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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Nová známka pro doporučené zásilky
Název emise: Lidová architektura – Salajna
Den vydání: 2. 10. 2013
Platnost: ode dne vydání ve

styku tuzemském i meziná -
rodním až do odvolání  

Hodnota: 29 Kč; č. 789 (ČP)
Výtvarný návrh: Jan Kavan 
Rytina: Bohumil Šneider
Rozměr známkového obrazu: 23 x 19 mm
Druh tisku: OTr (tmavě zelená); vytiskla PTC Praha
Tisková forma: 2x 100
FDC: nebyla vydána

Řadu výplatních známek s náměty lidové architektury
rozšiřuje nová hodnota 29 Kč, po nedávném zvýšení
výplatného určená pro doporučené dopisy ve váze
do 50 gramů, v poštovní mluvě pro doporučené psaní

standard (což není nejvýstižnější označení – do-
poručeně lze za stejnou částku poslat i pohlednici a
dopisnici, a poštovní podmínky připouštějí v této
kategorii i zaslání věcí trojrozměrných). S novinkou
České pošty – Zákaznickou kartou Standard - lze zá-
silku odeslat za nižší poštovné, 28, 27 nebo dokonce
i 26 Kč (tedy o více než 10 % levněji), ale platit je třeba
hotově.

Na známce je zobrazen zdobený štít hrázděné
stavby ve vesničce Salajna, ležící nedaleko bavor-
ských hranic na Karlovarsku. Obec má víc domů (57)
než obyvatel (50), což je osud mnoha našich pří-
hraničních vesnic. Tato je vesnickou památkovou
zónou a její ceněná lidová architektura, jejíž ukázka
byla vybrána pro novou známku, je zhruba dvě století
stará.                                                                           -k

NOVÉ SLOVENSKÉ ZNÁMKY
Název emise: Krásy naší vlasti: Tatranské motivy

Den vydání: 20. 9. 2013
Výtvarný návrh a rytec známek:

Martin Činovský
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Rozměry známek: 26,5 x 44 mm
Tisková forma každé zn.: 2x 50
Druh tisku: OTr+HT; tisk PTC Praha
Malá studená dolina

Kat. číslo: 546
Hodnota: 1,25 €

Chata u Zeleného plesa
Kat. číslo: 547
Hodnota: 1,45 €

Náklad: 1 mil. sérií
FDC: OTp; tisk TAB s. r. o., Bratislava

Příležitostná razítka

110 00 Praha 1: Fakulta dopravní ČVUT v Praze,
20. výročí zahájení výuky, 20 let
7. - 13. 10. 2013 (R. Pohl)

110 00 Praha 1: White Water World Championships -
Prague 2013, Zlato 3xK1ž, 3xC2m, Stříbro 3xC1ž
18. - 21. 10. 2013 (J. Petrásek)

160 00 Praha 6: Úspěchy slalomářů
19. 10. 2013 (strojové razítko) (J. Petrásek)

514 01 Jilemnice: Jilemnice Pošta 175
14. - 26. 10. 2013

Cenná nálepka Apost s přítiskem

110 00 Praha 1: 100 let kanoistiky v Čechách,
Mistryně světa Marta Pavlisová Kohoutová 1938
23. 11. 2013 (J. Petrásek)

110 00 Praha 1: Nejkrásnější česká známka
dvacetiletí; 28. - 29. 11. 2013 (M. Bláha)

Pro emisi Krásy naší vlasti tento-
krát Slovenská pošta zvolila téma
Tatranských motivů. Na první znám -
ce je vyobrazena Malá studená do-
lina, která patří k nejnavštěvova -
nějším místům celého pohoří. Na
druhé známce je Chata u Zeleného
plesa. Tato ubytovací a stravovací
zařízení hrají důležitou roli při rozvoji turistického ruchu
a pro většinu návštěvníků Tater bývají cílovým bodem
jejich výletů. Ta vyobrazená na známce leží na
křižovatce několika důležitých turistických tras.


