NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Půlstoletí v Třeskoprskách
Název emise: 50 let Čtyřlístku
Den vydání: 22. května. 2019
Hodnoty: 190 Kč - známkový sešitek 5x 2 ks samolepicích písmenových známek „A“ (= 19 Kč)
„A“ - č. 1030 (ČP) - Čtveřice kamarádů letících v autě
„A“ - č. 1031 (ČP) - Myšpulín s fotoaparátem a ostatní
Rozměr známkových obrazů: 30 x 23 mm
Rozměry sešitku: 185 x 84 mm
Výtvarný návrh: Jaroslav Němeček
Náklad: 200.000 sešitků (prvotní náklad)
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 6x (5x 2 známky)
FDC: digitální tisk
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.200 sérií
Starší sběratele tahle emise asi nepotěší, zato jejich
vnuci z ní mají radost (a možná se trošku zasní i rodiče
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těch vnuků). Myšpulín, Fifinka, Bobík a Pinďa se sice
letos dožili už padesátky, ale vzezření mají pořád stejné
– jako zamlada. Jde už prý o poslední emisi s jejich
námětem, a tak se autor tentokrát snažil připomenout
všechny hlavní hrdiny (na jedné známce dokonce ještě
o dva víc) a zjevně si neuvědomil, že méně je někdy
více, protože zmenšení tolika postaviček na malou plochu známky nutně vede k znečitelnění. Dětem to ovšem
nevadí, ty mají rády všechno malinké, a tak ochotně přitisknou nosíček až k ní, ale co dospělí? Těm kolikrát nebudou stačit ani brýle na blízko a lupu po kapsách
nosí jen málokdo.
Trochu znepokojivá je čerstvá informace o výskytu
padělků známek Vlajka 2015 – novinka se Čtyřlístkem
je totiž vyrobena stejně, a tak se i ona může stát předmětem nežádoucí pozornosti padělatelů. Když si navíc

uvědomíme, že moderní digitální tiskové stroje mají
tlačítko, kterým lze automaticky nastavit stochastický rastr, mohlo by se rozpoznávání padělků ke škodě pošty
stát ještě složitějším, než v posledním popsaném případě. Bezpečnostní násek už také není co býval,
případ s Vlajkou nám ukázal, že spoléhat se na

něj nelze – na padělku je napodoben dokonale. To
vede k závěru, že Česká pošta si bude muset své nové
známky lépe zabezpečovat. Po ukončení tisku rotačním
lisem Wifag (OTr + HT) se čím dál více používaný ofset
jeví jako snadno napodobitelný. Nový sešitek se Čtyřlístkem
chrání hologram, tedy
zabezpečení v současnosti jen těžko překonatelné, co ale jednotlivé známky z něj
vytržené?
FB

Kouzelný plevel jménem pampeliška
Název emise: Pampeliška
Den vydání: 22. května 2019
Hodnota: „E“ (ke dni vydání 39 Kč); č. 1032 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 19 x 23 mm
Výtvarný návrh: Anna Khunová
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x 100
Náklad: 2 mil. (prvotní náklad)
FDC: nebyla vydána
Tak se jmenoval pořad, který jsem někdy před rokem
poslouchal na stanici Český rozhlas. Pampelišku jsem
samozřejmě znal – jako ostatně u nás každý. Líbí se
nám, když z trávníku vykouknou její žluté střapaté hlavičky, a neodoláme, když zestárlé šedivé lákají k fouknutí
a rozprášení do všech stran. Z rádia jsem se ale dozvěděl podrobnosti, o nichž jsem neměl ponětí. Že jde
o léčivku jsem věděl už jako školák. Ale nepamatuju si,
že by ji maminka nebo babička nějak využívala. Přitom
má příznivé účinky na trávicí systém, její třísloviny,
hořčiny, aminokyseliny a silice povzbuzují zvyšují tvorbu
žluči a ovlivňují funkce jater, žaludku a střev. Dobrá je i
při cukrovce, obsahuje totiž inulin (neplést s inzulinem!),
zásobní cukr, vhodný pro diabetiky. Oceníte ji při chronické únavě, při nemocech kostí a chrupavek, při zánětech močového ústrojí a také při zavodnění. Pod-

poruje totiž funkce lymfatických uzlin a napomáhá odstraňovat z těla škodliviny a nadbytečnou vodu. Proto je oblíbenou součástí
čajových směsí na očistu organismu. Pomoci
umí při alergiích a je vhodným potravinovým
doplňkem, protože dokáže doplnit do těla
mangan, draslík a vitamin C. Můžeme z ní vyrobit med – a ani nemusíme mít včely! Stačí
natrhat nějakých 400 květů, naložit je do dvou
litrů vody, přidat kolečka ze dvou citronů a čtvrt hodiny
nechat vařit. Pak směs necháme den louhovat, přecedíme, do vzniklé šťávy přidáme dvě kila krystalového
cukru a vaříme asi půldruhé hodiny (míchat!), než obsah
hrnce začne houstnout a táhnout se. Ale to není
všechno! (jak by řekl Horst Fuchs v Teleshoppingu) - v
Sovětském svazu dokonce z kořene pampelišky těžili
kaučuk! Ale to nás nepřekvapuje, byla to přece země
neomezených možností...
Pampeliška je hojně rozšířená, není tedy divu, že její
obrázek vyšel na známkách v mnoha státech světa.
Ta naše nová má vyobrazení hodně stylizované, ve
skutečnosti jemné okvětní lístky jsou tady jakoby tesané
širočinou – ale proti záměru autorky žádný dišputát,
alespoň je ta květinka pěkně čitelná a známka jednoduchá a přehledná. Písmenová nominální hodnota E slibuje, že se s ní budeme moci setkávat ještě dlouho. FB
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