakovaným odesláním 
zásilku řádně dofrankovat. (La) 

• SLOVINSKA POŠTA zavedla od 1. března 1996 nová 
PSČ. Jsou čtyřmístná a z předchozích, ještě bývalých 
jugoslávských pětimístných, vznikla tak, že byla vynechána 
číslice 6 na začátku. Tou začínala všechna PSČ ve Slovin
sku.J.. když bylo ještě součástí Jugoslávie. Lublaň má např. 
PSL; začínající 1000 místo dosavadn1ho 61000. ML 
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