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12. Vydání výplatní poštovní známky „Chomutov – VI. èeskonìmecká filatelistická výstava“

13. Vydání výplatní poštovní známky „MS v ledním hokeji“ 

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.

12. Vydání výplatní poštovní známky „Chomutov – VI. èeskonìmecká filatelistická výstava“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 15. dubna 2015 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 25 Kè „Chomutov – VI. èeskonìmecká filatelistická výstava“. Na poštovní známce jsou vyobra-
zeny dva kostely. Velký jezuitský kostel sv. Ignáce od Carla Luraga a menší, pùvodní starší kostel, nynìjší budova
mìstské galerie „Špejchar“.

Chomutov je mìstem se slavnou témìø osmisetletou minulostí a bohatým spoleèenským, kulturním i spor-
tovním životem. Historické centrum Chomutova bylo v roce 1992 vyhlášeno mìstskou památkovou zónou. Jádro
mìsta si zachovalo støedovìký pùdorys, typický pro historické tržní sídlo. 
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Hlavní dominantou historického centra je bývalý jezuitský semináø, který dal vybudovat koncem 16. sto-
letí katolický šlechtic Jiøí Popel z Lobkovic na jižní stranì námìstí. 

Dnes prostá budova špejcharu byla prvním kostelem semináøe a nyní slouží jako mìstská galerie s velko-
rysým výstavním prostorem. Vyšší kostel sv. Ignáce je obdobou stejnojmenného kostela na Karlovì námìstí
v Praze. 

Autorem výtvarného návrhu emise je malíøka a grafièka Marie Svobodová, autorem rytin je slovenský
grafik a rytec ¼ubomír Žálec.

Známku o rozmìrech obrazové èásti 23 × 40 mm a kupon o velikosti 23 × 19 mm vytiskla Poštovní tiskárna
cenin Praha a.s. rotaèním ocelotiskem v barvì èerné kombinovaným hlubotiskem v barvách tmavì hnìdé, svìtle
hnìdé a fialové v tiskových listech po 30 kusech. Kromì známek v archové úpravì se vydávají filatelistické sešitky
s osmi známkami a ètyømi kupony. Na prvním kuponu je secesní budova Mìstského divadla. Na druhém kuponu
je vyobrazena drobná svìtská stavba (nìkdy zvaná Špalíèek) a gotický monument kaple sv. Kateøiny z 13. století.
Na sešitku je vyobrazen kostel sv. Ignáce a mìstská galerie „Špejchar“.

Známka má katalogové èíslo 844 a platí od 15. dubna 2015 do odvolání.

Praha 13. dubna 2015

Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

13. Vydání výplatní poštovní známky „MS v ledním hokeji“ 

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 15. dubna 2015 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 30 Kè „MS v ledním hokeji“. 

Na známce jsou znázornìny hokejky – každá hokejka má na sobì nakreslenu vlajku státu, který se mist-
rovství zúèastní.

V poøadí již 79. mistrovství svìta v ledním hokeji 2015 bude poøádat Èeská republika. Poøadatelé šampio-
nátu vybrali pro poøádání pražskou O2 Arénu a ÈEZ arénu v Ostravì stejnì jako pøi poøádání MS 2004. MS se
v Praze bude poøádat už podesáté (1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992 a 2004). 

Turnaje, který se bude konat od 1. do 17. kvìtna 2015, se zúèastní celkem 16 týmù. 
Autorem výtvarného návrhu emise je studentka Støední odborné školy grafické Kateøina Podoláková,

autorem rytiny FDC je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-

ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové èíslo 845 a platí od 15. dubna 2015 do odvolání.

Praha 13. dubna 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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