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zvanými zájezdy, za které dostávali nepoměrně víc). A
naše pořádající ZO SSM vydělané peníze používala
třeba na jinak nedostupnou hromadnou dovolenou v
Jugoslávii, kterou jsme měli všichni zadarmo. Jak říkám,
šlo to skvěle, ale jen do doby, než si někdo všiml, že
předpisy původně vytvořené pro školní besídky tady
někdo využívá pro regulérní agenturní činnost a pořá -
dání představení nám zatrhli. No, byli jsme mladí, užili si
to, a v tom temném normalizačním režimu si zanedlouho
našli jinou díru na trhu, ale to už je jiný příběh. 

Tak jsem se tedy seznámil s Ivanem Mládkem, což byl
samozřejmě vztah značně jednostranný, já byl student
něco přes dvacet a on slavný muzikant, ale zapůsobil na
mě tak, že jsem od té doby se zájmem sledoval vlastně
všechny jeho počiny, od hudebních přes spisovatelské
a televizní po díla výtvarná, a sympatické mi byly a jsou
i jeho názory politické. Měl jsem tedy radost, když jsem
v emisním plánu zaznamenal známku k padesátému vý-
ročí vzniku Banjo bandu, a ta radost trvala, když jsem
před sebou měl titulní stranu sešitku, v němž známky vy-

šly; když jsem ho ale otevřel, rázem pohasla. Jak je ten
titul sešitku výtvarně krásný a tematicky vhodný k při-
pomínanému výročí, a jaká škoda, že právě on nebyl po-
užit na samotnou známku! A i její grafická úprava mi při-
padala chudičká – ovšem jen do chvíle, než jsem z
rozpaků jednu známku ze sešitku mimoděk odloupl …
a najednou jsem ji viděl v naprosto jiném světle! To, co
v sešitku na souvislé bílé ploše vypadalo odbytě, na
samostatné známce dávalo smysl. Prostě má pravdu
staré pořekadlo, že obraz dělá rám – ovšem to platí ne -
jen v pozitivním, ale i v negativním smyslu; možná tedy
měl být okraj kolem známek potištěn barevně, aby v
něm známka nepůsobila utopeně (já vím, že je to
technicky složité, ale nadšenci v Tiskárně Hradištko si už
poradili s jinačími oříšky!). 

Takže rozšířené tádžické přísloví na závěr: Nesuďte
koně v dešti a ženu ve svátek – a novou známku v se-
šitku (kůň se leskne, žena vypadá jako krasavice a ta
známka naopak jako chudinka – takže ji napřed vy-
trhněte!). FB

Albatros – vstane z popela?
Název emise: Letadlo Aero Albatros
Den vydání: 9. září 2020
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1087 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 33 x 26 mm
Výtvarný návrh: Petr Ptáček
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: samolepicí fl-an-OF
Tisková forma: 40 zn; Tisk: Hradištko, sro.
Náklad: 4 mil. prvotní náklad
FDC: nebyla vydána

Jednoduchá známečka menšího formátu s
opravdu výrazným označením nominální
hodnoty „B“ a letounem Aero L-39 Albatros
mířícím sebevědomě vzhůru (i když i opačný
směr by byl možný, například v Thajsku se dva Alba-
trosy tragicky zřítily, havaroval i jeden v Grand kaňonu
v USA a mohli bychom bohužel pokračovat…). Tahle pý-
cha našeho leteckého průmyslu, poprvé představená
před dvaapadesáti lety a pak vyrobená v bezmála třech
tisících exemplářů, nezažívala v posledních dekádách
zrovna šťastné časy. Jde však o letadlo v mnoha

směrech pozo ru -
hodné, od úžasné
ovladatelnosti a ne-
náročnosti na po-
vrch startovací plo-
chy, přes různé způ -
soby využití (cvič ný i
bojový) po vcelku
levný provoz. Však si
ho postupně pořídilo
na padesát různých
zemí a ve většině z
nich dosud létají. A
tak se vodochodští

výrobci nevzdávají a v tuhé světové konkurenci před
dvěma lety představili modernizovanou verzi letounu
označenou L-39NG (= Next Generation, tedy Další
generace), se kterou chtějí uspět u nás i v zahraničí. Jak
se jim to bude dařit, je samozřejmě otázkou. Pokud ano,
třeba se i tenhle nástupce původního Albatrosu jednou
může ocitnout na poštovní známce!     FB

Příležitostná razítka

Nálepky Apost s přítiskem
391 37 Chotoviny: 135 let pošty; 7.-11. 9.
390 01 Tábor 1: 600 let města Tábor; 14.-18. 9.

110 00 Praha 1: Zpěvní ptáci; 9. 9. (J. a L. Knotkovi)
190 00 Praha 9: Sběratel, podzim, Praha 9, 11.-12. 9.;

PPP v areálu výstaviště PVA Praha 9 Letňany: 11. 9.
(10 – 18 h), 12. 9. (10 - 17 h) (Double Impact)

190 00 Praha 9; Aero L-39 Albatros na veletrhu
Sběratel; 11.-12. 9.; PPP v areálu výstaviště PVA
Praha 9 Letňany: 11. 9. (10-18 h), 12. 9. (10-17 h)

190 00 Praha 9: Trabantem napříč kontinenty; 11. 9.;
PPP v areálu výstaviště PVA Praha - Letňany (10-18 h)

(K. Cettl)

Příležitostné R-nálepky
330 35 Líšťany: 95. výročí narození významného

entomologa Doc. RNDr. Josefa Šedivého, DrSc.
9. 9.

190 00 Praha 9; 23. mezinárodní veletrh Sběratel
Praha 11. – 12. 9. 2020; 11. 9.; PPP v areálu
výstaviště PVA Praha 9 – Letňany

390 01 Tábor 1: 600 let na hoře Tábor, Tábor 1420-
2020; 14. 9.
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