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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 zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., poštovní známky vydává
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
v Poštovním věstníku.
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
VESELÉ SVÁTKY VELIKONOČNÍ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 10. března 2010 příležitostnou poštovní známku
Veselé svátky velikonoční nominální hodnoty 10 Kč. Na známce jsou zobrazeni tři mladíci s pomlázkami a košíkem
kraslic na své cestě za koledou.

Velikonoce patří k nejdůležitějším křesťanským svátkům. Jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Velikonoce nemají své pevné datum, vždy ovšem připadají na první neděli po jarním úplňku. Slaví se proto v březnu či
dubnu a jsou oslavami jara. V České republice mezi tradiční velikonoční zvyky patří pečení beránků, malování vajíček
či pletení pomlázky. Na velikonoční pondělí v dopoledních hodinách vyrážejí chlapci a muži do ulic, aby „vyšlehali“
všechny ženy a dívky. Tradice říká, že „ta, která nebude vyšlehána, během roku uschne“.
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Autorem výtvarných návrhů emise je akad. malíř a grafik Jindřich Kovařík, autorem rytin je grafik a rytec
Jaroslav Tvrdoň.
Známku o rozměrech 30 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé v kombinaci s hlubotiskem v barvách modré, žluté a červené v tiskových listech o 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 624 a platí od 10. března 2010 do odvolání.

Praha 18. února 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU
KAREL HYNEK MÁCHA A JEHO KRAJ – 200. VÝROČÍ NAROZENÍ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 10. března 2010 příležitostný poštovní aršík se
známkou nominální hodnoty 43 Kč. Aršík je vydáván k výročí 200 let od narození našeho nejvýznamnějšího
romantického spisovatele Karla Hynka Máchy. Na známce je vyobrazen Mácha a za ním skála a svítící měsíc v úplňku.
Na aršíku je zachycen tzv. Máchův kraj – oblast kolem hradu Kokořína, Doksy a Máchovo jezero.

Karel Hynek Mácha se narodil v Praze v roce 1810, vystudoval práva a pracoval jako praktikant v advokátní
kanceláři. V době svých studií hrával divadlo v ochotnické družině Josefa Kajetána Tyla. Rád cestoval po hradech a
zříceninách, kde také často přespával. Mezi jeho nejznámější díla patří báseň Máj. K jeho další významné tvorbě patří
například povídka Márinka či jediný Máchův dokončený román Cikáni. Mácha zemřel dle dochovaných zpráv v den
své svatby 6. listopadu 1836 v Litoměřicích. Vzhledem k tomu, že zemřel velmi mlád, nikdo neví, jak ve skutečnosti
vypadal, a tak všechny Máchovy podobizny vycházejí z krátkého popisu jeho tváře a z informace, že Mácha seděl
modelem malíři Maškovi pro obraz Jana Křtitele.
Autorem výtvarných návrhů emise je akad. malíř a grafik Jan Kavan, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
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Známku o rozměrech 40 x 26 mm na šířku na aršíku o velikosti 108 mm x 78 mm vytiskla Poštovní tiskárna
cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy v barvě černé, kombinovaným s ofsetem v barvách světle modré, světle zelené,
žluté a šedivé.
Známka má katalogové číslo A 625 a platí od 10. března 2010 do odvolání.

Praha 18. února 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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