samotná známka, na níž nápaditě použil čtyři židle stojící
v párech proti sobě, název státu umístil mezi ně a do
mezer mezi opěradly vložil název emise a nominální
hodnotu. Výsledek vypadá samozřejmě, jako by to ani
jinak nešlo, ale jsem přesvědčen, že za touhle lehkou a
vzdušnou podobou bylo hodně přemýšlení.
Zatímco na známce jsou židle historické, v kresebné
výzdobě obálky dne vydání vidíme židle modernější
(označené dokonce názvy), všech osm jich je však nadčasových a člověk si maně vzpomene, že na té nebo
oné seděl, nebo dokonce sedával, doma, v práci, v hospodě, a někdo se možná dokonce pohoupal v houpacím křesle model 591. Nadčasový design umožňuje,
že nejen nevyšly z módy, ale některé jsou dokonce dodnes vyráběny - možná s drobnými úpravami. Na
internetu se uvádí, že slavné Thonetovy židle se dostaly
do muzeí designu a nábytku a svému účelu slouží na
mnoha místech světa, dokonce prý i v sídle prezidenta
USA, Bílém domě.
V razítku dne vydání autor vyobrazil hlavu věšáku na
kabáty a klobouky, který asi leckdo pamatuje a možná
dokonce někde ještě slouží svému účelu. Jako domicil
jsou uvedeny Koryčany, městečko, v němž Michael
Thonet v roce 1856 založil svou první továrnu na Moravě.
Postavil si tu i krásnou vilu, v jejíž architektonické podobě
byla využita řada prvků odkazujících právě na tvary

ohýbaného nábytku. Ta je však nyní bohužel v havarijním stavu a město marně hledá způsob, jak ji opravit.
Větší štěstí měla další vila rodiny Thonetových, v Bystřici
pod Hostýnem, jejíž opravu zaplatila firma TON, možná
poslední místo na světě, kde umějí takhle ohýbat dřevo.
Vedle archového vydání je část nákladu známky
upravena do podoby sešitku s osmi známkami a čtyřmi
kupony, se dvěma různými kresbami detailů ohýbaného
dřeva. Na destičkách je vyobrazena jeho výroba.
Co říci závěrem? Dobrá práce výtvarníka a tiskárny
představující nadčasovou nápaditost našich dávných i
současných stolařů a nábytkářů. Obojí jednoznačně na
jedničku!
FB

100 let československé známky - ale kde jsou ty první?
Název emise: 100 let československé
poštovní známky - aršík
Den vydání: 20. června 2018
Hodnota aršíku: 71 Kč (o 2 známkách); kat. č. A982/3
Hodnoty známek:
27 Kč - č. 982 - známky ČSR
44 Kč - č. 983 - známky ČR
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Rozměry aršíku: 108 x 165 mm (známek: 40 x 50 mm)
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 3 AP (AP: 2 různé známky + 3 kupony)
Náklad: 45.000 aršíků (podle terminologie Pofis PL)
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň
FDC: obě OTp, v barvě černé (982), modré (983)
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3 300 sérií
Tak to je tedy něco - takový aršík u nás (a myslím, že
ani ve světě) ještě nevyšel! Na první pohled - nádhera!
Zmenšený list ze zásobníku z Brněnských papíren s
páskami z pergaminového papíru a vyseknutými kulatými rohy si určitě pamatuje každý z nás - a někteří v
něm ucháváme své známky dodnes. Vyobrazené
známky zachycují průřez emisemi od roku 1919 téměř
do současnosti a každý si v nich může najít ty ze svého
dětství, na které asi vzpomíná nejraději (v mém případě
je to šedesátihaléřovka z prvních Svolinského krojů,
stejně stará jako já).
Aršík (jak ho nazvala pošta) se mi velmi líbí a myslím,
že bude mít úspěch u nás i v zahraničí. Když říkám, že
se mi líbí, mám tím na mysli všechno: velkorysý formát
známek a kuponů, výtvarnou podobu, použité písmo,
reprodukce známek, jejich stínování, zapojení kuponů,
decentní připomenutí nadcházející výstavy PRAGA 2018.

Co mě však zaráží, jsou dvě překvapivé věci. Zaprvé:
Ač jde o vydání 100 let čs. známky, ty první československé - tedy Hradčany - na něm vyobrazeny nejsou!?
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Za samozřejmé bych považoval, že jako první bude
vyobrazena alespoň jedna z dvojice známek I. kresby,
tedy 5 h světle zelená nebo 10 h červená. Nejenže to tak
není, nenachází se tu dokonce ani jedna z celkem šestadvaceti hodnot této naší první emise! Situaci nezachraňuje ani vyobrazení novinové šestihaléřovky Sokol v
letu, protože onoho slavného 18. prosince 1918 vyšly z
této emise jiné dvě hodnoty - 2 h zelená a 10 h fialová.
Druhou otázkou je označení útvaru, v němž obě nové
známky vyšly. Vydavatel a pošta hovoří o aršíku, podle
terminologie používané v katalozích Pofis i v našem
časopisu jde však spíše o malý přepážkový list, tedy PL.
Všeobecné shody na definici aršíku jsme ve filatelistické
obci dosud nedosáhli. Já se přidržuji hlediska, které
před nějakými dvaceti lety formuloval znalec Pavel Pažout, že aršík je vlastně malý přepážkový list s omezeným počtem známek (řekněme do 10, ale na tom netrvám, může to být i jinak), na jehož okrajích, tedy mimo
samotné známky a kupony, je provedena související výzdoba a/nebo nápisy, mimo technických poznámek a
značek. Pokud se nic z toho na okrajích nenachází, jde
o malý přepážkový list (PL). V dnešním případě však na
okraje ze známek a kuponů přesahují pásky zásobníku
- a tak babo raď! Abychom předešli zmatkům a nedorozuměním, doporučuji přeci jen v tomto případě používat
výraz aršík, protože je tu i další tradiční hledisko, a sice,
že aršíkem je vše, co za aršík vydavatel nebo pošta
označí. Už první vydání v takové úpravě - Kde domov
můj? 1934 - se více než osm desítek let pohybuje ve
schizofrenní situaci „aršík - nearšík“, protože jej pošta
označila výrazem „grafický list“.

Tím jsme se vypořádali s terminologií a vraťme se k nové
emisi. Už jsem řekl, že se mi celý
aršík (budu tedy používat tento výraz) líbí, za krásné a nápadité však
považuji i samotné známky z něj.
První, sedmadvacetikorunová, vyobrazuje známky československé, druhá, čtyřiačtyřicetikorunová, české. Na
obou obálkách dne vydání je jen přes růžek poštovně
znehodnocuje stejné, nápaditě pojaté razítko s motivem
běžícího doručovatele z novinových známek z roku
1945. Jednoduchá kresebná výzdoba FDC je inspirována Bendovou Holubicí, na nižší hodnotě v černé a na
vyšší v modré barvě.
Kdyby se jen v naší známkové tvorbě dařilo všechno
tak, jak se povedla tahle emise!
FB

Konvalinek vůně, kolem lesní tůně...
Název emise: Výplatní poštovní známka - Konvalinka
Den vydání: 20. června 2018
Hodnota: 1 Kč; č. 986 (ČP)
Rozměry známkového obrazu: 19 x 23 mm
Výtvarný návrh: Anna Khunová
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x 100
Náklad: 2 mil. ks (prvotní náklad)
FDC: nebyla vydána
V titulku jsem použil kousek textu z písně Františka
Soukupa Bílé konvalinky, která v rytmu tanga vyšla na
desce Supraphonu v roce 1946. Nahrál ji tehdy Karel
Vacek se svým orchestrem a velkou díru do světa s ní
zrovna neudělal, přesto její chytlavá melodie uvízla
leckomu v uchu, a tak jsem si na ni při pohledu na
novou známku vzpomněl i já. Vyobrazená rostlina se
totiž celým jménem nazývá Konvalinka vonná, což je v
textu písně zmíněno.
Je to známka plebejská - jedna koruna její nominální
hodnoty je nejnižší, na jakou naše mince stačí -, a i formát a obrázek jsou skromné. To dobře odpovídá
drobným bílým květům konvalinky na pozadí jejích
zelenožlutých listů (jsou tři, což je vzácné, většinou se
vyskytují jen dva).
Konvalinky mám rád, je to zamilovaná květina mé
ženy a její maminky - však jsem jim jako dárek koupil
hezký obrázek od Vlasty Kahovcové, která je moc pěkně
maluje.
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Konvalinky rostou v mnoha částech světa v Evropě, Asii i v Severní Americe. Přes velikou odlehlost těchto míst, navíc oddělených
oceánem, jde pořád o stejnou
rostlinu, vytrvalou, vysokou do dvaceti centimetrů, s oddénky. Kvést
začíná na přelomu jara a léta.
Tehdy je samozřejmě nejoblíbenější, s její charakteristickou vůní se však můžeme setkat
celoročně, je součástí řady voňavek a parfémů. Stinnou stránkou je, že konvalinky jsou jedovaté, a to
nejen jejich červené plody, ale i listy, a dokonce i voda
z vázy, v níž byly ponořeny.
Svou nízkou nominální hodnotou nám nová známka
připomíná staré (neříkám, že dobré!) časy, kdy stačila
na vyplacení dopisu o hmotnosti do 20 g po většinu
trvání první republiky (od 1. 1. 1922 do 15. 3. 1939), rok
a čtvrt za protektorátu, a pak ještě v různých obdobích
ČSR II. Dnes už žádný samostatný tarif nepředstavuje,
vydána byla jako doplňková hodnota umožňující využití
známek a celin některých už neaktuálních nominálních
hodnot. Myslím, že dopisům bude slušet.
FB
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