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4. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Plzeò – Evropské mìsto kultury“

5. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Historické dopravní prostøedky: automobil Walter 6B“

6. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Historické dopravní prostøedky: letadlo Metodìje Vlacha“

7. Vydání výplatní poštovní známky „Veèerníèek“

8. Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „Josef Božek“

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.

4. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Plzeò – Evropské mìsto kultury“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 18. února 2015 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 25 Kè Plzeò – Evropské mìsto kultury. Tuto velkou kulturní událost vyjadøuje na poštovní
známce slavnostní ohòostroj, a to jak v reálném, tak i v symbolickém významu jako ohòostroj nápadù a akcí, dále
pak katedrála sv. Bartolomìje, která je nejen hlavní dominantou Plznì, ale také pøipomínkou staleté kulturní
tradice. Souèasnost mìsta je vyjádøena kašnou v pozadí.

Titul Evropské hlavní mìsto kultury je vždy na jeden rok
propùjèován Evropskou unií jednomu èi více evropským mìstùm,
která mají po celý rok možnost pøedstavit Evropì svùj kulturní
život a jeho rozvoj. V roce 2015 bude držitelem tohoto titulu kromì
západoèeského mìsta Plznì i belgické mìsto Mons. Tento titul je
všeobecnì vnímán jako podnìt ke kulturnímu rozvoji a má za cíl
pøispìt též k rozvoji celého regionu.

Plzeò – Evropské mìsto kultury 2015 chystá pøes 650
kulturních akcí. Žánrovì je program velmi rùznorodý. Pøes divadlo,
hudbu, výstavy, architekturu, tanec, instalace ve veøejném
prostoru až po komunitní programy a vzdìlávací projekty.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø
a grafik Karel Zeman, autorem rytin je grafik a rytec Jaroslav
Tvrdoò.

Známku o rozmìrech obrazové èásti 33 × 33 mm a dva
rùzné kupony o velikosti 33 × 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna
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cenin Praha a.s. rotaèním ocelotiskem v barvì èerné kombinovaným hlubotiskem v barvách èervené a žluté 
v tiskových listech po 4 kusech známek a 2 rùzných kuponech. Kupon s mìstským znakem ze zdi starého plzeò-
ského divadla rámují dvì postavy hercù, ztváròující den a noc. V rukou drží žezla ve tvaru hodinových ruèièek,
kterými naznaèují plynutí èasu. Druhý kupon pøipomíná loutkové divadlo, kterým Plzeò byla a je proslavená. 

Známka má katalogové èíslo 837 a platí od 18. února 2015 do odvolání.

Praha 4. února 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

5. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Historické dopravní prostøedky: automobil Walter 6B“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 18. února 2015 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 13 Kè z emise Historické dopravní prostøedky. Na známce je vyobrazen automobil Walter 6B,
v dnes již nedochované unikátní karoserii J. Sodomky z Vysokého Mýta.

Josef Walter byl jedním z prùkopníkù èeského moto-
rismu. Zaèal svoji úspìšnou kariéru v roce 1898 ve svých
24 letech s výuèním listem strojního zámeèníka. 

V malé dílnì na Smíchovì zaèal nejdøíve stavìt jízdní
kola, pak motocykly (1902) a tøíkolky (1908). V roce 1913
vyrobil v nové továrnì v Praze Jinonicích první osobní auto-
mobil. Až do první svìtové války se jeho vozy také úspìšnì
úèastnily motoristických závodù. Zákazníky vozy pøesvìdèily
svou spolehlivostí, rychlostí a jízdní stabilitou. Walter vyvážel
své vozy do celé Evropy i Ruska. Ve 20. letech se Walter zaøa-
dil mezi pøední výrobce leteckých motorù skvìlé povìsti.
Objednávaly si je evropské i zámoøské státy a licenci zakoupil
i Rolls Royce. Zdaøilý Walter 6B Super potvrdil svoji spolehli-
vost v soutìži 10 000 km napøíè Evropou. Za 13 dní urazil
dennì v prùmìru 700 km se spotøebou 14 litrù. Tým Walter tak zvítìzil v klasifikaci znaèek.

Autorem výtvarného návrhu emise je grafik Václav Zapadlík, autorem rytiny obálky prvního dne je grafik
a rytec Bohumil Šneider. 

Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kombinace 25 ks známek automobil Walter 6B a 25 ks známek
letadlo Metodìje Vlacha).

Známka má katalogové èíslo 838 a platí od 18. února 2015 do odvolání.

Praha 4. února 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

6. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Historické dopravní prostøedky: letadlo Metodìje Vlacha“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 18. února 2015 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 13 Kè z emise Historické dopravní prostøedky. Na známce je vyobrazen celodøevìný jednoploš-
ník Metodìje Vlacha, na kterém uskuteènil svùj první úspìšný veøejný let.

Metodìj Vlach má významné místo v dìjinách
èeského letectví. Byl prvním Èechem, který postavil funkèní
letadlo vlastní konstrukce, z tuzemských materiálù a pohá-
nìné èeským motorem. Tento opomíjený prùkopník èeského
letectví se narodil 6. èervence 1887 v Øíkovicích u Pøerova,
zemøel 8. února 1952 v Sezimovì Ústí. 

V letech 1908 až 1922 pracoval u firmy Laurin
& Klement v Mladé Boleslavi a v dobì pøed první svìtovou
válkou se ve volném èase vìnoval konstrukci a stavbì
vlastních letadel. Podle dochovaných záznamù jich sestavil
hned nìkolik. Jedno z nejúspìšnìjších letadel vzniklo
v letech 1910 až 1912. Byl to celodøevìný jednoplošník
o rozpìtí deseti metrù, vážící 720 kg.



První veøejný let se konal 8. listopadu 1912. Po sedmdesátimetrovém rozjezdu se letadlo vzneslo a Vlach
uskuteènil první let ve výši dvaceti metrù, který ten den ještì pìtkrát zopakoval. Pokaždé letadlo uletìlo 300 až
500 metrù. Rychlost dosáhla 100 km/h. Po šestém letu Vlach havaroval a lehce se zranil. Problém nebyl v letadle,
které létalo velmi stabilnì, jako spíše v nulových pilotních zkušenostech konstruktéra. Vlachovy pokusy ukonèila
první svìtová válka.

Kromì letectví se Metodìj Vlach vìnoval i zlepšování závodních automobilù jako mechanik nìkolika
úspìšných závodníkù. 

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø a grafik Pavel Sivko, autorem rytiny obálky
prvního dne je grafik a rytec Bohumil Šneider. 

Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kombinace 25 ks známek automobil Walter 6B a 25 ks známek
letadlo Metodìje Vlacha).

Známka má katalogové èíslo 839 a platí od 18. února 2015 do odvolání.

Praha 4. února 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

7. Vydání výplatní poštovní známky „Veèerníèek“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 18. února 2015 samolepicí výplatní poštovní známku
s natištìným písmenem „A“ z emise Veèerníèek. Písmeno „A“ odpovídá cenì za vnitrostátní obyèejné psaní – stan-
dard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znìní – ke dni vydání 13 Kè.  Na známce je
Veèerníèek rozdávající noviny.

Legendární postavièka Veèerníèka oslaví v roce 2015 neuvìøi-
telných 50 let své nepøetržité pøítomnosti na televizních obrazovkách.
Dennodennì a neúnavnì už pùl století rozdává pozitivní emoce všem
divákùm. Symbolem poøadu je kreslený chlapec Veèerníèek v papírové
èepici ve znìlce, která pohádkové epizodì pøedchází. 

Od 2. ledna 1965 byl Veèerníèek ucelenou formou s pravidel-
ným nedìlním vysíláním. Výtvarník Milan Nápravník je zakládajícím
tvùrcem a prvním dramaturgem Veèerníèku. Animovaná znìlka Veèer-
níèku je nejstarší televizní znìlka v Èeské republice. Tvùrcem hudby
byl Ladislav Simon. Pozdrav „Dobrý veèer“ a „Dobrou noc“ namluvil
tehdy šestiletý Michal Citavý (* 1959). První barevné vysílání zaèalo
v roce 1973, od téhož roku je poøad vysílán každý den. K nejznámìj-
ším Veèerníèkùm patøí O krtkovi, O loupežníku Rumcajsovi, Pohádky
z mechu a kapradí, O makové panence, Krkonošské pohádky, Øíkání
o víle Amálce, Maxipes Fík, Pat a Mat, Bob a Bobek, Mach a Šebe-
stová. Èeská televize vyrábí každým rokem nìkolik nových pøíbìhù. Od 1. 1. 2012 se vysílání poøadù pøestìhovalo
z prvního programu na ÈT 2. Od vzniku ÈT:D dne 31. srpna 2013 je Veèerníèek vysílán soubìžnì i tam.

Autorem postavièky je akademický malíø Radek Pilaø, autorem grafické úpravy akademický malíø 
a grafik Otakar Karlas. 

Známku o rozmìrech obrazové èásti 30 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 40 kusech.

Známka má katalogové èíslo 840 a platí od 18. února 2015 do odvolání.

Praha 4. února 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

8. Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „Josef Božek“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 18. února 2015 pøíležitostnou poštovní dopisnici
Josef Božek 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 13 Kè.

Na písmenové známce „A“ je vyobrazen Božkùv parostroj. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotex-
tem Èeská pošta, PTC, 2015. Nalevo od známky je umístìno logo Èeské pošty a hologram, který slouží jako
ochranný prvek. V levé èásti dopisnice je vyobrazen parostroj, na kterém sedí Josef Božek v pozadí s létajícím
balonem.
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Dopisnice vychází u pøíležitosti 200 let od uvedení do provozu prvního parou pohánìného automobilu
na našem území. 

Josef Božek se narodil 28. 2. 1782 ve slezských Biercích v èeské mlynáøské rodinì. Vystudoval gymnázium
v Tìšínì, kde prý sestrojil na ètyøicet dùmyslných mechanismù a modelù, poté dva roky v Brnì studoval matema-
tiku a mechaniku na škole prof. Andrého a v roce 1804 odešel do Prahy. V Praze zaèal studovat univerzitu, ale pak
neodolal nabídce øeditele pražské polytechniky F. L. Gerstnera a nastoupil jako mechanik na Stavovský polytech-
nický ústav. Dále se vìnoval konstrukci èerpadel pro vodárny a pozdìji i vagonù (napø. i pro první konìspøežnou
železnici na evropské pevninì z Èeských Budìjovic do Lince).

V této dobì pøivezl hrabì Georg F. A. Buquoy do Èech první parní stroj. Anglický stroj nebyl sestaven
a jednotlivé souèásti byly jen hrubì opracovány. Zprovoznìní parního stroje se ujal právì Josef Božek. V záøí roku
1815 pøedvedl v Královské oboøe první parou pohánìný automobil na našem území. Pøi opakovaném pøedvádìní
v roce 1817, kdy ukazoval na Vltavì i parník vlastní konstrukce, mu byla ukradena pokladna s vybraným vstup-
ným. Zadlužený Božek rozbil svùj vùz a zanevøel do konce života na experimenty s parním strojem.

Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je grafik Milan Bauer. Dopisnici vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.

Prodejní cena pøíležitostné poštovní dopisnice je 18 Kè a platí od 18. února 2015 do odvolání.

Praha 4. února 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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