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Obr. 69  Tiskové zkoušky 
vydaného přítisku v barvě 
fi alové, černé a červené, 
provedené knihtiskem na 
hodnotách 500 h a 1000 h.

Obr. 68  Nepřijaté návrhy 
přítisku v barvě fi alové, 
provedené knihtiskem na 
ofi ciálně vydaných znám-
kách 500 h a 1000 h.

Zdeněk Filípek – Zdeněk Fritz

Dnešní čtvrtou částí pojednání o známkách emise „TGM 1920“ zatím ukončujeme studii, jejíž rozsah se proti původnímu záměru (pouze 

připomenout výročí vydání emise) značně zvětšil. Jak se domníváme, přinesli jsme v těchto textech i řadu nových poznatků dosud nezve-

řejněných – zejména v části o známkách s přítiskem „SO 1920“, které budou jistě zajímat sběratele - specialisty. Uvítáme připomínky a 

nové vlastní poznatky našich čtenářů k této studii. 

Nedávno obdržela naše redakce velmi 

zajímavou publikaci, vydanou v zahrani-

čí. Její titul „Postmarks of the SO 1920 
PLEBISCITE“ hovoří za vše. Jde o anglický 

překlad rozsáhlého a významného souboru 

studií autorů †Oldřicha Tovačovského, 

Ing. Jana Kypasta a Zdeňka Filípka (člena 

naší redakční rady) aj., uveřejňovaných 

na pokračování v našem časopise Merkur 

Revue v letech 2006 – 2008 a věnovaných 

problematice poštovních známek „SO 

1920“ a poštovní historie na plebiscitních 

územích v Československu v období zamýš-

leného, avšak neuskutečněného referenda 

v roce 1920 o budoucí státní příslušnosti 

těchto území. 

Anglické knižní vydání obsahuje v pře-

kladu Roberta Kingsleyho soubor těchto 

čtyř ucelených studií: „Plebiscitní razítka“ 

(autoři †O. Tovačovský,J. Kypast, Z. Filípek 

– MR 4 / 2006 až 1 / 2008), „Plebiscitní 
celistvosti s razítky vlakových pošt“ (J. 

Kypast, S. Petr – MR 4 / 2007 až 5 / 2007), 

„Razítka vlakových pošt na Oravě a 
Spiši“ (J. Kypast, M. Štefek – MR 2 / 2008) 

a „Těšínsko – srpen 1920“ (J. Kypast, M. 

Štefek – MR 4 / 2008 až 5 / 2008). Vyšlo se souhlasem redakční rady 

MR a hlavního editora Jana Klima.  

Publikace byla vydána jako šitá brožura o 72 stranách formátu A4 

v tuhé obálce (obr. 1) v celobarevném provedení na velmi kvalitním 

křídovém papíře. Vydavatelem je „Československá fi latelistická 

společnost ve Velké Británii“ (Czechoslovak Philatelic Society of 

Knižní zahraniční vydání studie z Merkur Revue  

Great Britain – CPS GB) se sídlem v Bray 

(39 Braybank, Bray, Maidenhead, England 

SL6 2BH), vydání první, 2010. Je 22. svaz-

kem edice studií a monografi í, obsahujících 

témata československé fi latelie a od roku 

1984 vydávaných společností CPS GB 

(jejich velmi zajímavý přehled uvádíme na 

jiném místě tohoto čísla MR). 

Nová monografie je dokonale a pře-

hledně typografi cky upravena, rozvržení 

textu a ilustrací je na rozdíl od stránek 

MR rozvolněno a přizpůsobeno knižnímu 

vydání. Kvalita barevných reprodukcí je 

velmi dobrá (viz obr. 3 – 5). Úvodní část, 

číslovaná I – VI, obsahuje kromě titulního 

listu, tirážové strany, obsahu monografi e 

a předmluvy také celostránkovou vzpo-

mínku na zemřelého iniciátora a hlavního 

spoluautora studií Oldřicha Tovačovského 

z pera Zdeňka Filípka (obr. 2).  

Vydání této publikace v Anglii svědčí 

o zahraniční prestiži našeho časopisu a 

úrovni jeho obsahu, pozorně sledova-

ného v zahraničí, ač je časopis vydáván 

výhradně v češtině (pouze s přehledem 

obsahu v němčině a angličtině). Tento 

případ není jediný – o dalším se zmíníme někdy příště. Lze 

jednoznačně říci, že vydání této publikace je nejen potěšující 

pro všechny, kdož spolupracují na tvorbě MR, ale je i poctou 

celé české a slovenské filatelii. Společnosti CPS GB vyjadřujeme 

s potěšením srdečný dík.                                             
              Zdeněk Fritz
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