NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Velká válka – počtvrté
Název emise: Boj o českou státnost 1917
Den vydání: 4. října 2017
Hodnota aršíku: 60 Kč (o 2 známkách); kat. č. A947/8
Hodnoty známek:
30 Kč – č. 947 - Štefánik, Masaryk, Syrový
30 Kč – č. 948 - J. Kvapil a A. Jirásek
Výtvarný návrh: Jan Maget
Rozměr aršíku: 108 x 165 mm (známek: 40 x 50 mm)
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 3x AP (2 různé známky + 3 kupony)
Náklad: 45.000
FDC: obě OTp v barvě černé; rytec: Václav Fajt;
náklad: 3.400 sérií
Od roku 2014 už počtvrté připomíná události první
světové války předcházející obnovení naší samostatné
státnosti příležitostný aršík, a jak tak postupně vycházejí, mám pocit, že jsou rok od roku lepší. Ve skutečnosti je to asi jen klam, dobré jsou už od počátku, ale
chvíli trvalo, než jsme si na jejich nezvyklou a doslova
ohromující podobu zvykli. Jan Maget se ujal nelehkého
úkolu připomenout na ploše aršíku a dvou jeho
známek za každý válečný rok nejdůležitější události a
osobnosti s nimi spjaté, a i když mu šťouraví filatelisté
(včetně mě) vytkli drobné chyby a nepřesnosti, nic to
nemění na tom, že jeho práce je úctyhodná a můžeme
na ni být hrdi – a to i v mezinárodním srovnání. Předchozí tři aršíky jsem podrobně komentoval po jejich vydání a z ohlasů jsem zjistil, že zapálení sběratelé si je
prohlížejí stejně pečlivě, jako já, a někteří dokonce
ještě pečlivěji. Nechci jim teď kazit radost z vlastního
objevování svými rozumy, zůstanu tedy u toho, že
aršík i jeho známky a FDC k nim se mi líbí a že obzvláštní radost mi udělala poznámka na pravém okraji
aršíku – „TGM: Bez Sokola by nebylo Legií, bez Legií
by nebylo Československa.“ Jsem totiž u nás doma
starostou sokolské jednoty a na zásluhy našich dávných předchůdců na vzniku republiky jsem hrdý. Byly
už vícekrát připomenuty v naší známkové tvorbě a Jan
Maget mě potěšil, že na ně nezapomněl ani on.
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FILATELIE 10/2017

Správně tentokrát vyobrazil i vlajku USA, která loni
měla na známce 27 Kč nesprávné uspořádání hvězd
(na což mě upozornil pozorný sběratel z Plzně). Jako
filatelistu mě potěšila na aršíku zobrazená známka s
portrétem císaře Karla, na rozdíl od loňské výplatní nyní
vojenská. Krásné jsou i obě obálky dne vydání, rytiny
na nich Václav Fajt provedl bravurně, razítka jsou
jedním slovem dokonalá – námětem, podobou i provedením. Co říci závěrem? Už se těším na aršík finální,
v roce 2018!
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