ČEŠTÍ HERCI:
JIŘÍ SOVÁK A VLASTIMIL BRODSKÝ
příležitostný poštovní aršík

Datum vydání:

7. 10. 2020

Nominále:

a) 30 Kč + b) 34 Kč

Výtvarný návrh:

Eva Hašková a Jan Maget

Rozměr známek:

40 x 50 mm (44 x 54 mm s perforací – tisk „na spad“)

Rozměr aršíku:

175 x 116 mm

Aršík:

2 různé známky

Způsob tisku aršíku:

ofset v nákladu 29 000 ks

Způsob tisku FDC:

a,b) digitální tisk v nákladu á 2 900 ks

Námět známek a aršíku:

portréty českých herců s pozadím tvořeným filmovými páskami
s oběma herci a motivem sochy anděla ze střechy Divadla na
Vinohradech.
a) Jiří Sovák se narodil 27. 12. 1920 v pražské rodině
hospodského. Jiří se na otcovo přání učil v Kladně
hoteliérskému povolání, ale již v mládí jej zlákala herecká
múza. Rozhodl se odejít k ochotníkům. V prvních letech
hostoval v Živém jevišti, dále u E. F. Buriana, v Divadle na
Vinohradech a Národním divadle. Byl komik tělem i duší.
Na televizních obrazovkách ho můžeme vidět například ve
filmech Dařbuján a Pandrhola, Světáci nebo Pane, vy jste
vdova.
b) Vlastimil Brodský se narodil 15. 12. 1920 v Hrušově nad
Odrou. Byl český herec, dlouholetý člen hereckého
souboru Divadla na Vinohradech. Debutoval v Herecké
škole E. F. Buriana. Ve 40. letech si prošel divadlem
Větrník, Nezávislým divadlem, Divadlem satiry a nakonec
Vinohradským divadlem. Jeho první a epizodní rolí byl
divák panoptika ve filmu „Svět patří nám“ a teprve koncem
40. let mu film přinesl další příležitosti. Tvorba tohoto
nezapomenutelného herce čítá na 300 filmových a
divadelních rolí.
Známka je v levém horním rohu doplněna hologramem.

Námět FDC:

a) hercovy podobizny zakomponované do filmové pásky, který
svým zakřivením symbolizuje písmeno S
b) hercovy podobizny zakomponované do filmové pásky, který
svým zakřivením symbolizuje písmeno B
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64,00

32,00
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50,00
96,00
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