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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA
11
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
OSOBNOSTI
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 12. února 2003 v emisi Osobnosti dvě příležitostné poštovní známky
nominálních hodnot 6,40 a 8 Kč.
6,40 Kč - Jaroslav Vrchlický (1853-1912)
Barvy: černá (ocelotisk), okrová, hnědá, hnědočervená
8 Kč

- Josef Thomayer (1853-1927)
Barvy: černá (ocelotisk), žlutá, okrová, hnědočervená

Český básník, dramatik, překladatel a literární kritik Jaroslav Vrchlický (vlastním jménem Emil Frída) byl hlavním
představitelem tzv. lumírovské poezie a profesorem srovnávacích dějin literatury na Karlově univerzitě. Rozsáhlý
cyklus epických básní Zlomky epopeje vyjadřuje víru v uskutečnění lidských ideálů a naplnění základních hodnot
života. Pocity osobního životního štěstí vyjádřil v milostné a intimní lyrice, v dalších sbírkách vyjadřoval J. Vrchlický
své postoje k význačným událostem národního života i ke krizi české politiky. Repertoár Národního divadla v Praze
obohatil historickými komediemi a dramaty s antickými náměty. Překládal zejména z literatur románských, ale i
světových a své překlady doprovázel literárními studiemi a esejemi. Na známce je básníkův portrét se svazkem
rukopisů a pery doplněný textem Jaroslav Vrchlický 1853-1912.
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Josef Thomayer, český lékař internista, pocházel z Trhanova na Chodsku. Vystudoval střední školu v Klatovech a
medicínu v Praze. Našel velkou zálibu v literatuře - přátelil se s J. Vrchlickým, J. V. Sládkem, Z. Winterem,
A. Jiráskem. Sám psal povídky a verše pod pseudonymem R. E. Jamot.
J. Thomayer promoval v roce 1876, v letech 1883-1902 vedl pražskou polikliniku a od roku 1897 působil jako
profesor vnitřního lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1902 se stal přednostou II. interní
kliniky. Vychoval mnoho vynikajících lékařů. Je zakladatelem české internistické školy, lékařských periodik, příruček a
autorem rozsáhlé práce Patologie a terapie věcí vnitřních (1893). Thomayerovo jméno nese nemocnice v Praze-Krči. Na
známce je jeho portrét s atributy lékařské vědecké práce doplněný textem Josef Thomayer 1853-1927.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř Zdeněk Netopil, autorem rytin je grafik a rytec Miloš Ondráček.
Známky o rozměrech 30 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.
Známky mají katalogová čísla 348 a 349 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 12. února 2003 do odvolání.

12
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU - SKOPEC
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 12. února 2003 výplatní poštovní známku
Skopec nominální hodnoty 26 Kč jako poslední dvanáctou známku ze série Znamení
zvěrokruhu. Kresba zobrazující znamení Skopce je doplněna textem ZVĚROKRUH
- SKOPEC a příslušným astrologickým hieroglyfem.
Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř a grafik Vladimír Suchánek,
autorem rytiny je grafik a rytec Miloš Ondráček.
Známku o rozměrech 19 x 23 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin
Praha, a.s., rotačním ocelotiskem v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě
modré, světle modré, žluté a hnědé v tiskových listech po 100 kusech.
Známka má katalogové číslo 350 a platí od 12. února 2003 do odvolání.

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p.
13
OPĚTOVNÉ OTEVŘENÍ DOČASNĚ UZAVŘENÉ POŠTY OSTRAVA 12
Pošta 712 00 Ostrava 12 byla opět otevřena. Dočasné uzavření této pošty bylo oznámeno sdělením 33 Poštovního
věstníku č. 3/1998.
14
ZRUŠENÍ POŠTOVEN VSETÍN 50 A ZAHRÁDKY
Dnem 1. února 2003 byla zrušena poštovna 755 10 Vsetín 50 a dnem 1. března 2003 bude zrušena poštovna 378 99
Zahrádky.
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15
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH RAZÍTEK
U příležitosti volby prezidenta České republiky bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem „Volba
prezidenta České republiky, Pravda vítězí, Praha 012-Hrad“. Razítko s červenou razítkovací barvou bude používáno na
poště 119 00 Praha 012-Hrad dne 15. ledna 2003.
U příležitosti volby prezidenta České republiky bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem „Volba
prezidenta České republiky, Pravda vítězí, Praha 012-Hrad“. Razítko s červenou razítkovací barvou bude používáno na
poště 119 00 Praha 012-Hrad dne 24. ledna 2003.
U příležitosti svátku zamilovaných bude znovu používáno příležitostné poštovní razítko s textem „Sv. Valentýn
14. 2. Milostín“. Razítko bude používáno na poště 270 05 Milostín ve dnech 3. až 14. února 2003.
U příležitosti 100. výročí založení pošty bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem „100 let, Radenín“.
Razítko bude používáno na poště 391 20 Radenín dne 7. února 2003.
U příležitosti oslav 100. výročí vzniku českého organizovaného lyžování bude používáno příležitostné poštovní
razítko s výměnnou datumovou vložkou a s textem „Český ski-klub Vysoké nad Jizerou, Svaz lyžařů České republiky,
100 let, 1903, Vysoké nad Jizerou“. Razítko bude používáno na poště 512 11 Vysoké nad Jizerou ve dnech 13. až
21. února 2003 a znovu 21. až 28. listopadu 2003.
U příležitosti výstavy „OSTROPA 2003“ bude používáno příležitostné poštovní razítko s dvojjazyčným textem
„II. Česko-německá výstava poštovních známek, II. Tschechisch-deutsche briefmarkenausstellung, Jihlava 1“. Razítko
bude používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty 586 01 Jihlava 1 v Domě kultury odborů v Jihlavě ve dnech
24. až 27. dubna 2003.
U příležitosti výstavy „OSTROPA 2003“ bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem „Den mládeže, Tag
der Jugend, OSTROPA 2003, Jihlava 1“. Razítko bude používáno na poště 586 01 Jihlava 1 dne 26. dubna 2003.
16
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH SAMOLEPÍCÍCH NÁLEPEK - OSTROPA
U příležitosti mezinárodní výstavy „OSTROPA 2003“ budou používány příležitostné samolepící R-nálepky na
doporučená psaní s přítiskem „Ostropa 2003/logo výstavy/“ v množství 1 série o 2 000 kusech. Nálepky budou
používány ve dnech 24. až 27. dubna 2003 u příležitostné poštovní přepážky pošty 586 01 Jihlava 1 v Domě kultury
odborů a od 28. dubna 2003 až do spotřebování na poště 586 01 Jihlava 1.
17
VYDÁNÍ CENNÝCH NÁLEPEK
U příležitosti 170. výročí založení pošty v Poděbradech budou používány ve dnech 1. až 31. března 2003 na poště
290 01 Poděbrady cenné nálepky APOST s přítiskem „170 let“.
U příležitosti výročí založení některých pošt v okrese Svitavy budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem
na následujících poštách:
Přítisk
100 let
110 let
110 let

Pošta
561 23 Damníkov
569 44 Jaroměřice u Jevíčka
561 24 Třebovice u Lanškrouna

od/do
17.3. - 31.3.2003
1.8. - 13.8.2003
5.11. - 19.11.2003
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Vydává odbor poštovních služeb Ministerstva informatiky se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel.
2514 31102 (sekretariát odboru), fax 2514 31093. 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,
Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3. Drobný prodej: Česká pošta, s.p., OZ Dodavatelské a obchodní služby, Filatelistická
prodejna, Ortenovo nám. 16, 170 24 Praha 7.
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