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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 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejní
v Poštovním věstníku.
____________________________________________

22
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
100. VÝROČÍ NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 16. dubna 2008 sérii tří příležitostných poštovních
známek věnovaných 100. výročí založení Národního technického muzea:
1) 10 Kč – Astronomický teodolit vyrobený firmou Reichenbach-Ertel kolem roku 1830
Barvy: černá (ocelotisk), hnědá, žlutá, červená, tmavočervená
2) 14 Kč – Sportovní automobil JAWA 750 z roku 1935 konstruovaný pro závod 1 000 mil československých
Barvy: černá (ocelotisk), šedomodrá, červená, modrá, hnědá
3) 18 Kč – Benzinový spalovací motor systému Siegfrieda Marcuse vyrobený strojírnou Märky, Bromovský–
Schulz v Adamově kolem roku 1889
Barvy: černá (ocelotisk), zelená, modrá, hnědá, žlutá
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Počátky Národního technického muzea spadají do roku 1908, kdy byl (5. července) založen spolek Technické
muzeum Království českého. První expozice byly otevřeny pro veřejnost v roce 1910 ve Schwarzenberském paláci.
Současná budova v Praze na Letné, postavená v letech 1938–41 v neofunkcionalistickém stylu podle návrhu architekta
Milana Babušky, patří k nejlepším muzejním budovám u nás. Národní technické muzeum má statut vědeckého
pracoviště s funkcí dokumentační, prezentační, metodickou a informační. Základem jeho činnosti jsou sbírky, které
vytváří jako paměť společnosti. Opatruje např. astronomické přístroje ze 16. století, se kterými pracoval Tycho Brahe,
je zde i první československý automobil a mnoho dalších technických unikátů. V minulosti vyšla na známkách řada
muzejních exponátů. Letošní tříznámková emise připomíná 100 let působení této významné instituce, která se veřejnosti
otevře po náročné rekonstrukci. Vedle upravených stávajících expozic budou zpřístupněny nové stálé expozice:
Komunikace, Technika v každodenním životě, Polygrafie, Astronomie, Architektura, stavitelství a průmyslový design.
Exponáty zobrazené na známkách jsou doplněny rokem vzniku, logem muzea a textem 1908 NÁRODNÍ
TECHNICKÉ MUZEUM 2008.
Autorem výtvarných návrhů i rytin emise je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich Housa.
Známky o rozměrech 23 x 40 mm na výšku (10 a 18 Kč) a 40 x 23 mm na šířku (14 Kč) vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem, kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.
Známky mají katalogová čísla 556–558 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 16. dubna 2008 do
odvolání.
Praha 10. dubna 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
100 LET ČESKÉHO LEDNÍHO HOKEJE
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 16. dubna 2008
příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 17 Kč věnovanou 100. výročí českého
ledního hokeje.
Lední hokej vznikl v 60. – 70. letech 19. stol. v Kanadě. V Čechách se hra podobná
bandy hokeji, tedy hokeji s míčkem, hrála v letech 1889–1891. Kanadský způsob hokeje
k nám pronikl v roce 1908. Téhož roku, 8. 11. 1908, byl založen Český svaz hokejový. Byli
jsme jedním ze zakládajících členů Mezinárodní ligy ledního hokeje. V té době hrálo hokej
dvanáct klubů. V roce 1921 se hokej rozdělil na lední a pozemní a vznikl Československý
svaz ledního hokeje. První zimní stadion byl otevřen v Praze v roce 1931.
V dlouhé historii ledního hokeje patří naše reprezentace mezi nejlepší na světě.
Reprezentanti Československa získali titul mistrů světa v letech 1947, 1949, 1972, 1976,
1977, 1985, titul mistrů Evropy patnáctkrát. Reprezentanti České republiky získali titul
mistrů světa v letech 1996 a 1999, v roce 1998 vybojovali zlatou medaili na olympijských
hrách v Naganu. Na známce je zobrazen hráč v současné hokejové výstroji, za ním stojí
jeho historický předchůdce. Známka je doplněna textem 100 LET ČESKÉHO LEDNÍHO
HOKEJE 1908–2008.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř Zdeněk Netopil, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvě tmavomodré, červené a hnědé v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 559 a platí od 16. dubna 2008 do odvolání.
Praha 10. dubna 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
EUROPA: PSANÍ DOPISŮ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. května 2008 příležitostnou poštovní známku
EUROPA nominální hodnoty 17 Kč.
PostEurop, asociace veřejných evropských poštovních operátorů, vyhlásila na podporu psané korespondence
společným tématem známky EUROPA pro letošní rok "Psaní dopisů".
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Psaní dopisů v minulosti významně kultivovalo jazyk a přispívalo k lepší a preciznější formulaci myšlenek.
V dnešním světě mobilních telefonů a e-mailů píše vlastnoručně dopisy jen málokdo. Přesto i v současném masovém
rozšíření počítačů je ručně psaná zpráva výrazem zvláštní pozornosti i významu. Korespondence významných
spisovatelů je vydávána jako organická součást jejich díla, např. korespondence Boženy Němcové. Mluvené slovo
odezní, zpráva v mobilním telefonu se smaže, ale dopis zůstává. Na známce doplněné logem EUROPA je úvod
milostného dopisu.
Autorkou výtvarných návrhů emise je ak. malířka a grafička Marina Richterová.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem
v tiskových listech po 8 kusech.
Známka má katalogové číslo 560 a platí od 7. května 2008 do odvolání.
Praha 10. dubna 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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