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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.
1.

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Tradice èeské známkové tvorby: Ivan Strnad“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 20. ledna 2013 pøíležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 10 Kè Tradice èeské známkové tvorby, která v tomto roce pøipomíná dalšího významného tvùrce
poštovních známek – Ivana Strnada. Na známce je portrét Ivana Strnada, vlevo je použita èást motivu z celiny
z roku 1975 k 50. výroèí zahájení automatického telefonního provozu v ÈSSR, v pravé èásti známky je ženský akt
ze známky 30 haléøù Intersputnik z roku 1974.
Èeský grafik a pedagog Ivan Strnad se narodil 3. 4. 1926 v Praze a zemøel v lednu 2005. Byl tvùrcem
mnoha èeskoslovenských i èeských poštovních známek a pamìtních mincí. Byl èlenem Sdružení èeských umìlcù
grafikù „Hollar“ a „Grafis“.
Ivan Strnad uèil ve speciálním ateliéru pro užitou grafiku na
VŠUP v Praze, kde se pozdìji stal docentem. Vìnoval se známkové
tvorbì, ilustraci, užité grafice a grafickému designu, pracím pro
architekturu a také textilní a medailérské tvorbì. Vytvoøil více než
100 èeskoslovenských známek, bankovek, øadu firemních znaèek
a pøes 20 akcií. Doménou mu byla volná grafika, suchá jehla
a rytina, oblíbené mìl figurální kompozice. Bìhem svého života
dostal mnohá ocenìní za umìleckou tvorbu.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø a grafik Pavel Sivko, autorem rytin je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoò.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. rotaèním
ocelotiskem v barvì èerné oceli kombinovaným hlubotiskem v barvách žluté, rùžové, svìtle modré a tmavì modré
v tiskových listech po 30 kusech. Kromì známek v archové úpravì se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami
a 4 kupony. Na kuponu je kresba hlavy z pozadí známky 1 Kès ze série známek Výzkum vesmíru z roku 1977.
Kupon ve velikosti poloviny známky je vytištìn rotaèním ocelotiskem v barvách žluté, rùžové, svìtle modré
a èerné.
Známka má katalogové èíslo 754 a platí od 20. ledna 2013 do odvolání.
Praha 17. ledna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „MS v biatlonu 2013“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 21. ledna 2013 pøíležitostnou poštovní dopisnici
MS v biatlonu 2013 s natištìnou písmenovou známkou „Z“. Písmeno „Z“ odpovídá cenì za prioritní obyèejnou
zásilku do zahranièí do 20 g – mimoevropské zemì dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znìní –
ke dni vydání 21 Kè.
Na písmenové známce „Z“ je zobrazen støílející biatlonista. Pod známkou se nachází mikrolinka s textem
„Èeská pošta, PTC, 2013“. Nalevo od známky je umístìno logo Èeské pošty a hologram, který slouží jako ochranný
prvek. V levé èásti dopisnice je vyobrazen biatlonista jedoucí na lyžích, logo IBU, text „Mistrovství svìta v biatlonu 2013, Nové Mìsto na Moravì, 7.–17. 2. 2013“ a vlajka Èeské republiky.

V sobotu 6. záøí 2008 se sen èeských biatlonistù promìnil ve skuteènost. Hlasování delegátù z 50 zemí
na VIII. kongresu Mezinárodní biatlonové unie v Praze pøiøklo hned v prvním kole volby mistrovství svìta 2013
Novému Mìstu na Moravì. Svìtový šampionát se zde uskuteèní v termínu 7.–17. 2. 2013. Kandidátský úspìch
s sebou souèasnì dle regulí IBU pøinesl i právo, resp. povinnost, poøádat Svìtový pohár 2012 jako test pøed MS.
Tento Svìtový pohár Èeská republika také v zaèátku roku 2012 úspìšnì uspoøádala. Vrcholná biatlonová akce
se tak na naše území vrátila po dlouhých 31 letech, které uplynuly od SP v Jáchymovì 1981. Mistrovství svìta se
na našem území koná poprvé.
Autorem výtvarného návrhu známky je akademický malíø a grafik Jan Ungrád. Dopisnici vytiskla
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Prodejní cena pøíležitostné poštovní dopisnice je 26 Kè a platí od 21. ledna 2013 do odvolání.
Praha 17. ledna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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