
Pes čtyřlístek sežral...
Název emise: Pro štěstí „A“ (výplatní písme -

nová známka s kupony pro přítisky)
Den vydání: 20. ledna 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském

i me zi národním až do odvolání
Hodnota: písmenová známka „A“ - č. 796 (ČP)
Výtvarný návrh: Jiří Slíva
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Druh tisku známek i FDC: plnobarevný OF; vytiskla

PTC Praha
Tisková forma: 9 známek + 12 kuponů;

část nákla du s potištěnými kupony (celkem 3 různé
kresby), část nákladu s nepotištěnými kupony, na
něž bude možné nechat zhotovit přítisky podle přání

Papír: fl-an-OF;   Náklad: tisk neukončen

Do rodiny známek s kupony pro
přítisky přibyla další, avizovaná jako
„Pro štěstí“. Tomu jistě odpo vídá
kresba čtyřlístků ve váze i čtyřlístku
samostatného na kupo nech. Jak
se ale adresáti dopisů a pohlednic
vyrovnají s pejskem okusujícím

čtyřlístek, od znamenitého tvůrce kres leného humoru
Jiřího Slívy, je otázkou. A to už ne hovoříme o pejskovi
s knihou pod lampou. Tady autor prostě už honil moc
zajíců, a kombinace osvědčeného loga „Slyší hlas
svého pána“ a čtyřlístku pro štěstí prostě dohromady
nejde. Možná ale ten usměvavý pejsek čtyřlístek ve

skutečnosti neokusuje (jak je uvedeno v oznámení vy-
davatele), ale snaží se ho vytrhnout ze země a přinést
svému pánovi. Pak by samozřejmě bylo vše v pořádku
a obraz známky by dostál názvu emise. Jak je to
doopravdy, ví jenom autor; filatelisté, pisatelé dopisů a
jejich adresáti si to budou muset domyslet.

Kresebnou výzdobu FDC tvoří vyobrazení pejska
sedícího na malířské paletě, na níž jsou místo barev
umístěna psí hovínka. Ra -
zítko zbrazuje čtyřlístek s
nekonečně dlouhým ston -
kem, zatočeným do spirály.

Kvalitní humor je ve sku -
tečnosti vážná věc, protože
rozesmát lidi je zatraceně
těžší, než je vylekat nebo
rozplakat. Buďme proto rá-
di, že se vydavatel našich
známek a Česká pošta
snaží známkovou tvorbu
čas od času odlehčit.      -k

Zimní olympiáda a paralympiáda 2014 v Soči
Název emise: ZOH a paralympiáda 2014
Den vydání: 5. února 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzem-

ském i me zi národním až do odvolání
Hodnota: 25 Kč - č. 797 (ČP)

Výtvarný návrh: Pavel Hrach
Rozměr zn. obrazu: 40 x 23 mm

Hodnota: 13 Kč - č. 798 (ČP)
Výtvarný návrh: Kryštof Krejča
Rozměr známkového obrazu: 30 x 23 mm

Rytec obou FDC: Bohumil Šneider
Druh tisku známek i FDC: plnobarevný OF; PTC Praha
Tisková forma: 4x 50 (u 13 Kč v proti chůd ných řadách

nad sebou - kvůli modré barvě přesahující perforaci)

Na tyhle dvě známky si člověk musí zvyknout. Jsou
totiž úplně jiné, v naší známkové tvorbě svým vze-
zřením nové, a tak trochu cizí. Pokud se vám ale ne-
zalíbily na první pohled, zkuste se na ně podívat pod
lupou. Zejména 13 Kč má krásně provedené detaily,
včetně obličeje hokejisty pod přilbou. Tohle je panečku
jiný ofset, než na jaký jsme byli zvyklí u známek s
kupony pro přítisky z Optysu. Inu, doba se mění a vkus
uživatelů poštovních služeb samozřejmě také. Toho si
jsou vydavatel našich známek i Česká pošta vědomi,
a tak hledají způsoby, jak díky poštovním známkám při-
lákat k listovní přepravě více zákazníků. Obě nové
známky svou podobou zjevně cílí na mladší generaci,

kterou bychom ve svých
řadách rádi viděli i my
filatelisté. Nesmutněme
proto nad ubývajícím
počtem známek ocelotis -
kových, a přijměme i čím
dál častější ofsetové.

O obou akcích, k nimž jsou vydány, víme hodně ze
sdělovacích prostředků. Našim olympionikům i pa -
ralympikům samozřejmě přejeme co nejlepší umístění,
a to i ve sportech nezobrazených na nové emisi.     -k


