
Umění 2017 – tentokrát ve dvou termínech

pouhých šesti měsíců(!) vystavěl hvězdárnu, která tu
stojí dodnes. O jejím pojmenování bylo rozhodnuto už
dávno – Lidová hvězdárna Štefánikova. Jistě i díky
novému sídlu počet členů společnosti vzrůstal, v
polovině čtyřicátých let až na dva tisíce sedm set, a po
válce přibývali další. ČAS tak byla druhou největší
odbornou hvězdářskou společností na světě, hned po
francouzské. Do propagace astronomie se zapojil roz-
hlas, při ČAS byl založen Klub mládeže. Hvězdárnu
podporovala řada osobností i z ciziny, například as-
tronom a astrofyzik Zdeněk Kopal, žijící od roku 1938 v
USA (byl připomenut na naší známce před třemi lety).

Společnost pak v celkem dobré kondici přečkala
dlouhá léta socialismu, kdy samozřejmě na její činnost
měla vliv vládnoucí strana, vzhledem k ryze odbornému
zaměření se však neprojevoval příliš ná padně. Největší
otřes nastal v roce 1959, kdy se z v podstatě lidového
spolku stala výběrová odborná společ nost přičleněná k
Čs. akademii věd; tehdy nuceně  poklesl počet členů ze
tří tisíc na pouhých pět set – ves měs profesionální as-
tronomů a pracovníků hvězdáren.

Opravdu vzrušující je pak současnost České as-
tronomické společnosti, o níž její bývalý předseda (a
známý popularizátor vědy) Jiří Grygar řekl: „Jestli 20.
století bylo přezdíváno zlatým stoletím astronomie, bude
21. století pro astronomii platinovým!“ Zda je to pravda
se můžete snadno přesvědčit – například na webu ČAS
astro.cz.

Známka k významnému výročí symbolicky zobrazuje
tři kupole petřínské hvězdárny a noční oblohu nad ní,
vše pohledem z dalekohledu, tedy v kruhu. Prostřední
kupole je otevřená a vidíme v ní hlavní dalekohled. V
jeho pilíři je uložena urna s popelem Karla Anděla, který
na pražské místodržitelství před sto lety doručil žádost
o povolení založit Českou astronomickou společnost a
pak se rozhodující měrou zasloužil o výstavbu Štefáni -
kovy hvězdárny. Spí tedy symbolicky svůj věčný sen pod
hvězdami, v dalekohledu, kterým pozoroval svůj milo -
vaný měsíc…

Známka je střízlivá, stejně jako razítko prv-
ního dne se stejným námětem hvězdář-
ského dalekohledu v otevřené kupoli a
stejně jako historizující podoba Slunce a
Měsíce v kresebné výzdobě FDC. Střízlivost
k vědě patří, ozdobiček netřeba. FB

Tři hodnoty, dvě tiskové techniky a dva termíny vydání, výsledek ale více než uspokojivý!

Název emise: Umělecká díla na známkách
Rozměr obrazu známek: 40 x 50 mm
Tisková forma: 4
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Náklad: 92 tis. sérií (23 tis. sérií PL)
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3 400 sérií 

Jaroslava Pešicová
Den vydání: 13. prosinec 2017
Hodnota: 30 Kč; kat. č. 954 (ČP) - Vítěz, 2001
Rytec: Václav Fajt
Druh tisku: OTp
FDC: OTp v barvě hnědé

Jméno téhle pražské
malířky a grafičky asi
většině čtenářů nic ne-
řekne – nebyla slav ná v
tom smyslu, že by o ní
psaly bulvární deníky a
společenské časopisy.
V Praze se narodila, zís -
kala tu odborné vzdě -
lání na střední umělec -
ké škole a pak na
Akademii výtvarných
umění, tady měla svůj
ateliér – společně s
manželem sochařem Františkem Štorkem, tady tvořila
až do svých bezmála osmdesáti let. Ve své tvorbě po-
kračovala v tom, co vystudovala na AVU, tedy v

monumentální malbě. Řada jejích obrazů má obrovské
rozměry, třeba i deset metrů čtverečních, a podle
některých byly utkány reprodukce-tapisérie. Hlavním
tématem jejích děl bývají lidské postavy, a tak je dobře,
že byly vybrány i na novou známku. V každém tom
obrazu, grafice či monotypu je obsažen příběh, a je na
nás divácích, abychom se v té leckdy fantaskní změti
lidí, zvířat a věcí vyznali a dokázali jej přečíst.

Na známce se mi líbí dvě věci – velkorysé podání v
podobě vícebarevné rytiny z plochých desek, které se
pro přepis zobrazeného díla hodí více než kombinace
s ofsetem, a pak to, že byla vybrána předloha ze sou -
kromé sbírky – podpora soukromého sběratelství je
touto formou namístě. Václav Fajt na podkladu velmi
husté žluté pracoval s ostatními barvami v hlavních
částech obrazu úsporně, čímž jej nepřetížil detaily a
ponechal prostor naší fantazii. To je cesta, jak přenést
i rozměrné dílo do malého rozměru poštovní známky
a nezkomolit přitom jeho vyznění.

V levé části FDC je jedno -
barevný přepis původně více -
barevného grafického listu
Zvířátka (kombinovaná tech -

nika), obě vý-
razné složky na
obálce vyvažuje
subtilní razítko s
ornamentálním
detailem.
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Taras Kuščinskyj
Den vydání: 8. listopad 2017
Hodnota: 32 Kč; kat. č. 953 (ČP) - Schoulená, 1972
Druh tisku: OF
FDC: černý digitální tisk

Jméno tohohle slav -
ného fotografa jsem
znal dříve, než jeho
díla – a to díky filatelii!
Bylo pro mne totiž
spojeno se jménem
Jevhena Vyrového,
pod karpatoruského fi -
la telisty a filatelistické -
ho obchodníka, který
stál mimo jiné za vy-
dáním poslední česko-
slovenské poštovní známky – a první a jediné známky
Karpatské Ukrajiny, modré tříkoruny Pof. č. 351. Jako
mladý filatelista jsem někdy kolem Světové výstavy
poštovních známek PRAGA 1968 četl dávnou Kuščin-
ského vzpomínku, jak byl jako třináctiletý svědkem
Vyrového smrti v roce 1945: „Když 17. května před okny
našeho domu zastavil ‘černý havran’ vojenské kontraro-
zvědky SMĚRŠ, strýček Žeňa padl na kolena před
ikonou Matky Boží a upřímně se pomodlil. Pak políbil
matku, mě, otevřel okno a vyskočil ze čtvrtého patra na
dlažbu před autem, v němž ho měli odvézt.“ To jsem
samozřejmě netušil, že po Vyrovém zbyla filatelistická
pozůstalost, s níž jsem se měl po dvaceti letech setkat
prostřednictvím obchodníka Vladimíra Kováře, který z
ní část koupil a pak přinesl do Pofisu, kde jsem tehdy
pracoval, a pak znovu po dalších dvaceti letech, kdy její
zbytek přinesla jedna z Kuščinského dcer do Profilu. V
té době jsem ale už fotografické dílo Tarase Kuščin-
ského samozřejmě dávno znal, například z monografie
vydané Jonáš klubem – Klubem spřízněných duší
divadla Semafor (ten si letos připomenul půlstoletí
svého trvání!). A právě z titulní strany této monografie
nazvané Chci / Taras byla vybrána fotografie Schoule -
ná, provedená na nové známce. 

Její autor byl pozoruhodnou postavou. Vzděláním
inženýr architekt pracoval nejprve jako projektant. Ale
zjevně ho to neuspokojovalo, už po třicítce se stal
fotografem na volné noze při ČFVU, což byla ne-
pochybně odvaha – jako fotograf byl totiž samouk, a
navíc byl už dávno ženatý a měl tři dcery. Ale foto-
grafování byl jeho život, sám o tom ostatně řekl: „Foto-
grafovat znamená pro mne žít. Chci vytvářet krásu.

Chci zobrazovat život. Jeho nositelkou je žena. Ona je
prostředníkem mého sebepřiznání, její ruce, vlasy, tvář.
Hledám a čekám na vzácné okamžiky, kdy v očích ženy
je věčnost. Světlo je mým stavebním materiálem.
Zhmotňuji ho a vytvářím prostor klidu.“ Kuščinský ale
fotografoval i řadu známých osobností, Wericha,
Hrabala, Suchého a další, a plakáty podle jeho foto-
grafií pak tvořily výzdobu mnoha domácností u nás.

Taras Kuščinský se nedožil vysokého věku, zemřel
po těžké zhoubné nemoci v jedenapadesáti letech.
Druhá známka věnovaná v emisi Umění fotografii tedy
v tomhle směru navazuje na smutnou skutečnost, že
Jaromír Funke, připomenutý před třemi lety, zemřel do-
konce jako osmačtyřicetilý. Na rozdíl od jeho známky
však ta letošní nemá jinou barvou provedenu nominální
hodnotu a její zdánlivá monochromatičnost je tak vy-
váženější a řekl bych i důstojnější. Zdánlivá říkám pro-
to, že ve skutečnosti je známka vytištěna vícebarevně
(stačí se podívat na jemný rastr zvětšujícím sklem), ale
tak, že soutisk působí černobíle. A když už jsme se
chopili lupy, na vzorci FDC, který jsme dostali do
redakce, je na horní a pravé straně obrazu slaboučká
červená linka, svědčící o tom, že ofsetová rotačka
Heidelberg v Poštovní tiskárně cenin by si zasloužila
investici do zařízení řídícího soutisk barev.

Zatímco hladký křídova -
ný povrch papíru známky
tisku fotografie svědčí, u
strukturovaného papíru
obálky dne vydání je tomu
naopak – fotografie na něm
vypadá hrbolatá, a tedy
poněkud zkreslená, což se
projevuje zejména na na -
hých zádech ženy (řeše -
ním by bylo použít v tako -
vých případech obálky s
povrchem hlazeným).

Razítko se
mi líbí, je jednoduché a srozumitelné, a
je dobře, že jeho autor nepodlehl nut -
kání „vyzdobit“ ho například perforova -
ným okrajem filmu – což by mohlo na
první pohled působit jako případné
tematické spojení.

Norbert Grund
Den vydání: 8. listopad 2017
Hodnota: 38 Kč; kat. č. 952 (ČP) - Pokušitel, po 1760
Rytec: Miloš Ondráček
Druh tisku: OTp
FDC: OTp v barvě černé

Norbert Grund není na
našich známkách při-
pomenut poprvé – jeho
Procházka parkem vyšla
před rovnými padesáti
lety, tehdy ovšem s
osma třicetkrát nižší nomi -
 nální hodnotou… Ten-
krát to bylo ke čtvrt
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tisíciletí od jeho narození (a
200 let od jeho úmrtí), dnes k
300. výročí narození (a čtvrt
tisíciletí od smrti). Jinak je
ovšem téma tehdejší a
dnešní známky vlastně
totožné – stromy, pán, dáma
a pejsek, v obou případech
jde zjevně o galantní dobro-
družství. 

Rytcem té dávné známky
byl Bedřich Housa, dnešní Miloš Ondráček. Obě jsou
vytištěny vícebarevným ocelotiskem z plochých desek,
což je letos milé překvapení – zvykli jsme si, že v emisi
Umění bývá jedna známka ve výrobně levnější
kombinaci OTp a ofsetu. Berme to tedy optimisticky
jako návrat ke starým zlatým časům královské disci-
plíny naší známkové tvorby. Nová známka je hezká a
jemná kresbou i barevností, a tak jistě potěší sběratele-
milovníky výtvarného umění i adresáty, kteří budou
mít to štěstí, že ji naleznou na obálce své zásilky.

Autor zobrazeného díla přes cizokrajně znějící jméno
a příjmení byl našinec, narodil se, žil a zemřel v Praze.
Pocházel z umělecké rodiny malířů a hudebníků, není
tedy divu, že si umění jako způsob obživy vybral i on.
Než se ale stal vyhledávaným malířem, procestoval kus
Evropy a seznámil se s díly významných barokních a
rokokových tvůrců. Ve třiatřiceti se oženil (já taky) a
brzy měl početnou rodinu. Uvádí se, že to byla právě
snaha o její uživení, která ho vedla k časté tvorbě
malých žánrových obrázků a krajinek, pro dostupnou
cenu dobře prodejných. Přes krátký vyměřený čas

(dožil se pouhých devětačtyřiceti) jich namaloval velký
počet, jen naše Národní galerie jich má více než dvě
stě! K letošnímu 300. výročí Grundova narození z nich
řadu představila na výstavě Norbert Grund (1717-
1767): Půvab všedního dne v paláci Kinských na praž-
ském Staroměstském náměstí. Až se tedy půjdete po-
dívat třeba na vánoční strom, můžete se tam zastavit.
Nebo i později – výstava potrvá až do půlky března
příštího roku. 

Grundovy líbivé náměty a hravé
rokokové podání jistě zajistí i letošní
známce vlídné přijetí u sběratelů i ne-
filatelistické veřejnosti, je ovšem
možná škoda, že tato kulatá příležitost
nebyla využita odlišně, například po-
užitím malířova autoportrétu, který by
nám ho představil i osobně. 

Razítko dne vydání je rovněž
v duchu galantního výjevu, v
sympaticky jednoduché kres -
bě. Rytina kre sebné výzdoby
FDC je dokonalou ukázkou
Ondráč kova vyzrálého mistrov -
ství – při pohledu na ni jsem si

kdoví proč
vzpo mněl
na Picas -
sa, jak
kreslí bý -
ka jedním
tahem.

FB

Jiří Stříbrný na známce – kdo by to čekal?
Název emise: Historie poštovnictví na našem území
Den vydání: 13. prosinec 2017
Hodnota aršíku: 69 Kč (o 2 známkách); kat. č. A955/6
Hodnoty známek:

32 Kč - č. 955 - Jiří Stříbrný
37 Kč - č. 956 - Maxmilián Fatka

Výtvarný návrh: Eva Hašková a Jan Maget
Rytina: Václav Fajt
Rozměr aršíku: 175 x 116 mm (známek: 40 x 50 mm)
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OTp+OF
Tisková forma: 1 AP (2 různé známky) 
Náklad: 55.000 
FDC: obě OTp v barvě černé
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3 400 sérií 

Od vzniku Republiky československé uplyne příští
rok rovných sto let. A jedním z pětice mužů osma-
dvacátého října, kteří u toho u nás byli nejblíže, byl Jiří
Stříbrný, tehdy osmatřicetiletý politik, od jedenatřiceti
poslanec Říšské rady ve Vídni a jeden ze zakladatelů
České strany národně sociální. Bouřlivák, který se se
svou stranou po letech rozešel a zapojil se do hnutí
majících blízko k fašismu, tehdy ovšem politickému
směru obdivovanému řadou osobností v mnoha zemích,
jehož zásady řízení státu nalezneme v programech
některých politických stran dodnes, a to i u nás (ne-

zaměňovat s nacismem!). Právě předválečné „fašistické
angažmá“ přivedlo Stříbrného po osvobození v pěta -
šedesáti před soud a k doživotnímu uvěznění (zemřel v
něm v roce 1955 jako pětasedmdesátiletý). Jistě v tom
hrály roli letité rozpory s prezidentem Benešem a dalšími
politiky, zdůrazňování významu domácího odboje při
vzniku státu oproti odboji zahraničnímu, možná i do-
zvuky afér, které úspěšného politika a poté podnikatele
po léta provázely. Byl obviňován z korupce, kdy měl jako
ministr železnic nakupovat od svého bratra pro ČSD pře-
dražené uhlí, z toho byl pak očištěn, ale skvrny na
pověsti se už nezbavil. Politický konkurent o něm roz-
hlašoval, že trpí příjicí (syfilis), ani to se nepro kázalo, ale


