NOVINKY ČESKÉ POŠTY

NOVÉ SLOVENSKÉ ZNÁMKY

Bělásek řeřichový

Velký den slovenských katolíků
100. výročí vysvěcení prvních slovenských biskupů
Den vydání: 12. 2. 2021; Hodnota: 0,65 €; Kat.: 734
Návrh: Martin Schwarz; Rozměr zn.: 44,5 x 27 mm
PA: 25; Tisk: OF; Hradištko, sro.; Náklad: 100 tis.
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Tisk FDC: OF; Hradištko, sro.; Náklad: 3.000

Název emise: Výplatní známka Bělásek
Den vydání: 15. února 2021
Hodnota: 1 Kč; kat. č. 1110 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x 19 mm
Výtvarný návrh:
Jaromír a Libuše Knotkovi
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko
Tisková forma: 2x 100
Náklad: 2 mil. (prvotní náklad)
FDC: nebyla vydána

Původní kresba - návrh obrazu poštovní známky.

Slibně rozjetá, postupně vycházející výplatní emise s
vyobrazením našich denních motýlů možná dospěla k
závěru (což je podle mne velká škoda!) nejnovější a
současně i nejnižší možnou nominální hodnotou. Je
na ní skromný, na kvetoucích loukách žijící, a tedy nijak
neškodící bělásek řeřichový. Možná je škoda, že na něj
připadla právě tato hodnota, protože tento druh žije v
celé Evropě, Asii, a dokonce až v Japonsku, jako takový
by byl tedy blízký i zahraničním adresátům. Bělásci řeřichoví se líhnou jen jednou ročně a žijí necelé dva
měsíce. Jejich housenky se živí na rostlinách, které
považujeme za plevel, v zahradách a na polích tedy nezpůsobují škodu.
Známka se mi líbí, jako ostatně i její starší sourozenci,
a dovedu si přestavit, že díky její malé nominální
hodnotě jí filatelisté polepí celou obálku ve snaze zhotovit dekorativní „jednobarevnou“ frankaturu.
FB

Římskokatolická církev měla na Slovensku vždy významné postavení. V řadách jejích kněží působili i zapálení vlastenci, kteří usilovali o pozdvihnutí slovenského národa a jeho jazyka navzdory stále sílící maďarizaci.
Jistě i to způsobilo, že žádný z nich nestanul v čele
diecéze a nebyl vysvěcen na biskupa. To se změnilo až
po vzniku Republiky československé, konkrétně počátkem roku 1921, kdy v Nitře apoštolský nuncius
Micara vysvětil tři slovenské kněze - Karola Kmeťku,
Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka. Tato slavnostní
událost je vyobrazena na nové známce a je zachycena
i v kresebné výzdobě FDC a na pamětním listu.

Příležitostné R-nálepky
542 32 Úpice: 110 let od smrti cestovatele a lovce
Filipa Oberländera; 3. 3.
378 03 Majdalena: 65 let od vyhlášení národní
přírodní rezervace Stará a Nová řeka; 5. 3.
381 01 Český Krumlov 1: 70 let od vyhlášení
vyhlášení národní přírodní rezervace Vyšenské
kopce; 6. 3.
110 00 Praha 1: Světový den pand; 16. 3.
701 00 Ostrava 1: Světový den medvědů; 23. 3.

Příležitostné razítko
358 01 Kraslice: Velikonoční pošta, Kraslice
29. 3. - 1. 4.
(L. Pechová)
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