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Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Podle § 35 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání
poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.
32.

Vydání příležitostného poštovního aršíku „30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE A KAREL
KRYL“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 13. listopadu 2019 příležitostný poštovní aršík
z emise 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE A KAREL KRYL se známkou s nominální hodnotou 44 Kč.
Na známce je znázorněna ruka se vztyčenými prsty symbolizujícími vítězství. Ve spodní části známky je vyobrazena trikolora a na pozadí známky je autorem zpracovaný dobový výjev ze 17. listopadu 1989. Na aršíku
je dále zobrazen stojící Karel Kryl
s kytarou.
Jako sametová revoluce je
označováno období politických změn
v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989,
které vedly k pádu komunistického
režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii, v oblasti hospodářství došlo ke změně
z plánované ekonomiky na tržní.
29. prosince 1989 byl ve Vladislavském sále Pražského hradu zvolen
prezidentem republiky bývalý disident, představitel Charty 77 a čelný
představitel Občanského fóra Václav Havel. K urychlení změn přispěl
rozpad bývalého východního bloku
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a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi. Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností, nebyla revoluce provázena násilím a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. Pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce označuje jako „sametová
revoluce“. Ačkoliv nebylo pro převzetí moci použito násilí, výsledkem byla hluboká celospolečenská změna.
Karel Kryl, český písničkář a básník, byl jeden z nejvýznamnějších představitelů českého protestsongu
v letech 1968 až 1989. Písně si sám psal, v jeho repertoáru byly jak krátké úderné písně, tak delší poetické
a melancholické skladby. Otec i dědeček byli knihtiskaři, v 50. letech však byla jejich rodinná tiskárna komunisty zlikvidována. Jeho první deska byla vydána půl roku po invazi sovětských tanků, přičemž titulní
písnička „Bratříčku, zavírej vrátka“ vznikla údajně naprosto spontánně v noci 22. srpna 1968, jako okamžitá
reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Karel Kryl emigroval z Československa 9. září
1969 a usadil se v německém Mnichově. Spolupracoval s redakcí Svobodné Evropy, nejprve externě, od roku
1983 jako zaměstnanec. Do Československa se Karel Kryl vrátil v listopadu 1989 na pohřeb své matky a dne
27. listopadu na Václavském náměstí před třistatisícovým davem zazpíval národní hymnu společně s Karlem
Gottem. Po krátkém nadšení ze sametové revoluce Kryl na počátku roku 1990 uveřejňuje kritickou píseň Sametové jaro. Jako jeden z mála otevřeně protestoval proti možnému rozpadu Československa. Umírá 3. března
1994 v Mnichově po prodělaném těžkém infarktu.
Autorem emise je akademický malíř a grafik Zdeněk Netopil. Autorem rytiny známky je grafik a rytec
Václav Fajt.
Známka je tištěna plnobarevným ofsetem kombinovaným s ocelotiskem z plochy, má velikost 40 × 50 mm,
resp. 44 x 54 mm k perforaci, aršík má velikost 154 × 102 mm a byl vytištěn Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s.
Známka má katalogové číslo 1051 a platnost od 13. listopadu 2019 do odvolání.
Praha 13. listopadu 2019
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

33.

Vydání příležitostné poštovní známky „OSOBNOSTI: IVAN BLATNÝ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 13. listopadu 2019 příležitostnou poštovní známku
s nominální hodnotou „A“ z emise OSOBNOSTI: IVAN BLATNÝ. Na známce je zobrazen portrét básníka Ivana
Blatného s textem, který obsahuje jeho jméno, rok narození a úmrtí. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní
obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání
19 Kč.
Méně známý a přesto významný český básník Ivan Blatný (21. 12. 1919,
Brno – 5. 8. 1990 Colchester, jihovýchodní Anglie) měl poměrně pohnutý osud.
V dětství osiřel a vychovávala ho babička se strýcem Arnoldem Klíčníkem.
Po studiích ho živil optický závod, který zdědil po smrti svého strýce roku
1935. V této době již přispíval do několika literárních časopisů. Svou prvotinu,
básnickou sbírku Paní Jitřenka, vydal v roce 1940. Po válce se začal věnovat
literární tvorbě a v roce 1948 byl vyslán jako člen delegace československých
spisovatelů do Anglie, odkud se ale do vlasti již nevrátil. Ivan Blatný nesl velice
těžce odchod i život v exilu, což poznamenalo jeho duševní stav, ale nezabránilo
v tvorbě. Básně, které napsal v léčebnách, se dochovaly díky zdravotní sestře
Frances Meachamové, která poslala jeho tvorbu do Kanady, do nakladatelství
68 Publishers Josefa Škvoreckého a Zdeny Salivarové, kde vyšel výběr jeho
tvorby pod jménem Stará bydliště. Vydání této sbírky Ivana Blatného velmi
povzbudilo a začal pracovat na další sbírce Pomocná škola Bixley. Po smrti Ivana Blatného byly jeho ostatky v roce 1991 převezeny do Brna, kde je pohřben
na Ústředním hřbitově společně se svým otcem na pietním pohřebišti.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř Pavel Dvorský.
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Známku o rozměrech 23 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ofsetem za použití přímých
barev v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 1052 a platnost od 13. listopadu 2019 do odvolání.
Praha 13. listopadu 2019
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

34.

Vydání příležitostné poštovní známky „100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 13. listopadu 2019 příležitostnou poštovní známku
z emise 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE s nominální hodnotou 19 Kč.
Do známky je zapracováno logo současného českého červeného kříže spolu s dalším využitím graficky upraveného kříže, ve kterém je umístěna část lidské tváře.
Humánní myšlenky Červeného kříže zapustily své kořeny na našem území již před více
než 130 lety. Za oficiální datum vzniku Československého červeného kříže však bývá považován až počátek února 1919, tedy několik měsíců
po vzniku samostatné Československé republiky.
Již 1. února 1919 se v Obecním domě v Praze
sešla přípravná schůzka sociálních pracovníků,
zvolila užší výbor a vyslala delegaci k prezidentu
republiky T. G. Masarykovi s žádostí o vyslovení
souhlasu se vznikem nové organizace a se jmenováním jeho dcery Dr. Alice Masarykové do funkce
předsedkyně ČSČK. Prezident republiky svým
dopisem z 6. února 1919 žádosti vyhověl a toto
datum je považováno za oficiální datum založení
Československého červeného kříže. Alice Masaryková vykonávala funkci předsedkyně až do roku
1938. Dnes se členové těchto organizací věnují i celé řadě dalších humanitárních činností, jejichž adresáty jsou
nejen lidé stižení ozbrojeným konfliktem či přírodní katastrofou, ale i senioři, bezdomovci, osamělé matky,
zdravotně oslabené děti či invalidé. Součástí jejich aktivit je také organizace dárcovství krve a výuka poskytování první pomoci. V současné době má asi 20 000 členů a dobrovolníků sdružených v 692 místních skupinách.
Autorkou emise je malířka a grafička Klára Melichová.
Známka je tištěna plnobarevným ofsetem. Obrazová část známky má velikost 40 × 23 mm. Známka byla
vytištěna Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s. v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 1053 a platnost od 13. listopadu 2019 do odvolání.
Praha 13. listopadu 2019
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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35. Vydání příležitostné poštovní známky „UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH: OTA JANEČEK“
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 13. listopadu 2019 příležitostnou poštovní známku
s nominální hodnotou 45 Kč z emise UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH: OTA JANEČEK. Na známce je využito motivu obrazu Oty Janečka – Flora z roku 1957.
Ota Janeček (1919 Pardubice – 1996 Praha) v letech
1937 až 1939 studoval kreslení na Českém vysokém učení
technickém v Praze. Po uzavření vysokých škol nacisty pracoval krátce v továrně na výrobu jízdních kol, poté studoval
na pražské Umělecko-průmyslové škole, kterou však nedokončil. Ota Janeček byl členem SVU Mánes a SČUG Hollar.
Jeho první malířská díla byla poznamenána expresivitou typickou především pro válečné období. Po roce 1948 objevoval
postupně svůj osobitý, poetický styl s organickými, dekorativními prvky. V 50. letech se ještě dočasně vracel k realistickému pojetí obrazu, ale od následující dekády už jeho díla
přecházela do nefigurativních, florálních tvarů. K typickým
motivům jeho malby v 70. a 80. letech naopak patřila jemná, zasněná stylizace květin, ptáčků, motýlů, stromů či stébel
trávy. V kresbě i grafických technikách se hojně věnoval
svým charakteristickým dívčím aktům. Kromě malby tvořila velice významnou část Janečkova díla grafika, především
linoryty, litografie a suchá jehla. Janeček realizoval za svůj
život velkou řadu knižních ilustrací (Hrubín, Halas, La Fontaine, Ovidius, Wilde, Seifert či Verlaine). Ota Janeček získal řadu významných ocenění (cenu Marie Majerové, cenu ministra kultury, první cenu v Sao Paulu
za ilustraci dětské knihy nebo cenu stříbrného orla na Mezinárodním knižním veletrhu v Nice).
Autorem rytiny známky je rytec Miloš Ondráček.
Známku o rozměrech 40 × 50 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. pětibarevným ocelotiskem
z plochy kombinovaným s ofsetem s použitím čtyř přímých barev.
Známka má katalogové číslo 1054 a platnost od 13. listopadu 2019 do odvolání.
Praha 13. listopadu 2019
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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