NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Poštovní skřítci na křídlech růžových ptáků
Název emise: Pošta na křídlech
Den vydání: 4. 3. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: A (ke dni vydání 13 Kč); kat. č. 841 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Dušan Kállay
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 6x (9 + 12 K); PL s kupony pro přítisky
FDC: plnobarevný OF; vytiskla PTC Praha
Vystihnout ducha pošty – zejména toho mytického,
s poštovními trubkami a skřítky -, to Dušan Kállay umí.
Ukázal to už několikrát a sklidil za to obdiv a uznání nejen u nás, ale i v cizině, kde se hned tak našinec neprosadí (říkáme našinec, protože Filatelie je časopisem
českých a slovenských filatelistů, a tak se to vztahuje
i na rodáka z Bratislavy, kde žije a působí dodnes).
Jeho návrhy známek by obstály i jako závěsné obrazy,
a možná by pošta mohla takové připravit a jako
zvětšené, krásně vytištěné a zarámované reprodukce
je nabídnout na svých velkých pobočkách. Výtvarný
potenciál návrhu známky se přece nevyčerpá jejím
vydáním, a Poštovní tiskárna cenin by si jistě poradila
i s tiskem větších formátů. Například Dánská pošta to
tak dělá – a má úspěch!
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A tím jsme došli k jádru pudla:
Kállayovy kresby snesou zvětšení, ale
nikoli zmenšení. Potřebují určitý minimální prostor, který u předchozích vydání známek měly, a dnes jej nedostaly.
Stručně a jednoduše řečeno, dnešní
známka měla mít alespoň o polovinu větší (ne-li
dvojnásobný) formát, aby byly její detaily zřejmé a
čitelné. Nakonec to vidíme už v záhlaví, sám název
státu je neobvykle drobný a pod ním je nepřehledná
změť postaviček, na kterou je třeba vzít lupu, aby jeden
poznal, co vlastně představují. A přitom stačí málo, jak
můžeme vidět v pravém horním rohu přepážkového
listu, kde skřítek s křídly z dopisních obálek, se třemi
psy a kočkou krásně vyzní. Stejný problém je na devíti
„standardních“ kuponech, zatímco na třech vpravo
jsou díky lepšímu poměru kresba : formát obrázky
přece jen zřetelnější. Ale to si měl autor včas uvědomit,
rozměr budoucí známky jistě znal, a tak mu měl návrh
přizpůsobit a nepřetížit jej množstvím detailů. Na původním návrhu, v šestinásobném zvětšení, vše samozřejmě vypadá jinak, ovšem není nic snadnějšího, než
podívat se lupou z větší vzdálenosti, a vidět tak výsledek ne zvětšeně, ale naopak příslušně zmenšený.
Čtyři skřítci, šest letících růžových ptáků (plameňáci to
nejsou, ti mají jiný zobák), osm vysokých klobouků, tři
poštovní trubky, osm dopisních obálek, do toho Karlův

most se Staroměstskou mosteckou věží a dlouhou
frontou domů na nábřeží – to je hodně ambiciózní záměr na papírek rozměru 2 x 3 centimetry!
Šťastná není ani volba barvy nominální hodnoty –
nejdůležitějšího „provozního“ údaje. V šedé kresbě
dolní části známek není černé A dost zřetelné a měla
pro něj být zvolena kontrastnější barva (proč ne třeba
červená?).
Uvedené výhrady se naštěstí většiny uživatelů
listovních služeb nebudou příliš týkat – známka je
určena spíše filatelistům, kteří si na její kupony nechávají přitisknout svůj obrázek a text. A každý filatelista má samosebou v kapse nebo na stole lupu,
takže si titěrné obrázky snadno zvětší. Berme je tedy
jako naše malé poštovní tajemství, do kterého ti ostatní
nejsou zasvěceni. A Dušanu Kállayovi přejme, aby se
jeho dalším návrhům dostalo větší známkové plochy.

Se známkou vychází obálka dne vydání, na níž je vidět,
že jemná autorova
kresba (či spíše
akvarelová malba)
tištěná ofsetem se ne
zrovna dobře snáší s
jinak pěknou „látkovou“ strukturou povrchu papíru FDC –
lépe by vynikla na
papíru hlazeném.
Letící poštovní skřítek s trubkou a dopisem na razítku má správný rozměr a samozřejmě
věříme, že spěchá se zásilkou za jejím adresátem. FB

Hody hody doprovody …
Název emise: Velikonoce
Den vydání: 4. 3. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: A (ke dni vydání 13 Kč);
kat. č. 842 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Jiří Slíva
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 4x 50
FDC: plnobarevný OF; vytiskla PTC Praha
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Letošní zajíček je oblečen v zeleném (tedy velikonočním) smokingu a
jako číšník plato piv nese nad hlavou
ošatku s barevnými vajíčky. Snad jich má
ještě málo, a tak utíká, kterou by ještě vyšlehal pomlázkou s barevnými pentlemi. Milý obrázek je mimoděk důkazem, že věci jsou u nás pořád ještě celkem
v pořádku, když škarohlídi tradiční připomínku
Velikonoc nezakázali - z jedné strany s odkazem na
církevní podtext, a z druhé na podtext sexistický, kdy
feministky odsuzují vyplácení pomlázkou.
Jiří Slíva je zkušeným tvůrcem našich poštovních
známek, na nichž jeho charakteristický výtvarný
rukopis poznáme na první
pohled. Jsou
veselé, i když
ne dryáčnicky,
a vždycky v
sobě nesou
skryté významy, které stojí
za to odhalovat. Snad i díky

tomu si člověk podvědomě řekne, že jejich
autor musí být hravý, a tedy mladý – a
určitě je to pravda, tedy alespoň ve smyslu
mladý duchem, protože pokud jde o věk
kalendářní, tak Slívovi už pomalu táhne na
neuvěřitelných sedmdesát!
Rodák z Plzně, vystudovaný inženýr
ekonomie a milovník džezu, kreslil snad
odjakživa. Grafikem se stal tak trochu z
nouze - výtvarnu se chtěl věnovat profesionálně, a aby za hlubokého socialismu
mohl odejít ze zaměstnání na volnou nohu - a získal k
tomu povolení Fondu výtvarných umělců -, na radu výtvarníka Jiřího Šalamouna (autora podoby Maxipsa
Fíka, který rovněž vyšel na poštovní známce) začal
tvořit grafické listy - a už u toho zůstal.
Vedle toho dál kreslí, ilustruje, občas maluje, hraje v
kapele Grafičanka a skládá i texty. Sám říká, že za jeho
nepokoj možná může dávná příhoda z mládí, kdy na
vojenském soustředění jako vysokoškolák vystřelil ze
samopalu tak nešťastně, že z toho byl vážný úraz sluchu. Dostal sice díky tomu modrou knížku, ale v uších
mu šumí a píská dodnes, a přemoci ten neodbytný
mučivý pocit lze snad jen tvorbou. O ní a jejím autorovi
se můžete dočíst více např. v aktuálním čísle Reportéra.
Obálku dne vydání vyzdobil kresbou čerstvě vylíhnutého kuřátka, které – ještě ve skořápce – maluje
vajíčko sousední. Podobu a tvar kraslice má i příležitostné razítko, v němž, zcela případně, je vepsán
domicil Kraslice.
Shrnuto – neokázalé, hezké, nápadité.
FB

Cenné nálepky Apost s přítiskem
760 01 Zlín 1: Zlín 1 – 80 let KF; 16. – 21. 3. 2015
756 14 Francova Lhota: F.Lhota-Š.Trochta 110
23. 3. – 5. 4. 2015
763 25 Drnovice: Drnovice Ploština 70; 13. – 26. 4.
695 01 Hodonín: Hodonín TGM 7. 3. 1850; 20. – 26. 4.
763 16 Fryšták: Fryšták SKAUT 25; 20. – 30. 4. 2015
737 01 Český Těšín: Český Těšín PT 1945; 22. – 30. 4.
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