NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Výstava Liberec 2022 – po čtyři dny centrum evropské filatelie
Název emise: Evropská výstava poštovních známek
LIBEREC 2022
Den vydání: 12. říjen 2022
Hodnoty:
„E“ (=39 Kč ke dni vydání); č. 1178 - tučňáci
„E“ (=39 Kč ke dni vydání); č. 1179 - ptáci
Rozměr známkových obrazů: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PL (5x 10 známek - soutisk 25 + 25
známek střídavě po sloupcích 5 známek)
Náklad: 250.000 sérií
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.
Náklad: 2.800 sérií
„V životě můžete dosáhnout čehokoli, máte-li odvahu o
tom snít, inteligenci vytvořit realistický plán a vůli dotáhnout ten plán do konce.“ Sidney Friedman
Tenhle citát dokonale vystihuje příběh hrstky nadšenců, kteří si vytkli smělý cíl – uspořádat v centru
libereckého kraje evropskou filatelistickou výstavu, a k
tomu navíc vlastně neoficiální světovou výstavu polární
filatelie. Jak se jim obojí podařilo mohli posoudit návštěvníci a hovoří o tom i článek v příloze dnešního čísla
– Informacích SČF. My se v rubrice Novinky České pošty
podíváme na emisi, která k výstavě vyšla.
Autorem její výtvarné podoby je můj oblíbený grafik
Pavel Sivko, který mimochodem zanedlouho (přesně
24. ledna 2023) oslaví významné jubileum – 75. narozeniny. Už teď mu s předstihem blahopřejeme!

Vydání sestává ze šesti položek: dvou známek, dvou
FDC a dvou jejich razítek, všechny v odlehčeném až
veselém duchu.
Polovina z nich je věnována Evropské výstavě, kde
téma symbolizují ptáci se známkou v zobáčku, vykukující
z mnoha budek. Já si to vykládám tak, že strom symbolizuje náš kontinent a budky na něm jednotlivé státy,
i ty spolu přece těsně sousedí. Obdobná je i kresba na
obálce dne vydání, kde je ale jedna velká budka s řadou
otvorů. Ptáček je i v razítku, které připomíná Kongres
Evropské federace filatelistických svazů, který proběhl v
rámci výstavy.
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Druhá polovina emise je věnována Polárnímu salonu,
tedy části výstavy věnované polární filatelii. Na známku
Sivko umístil skupinu tučňáků, každý s dopisem nebo
známkou po křídlem. Na kresbě FDC pluje lední medvěd
na kře ve tvaru známky, v razítku je opět tučňák a logo
výstavy.

Známky vyšly společně v padesátikusových arších, střídavě ve sloupcích po pěti nad sebou (což je k filatelistům
milosrdnější, než kdyby byly uspořádány šachovnicově,
jak to známe například z některých dřívějších emisí
Ochrana přírody).
Emise se mi líbí, škoda jen, že v kresbě známek nebyl
uplatněn pérový prvek, použitý jen ve jménu autora a
roce vydání. Obrysové linky budek, těl ptáčků i tučňáků,

ptáci na obloze a samozřejmě i známky a dopisy na
obou Sivkových kresbách k tomu přitom přímo svádějí!
Stejný postesk platí i pro obě kresby na obálkách, u nichž
si představte, že by obrysové linky byly vytištěny stejně
ostře jako zkratka FDC a logo Polárního salonu. To
mimochodem dokazuje, že digitální stroj v Tiskárně
Hradištko tohle umí – jen to chtít využívat!
FB

Narodil se Kristus Pán, veselme se!
Název emise: Vánoce
Den vydání: 26. říjen 2022
Hodnota: „B“ (=19 Kč ke dni vydání); č. 1184
Rozměr známkových obrazů: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Anna Khunová
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PL 40 samolepicích známek
Náklad: 3.200.000
FDC: nebyla vydána
Začátek téhle původně husitské vánoční písně je na
nové známce zachycen v notovém záznamu ve vlasech
komety držící v náručí miminko. Veselá barevná kresba
se bude dobře hodit na pohlednice s vánočním blahopřáním, jichž však ve schránce míváme rok od roku míň.
A není divu, vždyť – ruku na srdce – kolik jich sami
posíláme? Nejradostnější svátek roku, na který se těší
hlavně děti, si tím ale zkazit nedáme! Přenáší nás do
novozákonního Betléma, který se hebrejsky nazývá Bétlechem, a protože slovo lechem znamená chleba, tedy
Dům chleba. Zde se měl před dvěma tisíciletími narodit
Ježíš z Nazareta, pozdější kazatel a mučedník, jehož význam přetrval dodnes. Mělo se tak stát v jeskyni, nad níž
byl postaven Chrám Narození Páně, dnes nejdéle nepřetržitě fungující křesťanský kostel na světě. Je hojně
navštěvován poutníky a turisty z mnoha zemí, zejména
o Vánocích a dalších křesťanských svátcích, i když
Vánoce tady návštěvníky vlastně obklopují nonstop –

betlémské hotely se totiž řídí
zásadou, že Vánoce jsou zde
po celý rok, a tak jsou také vyzdobeny. Tohle nejsvatější
místo křesťanství jsem při cestě
do Palestiny samozřejmě nemohl vynechat ani já. Sklonil
jsem se tu v nizoučkých vstupních „dveřích pokory“ (jsou vysoké jen 120 centimetrů, ovšem původně ne kvůli
pokoře, ale aby jimi nemohli do chrámu vjíždět muslimové na koních) a vystál frontu před schody do podzemí
– místa narození Krista. Tady měly stát jesličky, do nichž
byl uložen, a protože jeho rodiče byli chudí, zřejmě šlo
o obyčejné korýtko pro krmení domácích zvířat. Naši
předkové na počest toho o Vánocích stavěli jesličkybetlémy v kostelích i doma, a teprve počátkem 19. století
k nám z Německa přišel zvyk vánočního stromku.
Ať už původu tohohle radostného svátku věříme nebo
ne, rádi jej slavíme a těšíme se na něj. Dejme si tedy závazek, že svým nejbližším, na které celý rok nemáme tolik
času, kolik by si zasloužili, pošleme letos místo sms
nebo mailu raději vánoční pohlednici vyplacenou touhle
hezkou a veselou vánoční známkou. A pod stromečkem
si pak můžeme na ní započatou písničku zazpívat celou,
až po poslední sloku – Člověk jest vykoupen, radujme se!
FB

NABÍDKA PAMĚTNÍHO TISKU ČESKÉ POŠTY
K 75. narozeninám Pavla Sivka vyjde 24. 1. 2023
komplet pamětního tisku s otiskem rytiny známky
200 let poštovní schránky 2017 a pamětního listu k výročí narození autora. Cena tohoto kompletu bude činit
327 Kč. Objednávku zašlete do 19. 12. 2022 mailem

na znamkova.tvorba@cpost.cz nebo poštou na adresu
Česká pošta, s.p., Prodejna Známkové tvorby, P.O.Box
13, 111 21 Praha 1. Komplety bude možné vyzvednout
po datu vydání pouze osobně na přepážce č. 30, Prodejna Známková tvorby, Jindřišská 14, Praha 1.

