
FILATELIE  9/2016 π 9

NOVINKY ČESKÉ POŠTY

FILATELISTICKÉ MOTIVY 2015

Tuhle žabku bych klidně políbil
Název emise: Výplatní písmenová známka - Rosnička
Den vydání: 7. 9. 2016
Hodnota: A (ke dni vydání 16 Kč); kat. č. 902
Rozměr známkového obrazu: 19 x 23 mm
Výtvarný návrh: Libuše a Jaromír Knotkovi
Tisk: PTC, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 4x 100; Náklad: 10 mil.
FDC: nebyla vydána

Poslední dnes představená známka je nejmenší, ale
možná nejhezčí – rozhodně tedy přinejmenším nej-
roztomilejší. Pokud jsem se nedávno radoval ze
zvětšeného rozměru výplatní známky Otakárci, nešlo,
bohužel, o blýskání na lepší časy – alespoň co se
formátu týče. Nová hodnota je o hodně menší, ale
tentokrát to zase tak moc nevadí. Vždyť i zobrazená
rosnička je ve skutečnosti malinká, často měří jen tři
centimetry a její mládě by se vám vešlo na špičku
prstu! Manželé Knotkovi její kresbu přizpůsobili

rozměru známky, takže nepůsobí utištěně, ale při-
rozeně a přiměřeně. Radost mám i z obdob -
né grafické úpravy (zejména přerušovaný
rámeček se zakulacenými rohy a stejně pro-
vedený název státu, tady pro menší rozměr
ve dvou řádcích). To dává naději, že emise vý-
platních známek s krásnými a divácky
vděčnými „přírodními“ náměty bude pokra -
čovat - a možná dojde i na zvětšení rozměru

(a doplnění liniové kresby – i když zrovna v případě
téhle malinké žabičky zase tak moc nechybí).

Rosničku nemusíme představovat, zná ji každý, i
když už ji nevídáme ve sklenicích s žebříčkem, na
němž měla předpovídat počasí (je to akrobatka, umí
vyšplhat až do koruny stromu!). Bohužel ji ale už ne-
vídáme běžně ani v přírodě, jde totiž o silně ohrožený
druh, a jako taková je u nás přísně chráněna zákonem.
Ta na nové známce je tak hezká, že by jí jeden klidně
políbil. Možná by se pak proměnila v princeznu?       FB
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Léto pomalu končí a blíží
se počátek nové filatelistické
sezóny. Její příchod tradičně
ohlašuje vydání Filatelistic -
kých motivů, skvěle napsané
knížky shrnující všechno za-
jímavé, co se u nás ve znám -
kové tvorbě a příbuzných
oblastech z námětového hle -
diska událo v předchozím
roce. Nejinak je tomu i letos,
kdy v obvyklém praktic kém
formátu A5, nyní na 188

strán kách, podrobně z hlediska tematického rozebírá
osvědčený kolektiv autorů v čele s neúnavným Wal-
trem Müllerem loňskou znám kovou tvor bu, ale i sešitky,
FDC, ra zítka a nálepky. Stejně jako v minulosti máme
pro Motivy jen slova chvály a abychom vám je alespoň
trochu přiblížili, vyobrazujeme z nich malou ukázku. 

Knížku vydala Česká námětová společnost SČF a
objednat si ji můžete na adrese: W. Müller, Živičná 8,
702 00 Ostrava 2 (nebo wmuller@seznam.cz); pro
členy KF stojí 145 Kč, včetně poštovného.                    R-


