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SDĚLENÍ MINISTERSTVA
17
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
FRANCESCO PETRARCA
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 23. června 2004 příležitostnou poštovní známku Francesco Petrarca
nominální hodnoty 14 Kč. Známka vychází k 700. výročí básníkova narození.
Francesco Petrarca (1304-1374), italský básník, prozaik a znalec antické kultury bývá často nazýván otcem
humanismu. Literární činnost střídal s politickým a diplomatickým posláním. Snil o míru, pořádku a sjednocení Itálie,
o němž jednal s císařem Karlem IV. při jeho dvou cestách do Itálie. Petrarca též navštívil císaře v Praze. Dlouholetá
korespondence s Karlem IV., arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a kancléřem Janem ze Středy přispěla k rozvoji
humanismu v Čechách. Hlavní význam přikládal Petrarca své latinské tvorbě; hledal a studoval antické rukopisy, napsal
řadu děl v latině a latinsky psal i dopisy, později literárně zpracované do několika sbírek. Setkání se šlechtičnou Laurou
se stalo podnětem k psaní milostné lyriky, kterou skládal po celý život a shrnul do sbírky později nazvané Zpěvník.
Didakticko-alegorický epos Triumfy napodobuje Dantovu Božskou komedii. Petrarcova lyrika je nová hloubkou
psychologické analýzy a dokonalou básnickou formou i jazykem. Po staletí byla vzorem pro poezii celé Evropy. Na
známce je básníkova podobizna zpracovaná podle portrétu od Andrey del Castagno doplněná textem FRANCESCO
PETRARCA (1304-1374).

Autorkou výtvarných návrhů emise je ak. malířka a grafička Markéta Prachatická, autorem rytin je grafik a rytec
Miloš Ondráček.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem v barvě
černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, červené, modré a šedozlaté v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 404 a platí od 23. června 2004 do odvolání.

20

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 5/2004
18
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
HRY XXVIII. OLYMPIÁDY V ATÉNÁCH

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 23. června 2004 příležitostnou
poštovní známku nominální hodnoty 9 Kč ke Hrám XXVIII. olympiády, které se
budou konat v Aténách ve dnech 13. - 19. srpna 2004. Iniciátorem obnovení
olympijských her byl Pierre de Coubertin. Podle Olympijské charty se letní hry
nazývají Hry olympiády, konají se každý čtvrtý rok a číslují se průběžně od roku
1896 (kdy byly obnoveny), i když se některé neuskutečnily. Hry olympiády
mohou trvat maximálně 16 dní a na jejich program se zařazují pouze sporty,
které Mezinárodní olympijský výbor uznal za olympijské. Ze soutěžních
disciplín byla pro známku vybrána cyklistika, která patří k našim nadějím na
zisk olympijské medaile. Kresba cyklistky na známce je doplněna olympijskými
kruhy a textem HRY XXVIII. OLYMPIÁDY ATÉNY 2004.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Zdeněk Netopil,
autorem rytin je grafik a rytec Miloš Ondráček.
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 okrové, světle modré, červené a modré v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 405 a platí od 23. června 2004 do odvolání.
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
LETNÍ PARALYMPIÁDA 2004 ATÉNY
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 23. června 2004 příležitostnou
poštovní známku nominální hodnoty 6,50 Kč k Letní paralympiádě 2004, která
se bude konat v Aténách ve dnech 17. - 28. září 2004.
První sportovní hry pro tělesně postižené atlety se uskutečnily v roce 1948 ve
Velké Británii prakticky souběžně s olympijskými hrami. O čtyři roky později
začal být používán název „paralympijský“. První paralympijské hry
v olympijském duchu se konaly v roce 1960 v Římě v těsné návaznosti na
olympijské hry. Pořadatelé paralympijských her se snaží o co nejmenší počet
změn v pravidlech oproti olympijským hrám. V tomto roce je na Letní
paralympiádu přihlášeno více než 4 000 sportovců ze 130 zemí. Naši účastníci
budou soutěžit v atletice, lukostřelbě, plavání, šermu, basketbalu a stolním
tenise. Na známce je zobrazen postižený atlet při hodu oštěpem z upevněné
stoličky. Kresba je doplněna logem Českého paralympijského výboru a textem
LETNÍ PARALYMPIÁDA ATÉNY 2004.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Zdeněk Netopil,
autorem rytin je grafik a rytec Miloš Ondráček.
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 okrové, zelené, modré a červené v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 406 a platí od 23. června 2004 do odvolání.

22

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 5/2004

Vydává odbor poštovních služeb Ministerstva informatiky se sídlem Havelkova 2, 130 00 Praha 3, tel. 221 008 275
(sekretariát odboru), fax 222 717 677. Vychází 12x ročně. Cena jednotlivé částky je 7 Kč, roční předplatné 80 Kč. Tisk
zajišťuje Česká pošta, s.p., OZ Střední Čechy. Objednávky předplatného přijímá Česká pošta, s.p., KN, se sídlem
v Praze 3, Olšanská 38/9, poštovní adresa: 225 99 Praha 025. Drobný prodej: Česká pošta, s.p., OZ Dodavatelské a
obchodní služby, Filatelistická prodejna, Ortenovo nám. 16, 170 24 Praha 7.
ISSN 1211 - 2704

