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Na sklonku léta minulého roku jsme s filatelistickým obchodníkem, aukcionářem 
a sběratelem poštovních známek J. Majerem zavítali na několik dnů do Spojených 
států amerických. Cílem naší cesty bylo především osobní setkání se sběrateli čes-
koslovenských známek v Americe. Po příletu do Newarku a nezbytné, avšak příliš 
dlouhé osobní i celní kontrole jsme si hned na letišti pronajali osobní auto a vyra-
zili na předem naplánovanou okružní jízdu, dlouhou takřka 2500 mil. Naší první 
zastávkou byl Washington, kde mne kolega Majer ochotně provedl kolem Kapitolu, 
několika muzeí a obelisku na paměť prezidenta G. Washingtona. Poslední zastávka 
v tomto městě byla před nedalekým Bílým domem. Poté jsme pokračovali do Bethe-
sdy (Maryland) k osobní návštěvě významného filatelisty Jaroslava J. Vernera. Pan 
Verner je bývalý americký diplomat. Dnes už si užívá zaslouženého aktivního odpo-
činku. Sbírá ČSR I, má zlatou medaili z výstavy PRAGA 1988. Dále se věnuje polní 
poště a legiím v Rusku, Itálii a Francii. Za tyto exponáty také získal na výstavách 
vysoká ocenění v podobě zlatých medailí. Vystavoval také na výstavách PRAGA 
1962 – 2008. Je autorem knihy „Čs. legie ve Francii“ a spoluautorem připravované 
„Monografie o legiích v Rusku 1914 – 1920“. 

Dále naše cesta pokračovala přes státy Ohio, Indiana do Illinois. Zde jsme navští-
vili dalšího významného sběratele Charlese Chesloa ve Willow Springs. Pan Chesloe 

celý život podnikal v oboru služeb pro volný čas a rekreaci. Sám si teď užívá pohody. Vystavoval u nás poprvé na výstavě BRNO 1974, poté 
na všech výstavách až do roku 2005. Sbírky již prodal, vč. sbírky Slovenska, Zakarpatské Ukrajiny 1690 – 1945. Zůstala mu obsáhlá specia-
lizovaná sbírka SO 1920, dále sbírka návrhů a rytin známek ČSR 1920 – 1938, což je pravděpodobně nejlepší sbírka tohoto druhu vůbec. 

Po výborné večeři v mexické restauraci poblíž Chicaga  a rozloučení s p. Chesloem jsme se opět ocitli na cestách a kolem Detroitu jsme 
směřovali k Niagarským vodopádům. Po této úchvatné přírodní scenérii a po dlouhém cestování jsme naposledy zastavili v samém srdci 
města New Yorku. Podařilo se nám zaparkovat hned na samém okraji Central Parku poblíž aukčního domu Cherrystone, kde jsme si pro-
hlédli jejich aktuální nabídku, prohodili několik slov a s aukčními katalogy uvedené firmy jsme opustili tuto výškovou budovu. Zůstalo nám 
ještě trochu času na prohlídku tohoto metropolitního města, prošli jsme několik Avenue, obchodů a pamětihodností. Následoval přejezd 
přes Polanskiho most zpět do Newarku a odlet domů.  

POSTŘEHY FILATELISTY Z CESTY PO USA

Queens, NY – budova „Sokol Tabor“, kde se 
pořádají pravidelné filatelistické burzy amerických 

Čechů a Slováků.

Bethesda, MD – se sběratelem, publicistou a vystavovatelem 
Jaroslavem J. Vernerem a jeho manželkou.

Willow Springs, IL – se sběratelem  
a vystavovatelem Charlesem Chesloem.

New York – s Jiřím Majerem na cestách. V pozadí 
ostrov Liberty Island se sochou Svobody.

New Jersey – historická nádražní budova CRRNJ  
v národním parku Liberty.

Původní lávky a rampy před nádražní budovou 
CRRNJ. Sem připlouvali z ostrova Liberty Island 
imigranti z Evropy. V pozadí přes Hudson River  

je panorama dolního Manhattanu.

Železniční terminály za budovou CRRNJ. Pro imi-
granty tyto terminály byly „Bránou do Ameriky“. 
Do všech koutů USA bylo dopravováno v době 
přistěhovalectví i několik tisíc pasažérů denně.
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