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Sdìlení Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR
Podle § 35 odst. 1 zákona è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních
službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, poštovní známky vydává Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR. Vydání
poštovní známky zveøejní Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR v Poštovním vìstníku.
8.

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Osobnosti: Bohumil Hrabal (1914–1997)“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 26. bøezna 2014 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 17 Kè z emise Osobnosti. Na známce je vyobrazen Bohumil Hrabal.
Bohumil Hrabal (rozený Bohumil František Kylián, 28. bøezna 1914 v Brnì – 3. února 1997 v Praze) byl
èeský prozaik, jeden z nejvýznamnìjších a nejosobitìjších spisovatelù druhé poloviny 20. století. Stal se nejpøekládanìjším èeským autorem 20. století.
Narodil se v Brnì-Židenicích. Po maturitì na reálce studoval Hrabal
na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze, navštìvoval však rovnìž
pøednášky z dìjin literatury, umìní a filosofie. Vinou uzavøení vysokých škol
v období okupace mohl svá studia dokonèit až v roce 1946.
Spisovatelem z povolání se stal teprve v roce 1963. V roce 1965 se stal
èlenem Svazu èeskoslovenských spisovatelù a redakèní rady Literárních
novin. Po roce 1970 nesmìl nìkolik let oficiálnì publikovat, psal tedy
do samizdatových a exilových periodik. Roku 1975 uveøejnil v èasopise
Tvorba krátké sebekritické prohlášení, na jehož základì mu bylo, èásteènì
a pod dohledem cenzury, opìt umožnìno publikovat. Øada jeho dìl vycházela
v nakladatelství Pražská imaginace, vydávajícím Hrabala samizdatem od
roku 1985. Totéž nakladatelství vydalo v letech 1991–1997 Sebrané spisy
Bohumila Hrabala v 19 svazcích.
Hrabalovy knihy byly mnohokráte úspìšnì zfilmovány a obdržel také
spoustu nakladatelských cen. Nejslavnìjší filmovou adaptací podle Hrabalova románu je jistì film režiséra Jiøího Menzela z roku 1966 Ostøe sledované
vlaky, který získal Oskara, cenu Americké filmové akademie za nejlepší
zahranièní film. Hrabal je pøedevším pro svùj román Pøíliš hluèná samota
považován za pokraèovatele Franze Kafky.
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Za své dílo byl nìkolikrát ocenìn. Román Pøíliš hluèná samota získal italskou literární cenu Premio
Elba – Raffaello Brignetti, maïarskou cenu I. Bethlena, za knihu Obsluhoval jsem anglického krále Národní
cenu Èeské republiky, francouzské vyznamenání Officier de l’ordre des Arts et des Lettres (Rytíø umìní a písemnictví), za anglické vydání Pøíliš hluèné samoty obdržel cenu Georgie Theinera a cenu Jaroslava Seiferta za trilogii Svatby v domì, Vita nuova, Proluky. Roku 1968 obdržel spoleènì s Jiøím Menzelem státní cenu (K. Gottwalda)
za film Ostøe sledované vlaky, 1989 mu byl udìlen titul Zasloužilý umìlec a 9. kvìtna 1996 jej jmenovali Doktorem honoris causa na univerzitì v Padovì. Téhož roku získal z rukou Václava Havla medaili „Za zásluhy“.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademická malíøka a grafièka Marina Richterová, autorem rytin je
grafik a rytec Miloš Ondráèek.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 23 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., rotaèním
ocelotiskem v barvì èerné kombinovaným hlubotiskem v barvách šedé a svìtle hnìdé v tiskových listech
po 50 kusech.
Známka má katalogové èíslo 802 a platí od 26. bøezna 2014 do odvolání.
Praha 19. bøezna 2014

9.

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Osobnosti: prof. RNDr. Zdenìk Kopal (1914–1993)“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 26. bøezna 2014 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 21 Kè z emise Osobnosti. Na známce je vyobrazen prof. RNDr. Zdenìk Kopal.
Prof. RNDr. Zdenìk Kopal, DSc. (4. dubna 1914
v Litomyšli – 23. èervna 1993 ve Wilmslow, Spojené království) byl èeský astronom a astrofyzik, který však proslul
i v oblasti numerické matematiky, balistiky a aerodynamiky. Jeho nejdùležitìjší vìdecké práce se týkají zákrytových promìnných dvojhvìzd a výzkumu Mìsíce a terestrických planet. Je považován za nejvýznamnìjšího èeského
astronoma 20. století.
Jako malého jej k zájmu o pøírodní vìdy pøivedl
jeho dìdeèek. Ve vìku pouhých 15 let se Z. Kopal stal èlenem Èeské astronomické spoleènosti. V Praze na Štefánikovì hvìzdárnì zahájil svùj výzkum promìnných hvìzd
a již jako student gymnázia publikoval odborné èlánky
v zahranièních èasopisech.
V roce 1933 odmaturoval s vyznamenáním na gymnáziu a pøihlásil se ke studiu matematiky, fyziky
a astronomie na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Karlovy. Ještì za studií se úèastnil sjezdu Mezinárodní astronomické unie (IAU) v Paøíži v roce 1935, kde byl okamžitì, na základì svých již publikovaných prací, zvolen za
jejího èlena. V roce 1937 promoval bez pøedchozí docházky na univerzitì a získal prestižní Denisovo stipendium,
které mu umožnilo další studia v britské Cambridge u svìtoznámého astrofyzika sira Arthura Eddingtona.
V roce 1938 se s manželkou vydal na stipendijní pobyt na Harvardovu observatoø v americké Cambridge.
Na lodi jej zastihla zpráva o mnichovské dohodì, a tak se rozhodl setrvat v USA. Zde pracoval pod vedením Harlowa Shapleyho na problematice svìtelných køivek dvojhvìzd. Od roku 1942 také pùsobil na Massachusetts Institute of Technology, kde pracoval na problematice balistiky a aerodynamiky pro americkou armádu. Na tìchto projektech v rámci problémù numerické matematiky spolupracoval též s Norbertem Wienerem.
Byl zvolen èestným èlenem Èeské astronomické spoleènosti (1967) a astronomických spoleèností v Liverpoolu, Salfordu a Manchesteru. Získal èestné doktoráty na univerzitách v polském Krakovì (1974) a v øeckém
Patrasu (1974). Manchesterská astronomická spoleènost navíc poøádá na jeho pamìþ každoroèní slavnostní Kopalovu pøednášku. Roku 2007 následovala jejího pøíkladu i Èeská astronomická spoleènost a ustanovila Kopalovu
pøednášku jako formu ocenìní významných astronomù. V roce 1976 se stal zahranièním èlenem Øecké akademie
vìd v Aténách a od roku 1978 byl èestným obèanem mìsta Delf. Èestné obèanství mu rovnìž udìlilo i rodné mìsto
Litomyšl v roce 1991. V Èechách byl rovnìž ocenìn zlatou medailí ÈSAV v roce 1968 a støíbrnou medailí Univerzity Karlovy v roce 1991.
Profesor Kopal zemøel 23. 6. 1993 ve Wilmslow nedaleko Manchesteru. Pohøben je na pražském Vyšehradì
po boku ostatních èeských velikánù vìdy a umìní. V souladu s poslední vùlí byl odborný archiv prof. Kopala
(vèetnì napø. snímkù Mìsíce z pøípravy letu Apollo) uložen v mìstském archivu v Litomyšli.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø a grafik Vladimír Suchánek, autorem rytiny
obálky prvního dne je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoò.
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Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové èíslo 803 a platí od 26. bøezna 2014 do odvolání.
Praha 19. bøezna 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

10.

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Krásy naší vlasti: zámek Èervená Lhota“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 26. bøezna 2014 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 17 Kè z emise Krásy naší vlasti. Na známce je vyobrazen zámek Èervená Lhota.
Èervená Lhota je renesanèní vodní zámek ve východní èásti jižních
Èech na severu Jindøichohradecka. Zámek je umístìn na skále, která se
pøehrazením údolí a zvýšením hladiny vody stala ostrùvkem na zámeckém
rybníku.
Pøedpokládá se, že již od 2. poloviny 14. století vlastnili zdejší tvrz
Lhoteètí ze Zásmuk. Ovšem první ovìøená zmínka pochází až z r. 1465,
kdy se v Zemských deskách uvádí rozdìlení dìdictví mezi Václava a Petra
ze Zásmuk. V následujících letech pøešla Lhota na Diviše Boubínského
z Újezda, od nìhož v r. 1530 Lhotu koupil Jan Kába z Rybòan. Ten nechal
starou gotickou tvrz pøestavìt na pohodlnìjší renesanèní zámeèek, zvaný
od té doby Nová Lhota. Jan Kába zámek v roce 1597 prodal Vilémovi
Rùtovi z Dírné, který zámek dal upravit v pozdnì renesanèním stylu a jeho
fasádu natøít na èerveno. Odtud dnešní název zámku – Èervená Lhota.
Rùtové z Dírné zámek získali na konci 16. století. Jako utrakvistùm jim ovšem byl majetek po bitvì na Bílé hoøe roku 1620 konfiskován,
i když se èeského stavovského povstání nezúèastnili. V dobách tøicetileté
války vlastnil místní panství italský rytmistr Antonio Bruccio. Po jeho
smrti koupil zámek v roce 1641 Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka.
Po roce 1641 a v letech 1658–1678 probíhaly na zámku barokní pøestavby,
které promìnily šlechtické sídlo na letohrádek, kam Slavatové dojíždìli
z nedalekého Jindøichova Hradce.
Po vymøení rodu Slavatù po meèi v roce 1693 zdìdila Èervenou Lhotu neteø posledního Slavaty Marie
Terezie, provdaná do rodiny Windischgrätzù. Od poloviny 18. století se majitelé opìt nìkolikrát zmìnili.
Za Ignáce Stillfrieda pobýval v letech 1796–1799 na zámku skladatel a spoluzakladatel nìmecké opery Karl
Ditters von Dittersdorf. Od roku 1835 vlastnili zámek postupnì èlenové ètyø generací knížecí rodiny Schönburg-Hartenstein – nìmeckých øíšských knížat. Tento rod zámek obýval až do roku 1945, kdy jim byl zámek
zkonfiskován. Poslední majitelé dali v polovinì 19. století zámeckou vìž a štíty upravit novogoticky. Mezi lety
1903 a 1913 byly za prince Johanna Schönburg-Hartensteina tyto úpravy odstranìny a nahrazeny památkovì
pouèenou neorenesanèní pøestavbou podle projektu architekta Humberta Walchera z Moltheimu, která dala
zámku jeho dnešní podobu.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø Jan Kavan, autorem rytin je rytec Bohumil
Šneider.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 26 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., ocelotiskem
z plochých desek v barvách žluté, rùžové, zelené, èervené a èerné v tiskových listech po osmi kusech.
Známka má katalogové èíslo 804 a platí od 26. bøezna 2014 do odvolání.
Praha 19. bøezna 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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