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více o současnosti, přinášet témata,
která lidi zaujmou - a třeba už kvůli
nim odešlou dopis nebo je uloží do
alba. Nemluvím tu o tom poprvé a na
vině je jednoznačně systém, v němž
jedno ministerstvo rozhoduje o po-
době výrobků, které prodává podnik
spadající pod jiné ministerstvo a jemu

se zodpovídající za hospodářský výsledek, přičemž to
první ministerstvo nenese v tomto směru žádnou
odpovědnost. Změnit a zlepšit to může až důkladná
změna kompetencí, ta však zatím není na obzoru.
Možná by prospělo alespoň personální obměnění
komise MPO, díky němuž by na pořad jejího jednání
přišly nové impulsy.
S vytrvale připlou -
vající flotilou historic -
kých parníků a ústa -
vem v Dubnu to poš -
ta u veřejnosti oprav -
du nevyhraje!
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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Příležitostná razítka

110 00 Praha 1: Jan Kavan, Praha 1; 8. 3.       (M. Srb)
110 00 Praha 1: 120. výročí otevření Strakovy

akademie, Praha 1; 11. 3.; PPP v prostorách
vestibulu Strakovy akademie, Nábřeží Edvarda
Beneše 4, Praha 1 (10 - 17 h) (M. Bláha)

742 66 Štramberk: 150 let pošty Štramberk;
15. – 17. 3. (J. Padrta)

594 01 Velké Meziříčí: XV. valný sněm, Junák – český
skaut, Velké Meziříčí; 25. 3. (V. Marek)

110 00 Praha 1: Hasiči a hasičská technika ve
známkové tvorbě, ve znamení sv. Floriána, Praha 1;
25. 3.; PPP v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, 
Praha 1 (9 - 15 h). (J. Obst)

358 01 Kraslice: Velikonoční pošta, Kraslice;
10. – 13. 4. (E. Hašková)

Cenné nálepky Apost s přítiskem

Příležitostné R-nálepky

742 66 Štramberk: Štramberk 150r.pošty; 13. – 24. 3.

742 66 Štramberk: 150 let pošty Štramberk
16. 3. 1867 – 16. 3. 2017; od 13. 3.

410 01 Lovosice 1: Křest známky Porta Bohemica;
od 21. 4.
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Parník Praha si své jméno opravdu zasloužil. Byl
po staven v Praze strojírnou Ruston a spol. a v Praze
také více než půl století brázdil hladinu Vltavy. Na vodu
byl spuštěn roku 1865 a nasazen na linku Praha -
Zbraslav a zpět, později plul i do Štěchovic. Kolik za tu
dlouhou dobu přepravil výletníků, už asi nikdo nespo -
čítá. Součástí života pražanů přestal být tři roky po vzni -
ku republiky, kdy byl prodán do Krakova, kde sloužil
ještě dalších třicet let (což je dobrá vizitka výrobce!).

Známka je to opravdu hezká a na FDC se vyjímá
parádně. Sympatická je i její nominální hodnota v zá-
kladní výši. Na druhé straně - zajímá to vůbec někoho?
Není už poněkud přeparníkováno? Neměla by se
Komise pro tvorbu emisního plánu, působící jako
poradní orgán na ministerstvu průmyslu a obchodu,
porozhlédnout v zahraničí? Poštovní známky přeci ne-
jsou nálepkami do učebnic dějepisu. Měly by hovořit

Další historický vltavský parník na poštovní známce

Nová dopisnice s přítiskem
Česká pošta, s. p. - Postfila vydala dne 2. 3. 2017 do-

pisnici s přítiskem k mezinárodní prodejní výstavě
poštovních známek Mnichov 2017, která se konala ve
dnech 2. - 4. března. Byla použita dopisnice pro pří tisky
s písmenovou známkou „E“, na niž byla přitištěna v
levé části kresebná výzdoba s motivem děvčátka s do-
pisem u poštovní schránky z pohlednice od Ireny Vy-
čítalové, s textem s názvem a daty výstavy. Přítisk je
zhotoven více barevným ofsetem.

Prodejní cena jedné dopisnice k datu vydání bez
razítek činí 37 Kč a s oběma razítky (propagačním a
denním) 39 Kč.


