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3. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Osobnosti: Bertha von Suttner“

4. Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „Jiøí Trnka“

5. Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „Jihlava – Ostropa“

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.

3. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Osobnosti: Bertha von Suttner“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 13. února 2013 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 18 Kè z emise Osobnosti, jejímž námìtem je Bertha von Suttner. Na známce je zobrazen její
portrét.

Baronka Bertha Sophia Felicita von Suttner rozená hrabìnka Kinsky
z Chynic a Tetova (9. èervna 1843, Praha – 21. èervna 1914, Vídeò) byla èesko-ra-
kouská radikální pacifistka, publicistka a spisovatelka. Jeden z jejích nejvìtších
úspìchù je kniha Die Waffen nieder! (Odzbrojte!) z roku 1889. Tento román vyvolal
velký rozruch a zaøadil autorku mezi pøední pøedstavitele mírového hnutí ve
svìtì. Aktivnì se podílela na protiváleèných akcích, zasadila se o založení meziná-
rodního Stálého rozhodèího soudu v nizozemském Haagu, obhajovala práva žen
a národnostních menšin. Veøejnì vyjadøovala nesouhlas s antisemitismem; byla
zvolena do èela výboru mírových organizací. 

V roce 1875 se stala tajemnicí Alfreda Nobela a jejich spolupráce se vyvi-
nula v doživotní pøátelství. V jednom z dopisù se Nobel svìøuje, že hodlá založit
fond na ocenìní lékaøù, vìdcù a lidí, kteøí prokázali nejvìtší pøínos lidstvu.
Baronka Suttner byla inspirací, aby se Nobelova cena udìlovala i lidem, kteøí se
zasloužili o mír. Dne 10. prosince 1905 obdržela Bertha von Suttner jako první
žena na svìtì Nobelovu cenu za mír, kterou pøevzala 18. dubna 1906 v Oslu. 

Odkazy na její myšlenky a životní filozofii „zbyteèné utrpení, pøinášené
válkou“ se stále objevují i v dnešní dobì. Mnoho mìst v Rakousku a v Nìmecku
nese dodnes její jméno v názvech ulic èi námìstí a Bertha von Suttner je zobra-
zena na rakouské minci v hodnotì 2 euro. Její portrét se nacházel i na starší
rakouské bankovce 1000 šilinkù.

OBSAH:

Sdìlení Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR

Sdìlení Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR



èástka 2/2013 Poštovní vìstník strana 4èástka 2/2013 Poštovní vìstník strana 4

Autorem výtvarného návrhu emise je akademická malíøka a grafièka Renáta Fuèíková, autorem liniové
kresby a rytiny FDC je grafik a rytec Václav Fajt.

Známka má katalogové èíslo 755 a platí od 13. února 2013 do odvolání.

Praha 4. února 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

4. Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „Jiøí Trnka“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 13. února 2013 pøíležitostnou poštovní dopisnici Jiøí
Trnka s natištìnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá cenì za vnitrostátní obyèejné psaní – stan-
dard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znìní – ke dni vydání 10 Kè.

Na písmenové známce „A“ je vyobrazena polychromovaná plastika Sv. Jiøí. Pod známkou se nachází
mikrolinka s mikrotextem Èeská pošta, PTC, 2013. Na levé stranì od známky je umístìno logo Èeské pošty
a hologram, který slouží jako ochranný prvek. V levé èásti dopisnice je vyobrazen autoportrét Jiøího Trnky a text
„Výstava Jiøího Trnky v Jiøském klášteøe 2013“.

Profesor Jiøí Trnka (24. února 1912, Plzeò – 30. prosince 1969, Praha) byl èeský výtvarník, ilustrátor,
sochaø, scenárista a režisér animovaných filmù, jeden ze zakladatelù èeského animovaného filmu. Odmala byl
v úzkém kontaktu s loutkami, které se vyrábìly v jejich rodinì. V letech 1929-1935 studoval na Umìleckoprùmy-
slové škole v Praze. Zpoèátku navrhoval a vytváøel kulisy pro Divadlo Spejbla a Hurvínka J. Skupy v Plzni; pozdìji
v dnešním pražském Divadle Rokoko provozoval vlastní loutkové divadlo. Pøi svém prvním setkání s loutkovým
filmem vytvoøil pro reklamní úèely postavu Hurvínka. V dobì 2. svìtové války se zapojil do pražského divadelního
života návrhy scén a kostýmù. Roku 1945 byl spoluzakladatelem studia Bratøi v triku a v roce 1967 byl jmenován
profesorem na Vysoké škole umìleckoprùmyslové, práci mu však znesnadòovala pokraèující tìžká nemoc, jíž pod-
lehl 30. prosince 1969. Pochován je na Ústøedním høbitovì v Plzni.

Ve svých filmech s oblibou používal loutky. Mezi jeho nejznámìjší loutkové filmy patøí Staré povìsti èeské
a Dobrý voják Švejk namluvené jeho pøítelem J. Werichem a celoveèerní film podle pøedlohy W. Shakespeara Sen
noci svatojánské. Dalším Trnkovým dílem z 60. let je napøíklad film Kybernetická babièka a Ruka zpodobòující
totalitu. Pro dìti napsal a ilustroval pohádkovou knihu Zahrada.
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Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je akademická malíøka Klára Trnková, dcera Jiøího
Trnky. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným ofsetem.

Prodejní cena pøíležitostné poštovní dopisnice je 15 Kè a platí od 13. února 2013 do odvolání.

Praha 4. února 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

5. Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „Jihlava – Ostropa“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 13. února 2013 pøíležitostnou poštovní dopisnici
Jihlava – Ostropa s natištìnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá cenì za vnitrostátní obyèejné
psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znìní – ke dni vydání 10 Kè.

Na písmenové známce „A“ je vyobrazeno logo výstavy. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem
Èeská pošta, PTC, 2013. Na levé stranì od známky je umístìno logo Èeské pošty a hologram, který slouží jako
ochranný prvek. V levé èásti dopisnice je symbolické vyobrazení hranièního pylonu a text „jihlavská kulturní
památka, hranièní pylon èeskomoravské zemské hranice z roku 1750“ a „18. – 28. 4. 2013“.

Výstava OSTROPA 2013 je soutìžní specializovanou výstavou poštovních známek v kategorii národní.
Cílem výstavy je propagovat filatelii a podpoøit prohloubení vzájemné spolupráce èeských a nìmeckých filatelistù.
Výstava se bude konat ve dnech, kdy si pøipomeneme 90. výroèí založení Klubu èeských filatelistù v Jihlavì,
a v roce 20. výroèí Èeské republiky a 20. výroèí vydání první èeské poštovní známky.

Autorem výtvarného návrhu známky je Jiøí Pýcha a obrazové èásti dopisnice je Martin Kos. Dopisnici
vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným ofsetem.

Prodejní cena pøíležitostné poštovní dopisnice je 15 Kè a platí od 13. února 2013 do odvolání.

Praha 4. února 2013

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