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vlastní známky „IN MEMORIAM 18.VI.1942“ 
 

 

 

 

         V Plzni, 10. června 2022 
 

 

Vážení sběratelé, členové Spolku, příznivci, filatelisté, zkrátka všichni naši přátelé,  

na polovinu měsíce června připadá jedno z významných výročí, které mají spojitost s naším – tedy 

československým – odbojem během II. světové války. Jedná se o osmdesáté výročí posledního – hrdinného – boje 

našich parašutistů, který proběhl ve čtvrtek 18. června 1942 v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje 

v pražské Resslově ulici. 

K této události bude vydán známkový sešitek, používáno příležitostné poštovní razítko a dále bude 

používán i modrý výplatní poštovní stroj s příležitostným štočkem. Vzhledem k tomu, že se situace ohledně těchto 

akcí poněkud zkomplikovala díky odstávce datových systémů s.p. Česká pošta ve dnech 18. a 19. června 2022, 

postupně jsme se snažili tuto situaci vyřešit tak, aby materiály bylo možné na výroční den realizovat.  

Jednotlivé známky připomenou naše parašutisty Josefa Bublíka, Josefa Gabčíka, Jana Hrubého, Jana 

Kubiše, Adolfa Opálku, Jaroslava Švarce, a Josefa Valčíka, i samotný chrám svatého Cyrila a Metoděje. Pro 

přípravu jejich portrétů jsme zvolili podobu perokreseb podle původních fotografií, které zpracoval pan Slavomír 

Primák. Obal známkového sešitku odkazuje na prvorepublikovou přísahu našich vojáků, zadní strana je věnována 

vzniku samotné emise.  



Celkový náklad známkového sešitku (ZS) je 3.040 kusů. Na první pohled se může zdát, že je náklad velmi 

vysoký, ale zatím se zdá, že je – vzhledem k projevenému zájmu – naopak nízký. Možná se tak bude opakovat 

situace z roku 2018 s námi realizovanou emisí vlastních známek „Muži 28. října 1918“, která je k dnešnímu dni 

beznadějně rozebraná. 

Z celkového nákladu je 1.000 kusů známkových sešitků (ZS) oraženo razítkem prvního dne vydání, tedy 

13. června 2022 (pošty „110 00 PRAHA 1“). Zde nabízíme možnost objednání jak samotných sešitků, tak i 

varianty tzv. „SUDOKU“ (sestavy čtyř kusů ZS, podle umístění v tiskovém archu), případně i jednotlivých 

razítkovaných známek. Celkové počty každé varianty jsou napsány přímo v objednávkovém listě. 

Pro sběratele, kteří mají zájem o čisté – nerazítkované – známky či sešitky nabízíme několik variant. 

Celkem 294 kusů samostatných známkových sešitků, dále 40 kusů sad známkových sešitků v provedení tzv. 

„SUDOKU“, a 800 kusů sad již nařezaných jednotlivých známek. Tyto nabízíme i s ohledem na skutečnost, že 

někteří z Vás mají zájem o zhotovení vlastních celistvostí. Zde jsme se snažili Vám vyjít vstříc i s ohledem na cenu – 

jednotlivá série známek vychází výrazně příznivěji (a není tak zapotřebí známky vytrhávat ze známkového sešitku). 

I tentokrát pro některé z Vás nabízíme zaslání celistvostí (dopisů), ať již s razítkem prvního dne vydání 

(tedy 13.06.2022), nebo s razítkem příležitostným, které bude používáno ve výroční den v sobotu 18.06.2022 u 

příležitostné poštovní přepážky (otevřené od 10.00 do 15.00 hodin) pošty „128 00 PRAHA 28“. Jsem rád, že zájem 

o tuto naší službu pozvolně stoupá, první takto poslané celistvosti frankované vlastními známkami jsme začali 

realizovat již v roce 2017. 

Tuto rozesílku nabízíme formou sestavy doporučených R-dopisů, přičemž každý je frankován dvěma 

stejnými vlastními známkami této emise nominální hodnoty „B“ (tedy celkem 38,00 CZK) a dále dofrankován 

jednou výplatní známkou emise „Krása květin“ nominální hodnoty 21,00 CZK. Celková hodnota je tak 59,00 CZK, 

tedy výplatné za doporučený dopis v režimu „D+1“. Zároveň, jako určitý bonus, každý kdo si tuto sadu u nás 

objedná, obdrží dalších osm dopisů frankovaných jednotlivými známkami emise, odeslanými v tzv. ekonomickém 

režimu a oraženými razítkem prvního dne či razítkem příležitostným (podle zvolené varianty). 

Pro všechny zájemce o příležitostné poštovní razítko sděluji, že od pondělí 13. června 2022 je přímo na 

poště „Praha 28“ (umístěné v I. patře Nákupní galerie Atrium, na adrese Karlovo náměstí 2097/10, přímo na rohu  

Karlovo náměstí a Resslovy ulice nedaleko od 

pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje) 

umístěna poštovní schránka (box), do které je 

možno vložit frankované zásilky určené k oražení 

příležitostným razítkem používaným ve výroční den. 

V této souvislosti jsme vydali sadu osmi 

kusů příležitostných pohlednic, jejichž obrazová 

část vychází z motivů jednotlivých vlastních 

poštovních známek. Je tak ideální k využití pro 

zasílání pozdravů s otiskem ručního příležitostného 

poštovního razítka s vhodně námětově zvolenými 

poštovními známkami, případně (v kombinaci 

s jednotlivými vlastními známkami) ke zhotovení 

vlastních analogických pohlednic. Tuto sadu je možno též objednat prostřednictvím připojeného objednávkového 

listu. 

 

V levé části je zobrazen grafický návrh 

propagačního štočku do výplatního 

„modrého“ stroje umístěného na poště 

„110 00 PRAHA 1“. 

V pravé části je zobrazen grafický návrh 

příležitostného razítka, které bude 
používáno u příležitostné poštovní 

přepážky pošty „128 00 PRAHA 28“ dne 

18. června 2022 v čase od 10.00 do 

15.00 hodin.    

 

 

 Kromě vydání vlastních poštovních známek a realizování 

používání příležitostného poštovního razítka jsme zajistili i příležitostný 

štoček k výročí 18.VI.1942 do digitálního výplatního stroje NEOPOST 

umístěného na pražské hlavní poště v Jindřišské ulici. Vzhledem k tomu, 

že státní podnik Česká pošta má plánovánu odstávku datových systémů, 

dojde k uzavření všech pošt v České republice ve dnech 18. a 19. června 



2022. Z tohoto důvodu bude tento stroj na poště „110 00 PRAHA 1“ provozován ve dnech 17. (pátek), 20. 

(pondělí) a 21. (úterý) června 2022. Rovněž i zde nabízíme možnost zajištění odeslání doporučeného dopisu (a jako 

bonusu obyčejného ekonomického dopisu) na Vaši adresu. 

 Další materiály, které jsme připravili (připravujeme) – tedy obálky prvního dne vydání (FDC), pamětní 

obálky (PaO), analogické pohlednice (CM) a pamětní listy (PaL) – nabídneme v rámci další informace samostným 

e-mailem v závěru tohoto měsíce (vzhledem k tomu, že některé budou oraženy příležitostným poštovním razítkem 

z 18.06.2022). 

 Na závěr ještě připomínám, že pokud budete chtít navštívit příležitostnou poštovní přepážku pošty „128 00 

PRAHA 28“ v sobotu 18. června 2022, nebude možné – vzhledem k odstávce systému s.p. Česká pošta – využít 

systém APOST (tedy dofrankování zásilek cennými nálepkami). Tedy doporučuji mít zásilky připravené ve správné 

výši frankatury.   

 

 

 V případě dalších dotazů nás kontaktujte na našem e-mailu newsphila.plzen@centrum.cz , na stejný e-mail 

zašlete i Vaši případnou objednávku. Pokud se Vám nepovede do objednávkového listu vepsat Váš požadavek, 

nevadí. Napište do e-mailu o co máte zájem a Vaše kontaktní údaje. Za objednávky budeme rádi a děkujeme. 

  

Tolik alespoň základní informace o připravovaných materiálech, které připomenou již osmdesáté výročí 

operace Anthropoid, tedy atentátu na zastupujícího říšského protektora a následné události roku 1942. Je třeba si 

zároveň uvědomit i skutečnost, že se jednalo o první významnou akci československé exilové vlády provedenou 

našimi vojáky, byť následovanou nečekanou mírou německého teroru vůči civilnímu obyvatelstvu, i příslušníkům 

domácího odboje. 

 

Prozatím zůstávám  

 

s pozdravem 

                                                                                       

 

 
                              Jiří Neumann 

              předseda zapsaného spolku 

    NEWSPHILA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 - dle textu 

__________________________________________________________________________________________________  
 

IČO: 010 51 971        Tel.: +420 379 482 794  

e-mail: newsphila.plzen@centrum.cz     mobil:  +420 723 778 329 
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