NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Vlastní známky České pošty – Tenis
Název emise: Český tenis, 2021
Den vydání: 6. října 2021
Hodnoty: 25x „B” - (= 19 Kč ke dni vydání), úspěšní
čs. tenisté a tenistky
Kat. č.: VZ TL 124
Rozměry známkových obrazů: 23 x 30 mm
Grafická úprava: Tomáš Říha
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 25 samolepicích známek
Náklad: 8.000 TL
Vlastním známkám se věnujeme v každoročním souhrnném přehledu a mezi novinkami je obvykle neuvádíme. V průběhu doby se ale mezi těmito vydáními
objednanými soukromými osobami objevila zvláštní podmnožina – vlastní známky, které vydává Česká pošta a
prodává je na svých přepážkách. Díky tomu se domníváme, že by si zasloužily samostatnou katalogizaci a
také včasné upozornění, aby si je zájemci mohli na poště zkusit obstarat.
Nejnovějším přírůstkem na tomto poli je list s pětadvaceti různými známkami nominální hodnoty B (= 19
Kč), nesoucími portréty našich tenistů a tenistek, kteří
uspěli ve světových soutěžích Davisův pohár (muži) a
Pohár federace, později přejmenovaném na FED Cup a
nyní na Pohár B. J. Kingové (ženy). Na každé známce je
mimo obrázku uvedeno jméno osobnosti, takže se
snadno zorientují i ti, kdo se o bílý sport příliš nezajímají.
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Bóža Horský a Klára z Vlčí jámy
Název emise: Čeští herci a herečky
Den vydání: 6. října 2021
Hodnoty:
27 Kč - Bohumil Záhorský; kat. č. 1135
33 Kč - Jiřina Šejbalová; kat. č. 1136
Rozměry známkových obrazů: 50 x 40 mm
Rozměr aršíku: 166 x 108 mm
Výtvarný návrh: Jan Maget
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6AP (2x 1135 + 2x 1136 v šachovnicovém uspořádání + 1 kupon)
Náklad: 30.000 aršíků
FDC: digitální tisk; 2.700 kusů; Tisk: Hradištko, sro.
Téma stejné jako předchozích letech, ale podání jiné,
takový jsem měl první dojem z nové emise věnované
hereckým osobnostem naší relativně nedávné minulosti.
Jsou na ní zobrazeni muž a žena, vrstevníci a nepochybně i přátelé, a pro nás hlavně herečtí kolegové,
kteří ve svých rolích těšili a dojímali generace diváků.
Oba pocházeli z rodin, které jim nebránily v naplňování
snu stát na prknech, která znamenají svět. V oboru, kde
vládla velká konkurence, se potom znamenitě uplatnili,
a nakonec se stali předními oporami Národního divadla
v Praze a byli jmenováni národními umělci. Ale vezměme
to podle nominálních hodnot.

Bohumil Záhorský pocházel z početné rodiny – měl
pět sourozenců. Tatínek Jan Záhorský byl stavebním
inženýrem, vyučoval na pražské technice, kde dokonce
zastával funkci děkana, a po vzniku republiky byl zvolen
poslancem Národního shromáždění. Bohumil se narodil
v roce 1906 v Praze, kde začal studovat reálku, ale v
sedmnácti přestoupil na konzervatoř; tady však nevydržel
a vrhl se rovnou do divadelní praxe. Od počátku – pod
pseudonymem Bóža Horský – účinkoval v představeních
řady moderních scén v Praze a v Brně, asi nejznámější
je jeho působení v Osvobozeném divadle V+W+J,
spolupracoval i s Frejkou, Burianem a dalšími předními
osobnostmi naší meziválečné divadelní scény. Po válce
se stal členem Národního divadla, kde pak vytrval více
než 30 sezón. My si ho asi nejvíc pamatujeme z filmových
a televizních rolí, a taky z rozhlasu a dabingu. Před
kamerou poprvé stál v šestadvaceti ve veselohře V+W
Pudr a benzin, celkem pak účinkoval v bezmála 100
filmech! Nezapomenutelný byl jeho komoří Lang v
Císařově pekaři (stejnou postavu hrál už o dvacet let dříve
v Golemovi na scéně Osvobozeného divadla) nebo propagátor abstinence Ezra Goodman, tatínek krásné Winnifred (Olga Schoberová) ve filmu Limonádový Joe. Svůj
hlas propůjčoval francouzskému herci Jeanu Gabinovi a
děti ho mohly slyšet jako vypravěče televizních večerníčků Krkonošské pohádky.
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