
FILATELIE  12/2018 π 7

NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Vánoce, Vánoce … ty má každý rád!
Název emise: Vánoce
Den vydání: 24. října 2018
Hodnoty: 2 výplatní zn. hodnoty A (ke dni vydání 19 Kč)

„A“ - vánoční ozdoba a cukroví; č. 1008
„A“ - vánoční ozdoba a rozkrojené jablko; č. 1009

Rozměry známkových obrazů: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Filip Heyduk
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tiskové formy: 4x (soutisk 25 + 25 ks obou známek

v šachovnicovém uspořádání)
Náklad: prvotní náklad 5 mil. sérií
FDC: nebyla vydána

Letošní Vánoční známky jsou asi nejhezčí z těch, které
u nás k těmhle svátkům kdy vyšly, přesto mám pocit, že
jejich podobu se snad v budoucnu podaří ještě pře-
konat. Aby nebylo mýlky, už tyhle se mi líbí, výtvarným
zpracováním, nominálem i šachovnicovým uspořádáním
obou hodnot v archu. Zlatá vánoční hvězda a současně
linecké cukroví, ozdobná koule a rozkrojené jablko s já-
dřincem ve tvaru hvězdičky, prorokujícím nám dobrý
nadcházející rok, obojí je milé a vtipné. Obě známky jsou
navrženy čistě a jednoduše, co víc si tedy přát? Možná
je to už jen zhýčkanost a pálení dobrého bydla, ale já
bych na nich chtěl ještě kousek té pravé vánoční atmo-

sféry, purpuru a chvění sněhu na všem krystalného, jak
napsal Antonín Sova… Uznávám, že toho možná ani ne-
jde dosáhnout, ale naše známková tvorba se vypjala už
k jinačím výkonům, a tak se třeba zrovna příště do-
čkáme toho, že nové známky budou třeba méně vý-
tvarně dokonalé (protože jejich dokonalost provází nutně
jakási chladnost), ale víc nás vezmou za srdce a na
chvilku zavedou zpátky do dětství… FB

Výkladní skříň naší známkové tvorby – střídavě oblačno
Název emise: Umělecká díla na známkách
Den vydání: 14. listopadu 2018
Rozměry známkových obrazů: 40 x 50 mm
PL: 4; Tisk: PTC Praha
Náklad: 84 tis. sérií (21 tis. sérií PL)
FDC: tisk PTC Praha; náklad: 3 200 sérií

Na každoroční emisi Umělecká díla na známkách se
těším, i když vím, že se možná dočkám dvou cimrma -
novských fází: Fáze očekávání a fáze zklamání. Je
jasné, že v životě to ani jinak nejde, ovšem po více než
půlstoletí vydavatelské praxe bych přece jen čekal, že
toho zklamání bude o něco méně… Letos to vyšlo na
1 : 2, tedy jedna známka mě zklamala a dvě se mi líbí.
Ale vezměme to popořádku.

Stanislav Libenský – sklář český
Hodnota: 27 Kč; kat. č. 1010 (ČP)
Výtvarný návrh: Otakar Karlas
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 3x PL 4
FDC: digitální tisk

Očekáváním – příjemným – bylo zařazení díla Stani-
slava Libenského do emisního plánu. Ne že bych byl
bůhvíjaký znalec sklářského umění, ale jako pravidelný
podporovatel a účastník dobročinných aukcí Konta
Bariéry jsem si za ta dvě desetiletí nemohl nepovšim -
nout, že se v nich objevovaly skleněné plastiky autorů
Libenského a Brychtové, které vždy dosáhly pro mě
překvapivě vysokých cen, které pak byly použity na

bohulibé účely pořá -
dající Nadace. Už to,
že tak drahé objekty
autoři pro tento účel
darovali, ve mně bu -
dilo obdiv a respekt –
známku si tedy v
mých očích nepo -
chybně zasloužili. A
teď to zklamání. Pro
známku autor grafic -
ké úpravy vybral foto-
grafii dvojice rozměr -
ných objektů (každý
měří hodně přes dva
metry na výšku!), ve
vcelku monotónní barvě na barevně podobném pozadí,
a po zmenšení na čtyřcentimetrový rozměr středu
známky zaniklo všechno – technická dokonalost
skleněných děl, jejich barevnost a bez potřebného
srovnání samozřejmě i monumentálnost. Navíc je jako
autor uveden jen sám Libenský, i když druhou autorkou
je jeho manželka (a nyní už vdova) Jaroslava Brychtová.
Zda důvodem neuvedení jejího jména byla snaha ne-
zařazovat na známky díla žijících autorů, nedostatek
místa v popisku nebo něco jiného je nakonec jedno – z
hlediska autorského práva jde o chybu. Navíc podle
mého názoru měla být k vyobrazení zvolena méně
rozměrná práce téhle slavné výtvarné dvojice, a


