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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 zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
v Poštovním věstníku.
____________________________________________
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
KRÁSY NAŠÍ VLASTI – KUKS
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. března 2012 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 14 Kč z emise Krásy naší vlasti věnovanou Kuksu. Na známce je zobrazena grafika Michaela
H. Rentze.

Rozsáhlý barokní komplex rozkládající se na březích Labe, který sestával ze zámku, špitálu, letohrádků, zahrad
s fontánami, parku se závodištěm, mostů přes řeku a dalších budov, dal postavit majitel zdejšího panství František
Antonín Špork v letech 1692–1724. Po dobrozdání o léčivosti pramenů vybudoval v Kuksu lázně, které byly začátkem
18. století srovnatelné s evropskými lázeňskými středisky.
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Lázeňská budova s kaplí byla vybudována již v letech 1692–1695 na levém labském břehu. Roku 1711 k nim
přibyl zámek, divadlo a do roku 1722 byl dokončen lázeňský dům a Dům filosofů, v němž byla bohatá knihovna. Ze
zámku a lázní se do dnešní doby dochovalo pouze kaskádové schodiště k Labi a hostinec s původním názvem U Zlatého
slunce. Na pravé straně Labe se dochoval hospital s kostelem Nejsvětější Trojice postavený v letech 1707–1712 podle
projektu italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho.
Autorem výtvarného návrhu emise je prof. Zdeněk Ziegler, akad. architekt a grafik, autorem rytin je grafik
a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech obrazové části 40 x 26 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., ocelotiskem
z plochých desek v barvách tmavě hnědé, modré a červené v tiskových listech po 8 kusech.
Známka má katalogové číslo 712 a platí od 7. března 2012 do odvolání.
Praha 16. února 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
KRÁSY NAŠÍ VLASTI – SOCHY MATYÁŠE B. BRAUNA NA KUKSU
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. března 2012
příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 18 Kč z emise Krásy naší vlasti,
jejímž námětem jsou sochy Matyáše B. Brauna na Kuksu. Na známce je socha Lásky.
Hlavní pozoruhodností Kuksu je galerie alegorických soch – 12 Ctností
a 12 Neřestí, které vytvořil sochař Matyáš B. Braun v letech 1715–1718. Originály jsou
dnes umístěny v lapidáriu v jednom z křídel špitálu a na terase stojí jejich dokonalé
kopie. Matyáš Braun se také zasloužil o sochařskou výzdobu širokého okolí. V Novém
lese asi 3 km od Kuksu se nachází nejvýznamnější památka, tzv. Braunův Betlém,
který původně tvořilo 26 figurálních plastik vytesaných do skal a balvanů. Nejznámější
z řady plastik je socha poustevníka Onufria, kajícího se obra skloněného nad lidskou
lebkou, jejíž kopii obdivovali návštěvníci naší expozice na Světové výstavě EXPO
1970 v Ósace.
Autorem výtvarného návrhu emise je prof. Zdeněk Ziegler, akad. architekt
a grafik, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech obrazové části 26 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna
cenin Praha, a. s., ocelotiskem z plochých desek v barvách černé, okrové, modré a červené v tiskových listech
po 8 kusech.
Známka má katalogové číslo 713 a platí od 7. března 2012 do odvolání.
Praha 16. února 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. března 2012 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 10 Kč věnovanou 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků. Na známce jsou
zobrazeny matematické a fyzikální symboly.

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) je jednou z nejstarších dosud existujících učených společností
v českých zemích. Byla založena roku 1862 jako Spolek pro volné přednášky z mathematiky a fysiky, který byl v roce
1869 přejmenován na Jednotu českých mathematiků.
Jejím posláním od samého začátku bylo zlepšování výuky fyziky a matematiky na školách všech úrovní a typů
a dále podpora rozvoje těchto věd. V důsledku vlasteneckých snah byl roku 1912 spolek rozšířen a spolu s novými
stanovami přijal dnešní název Jednota českých matematiků a fyziků. V letech 1921 až 1939 a 1945 až 1993 se používal
název Jednota československých matematiků a fyziků. Členy Jednoty tvořili z velké části učitelé středních škol
a institutů vyššího vzdělávání a profesoři vysokých škol a vědci. Po celou dobu své historie věnovala Jednota velkou
péči a pozornost vydávání odborné literatury.
Na začátku 50. let musela Jednota převést majetek ve prospěch nově vzniklé Československé akademie věd
a stala se učenou společností při ČSAV. Matematická část její knihovny se stala základem fondu knihovny
Matematického ústavu, kde je opatrována dodnes.
Autorem výtvarného návrhu emise je akad. malíř a grafik Pavel Hrach.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem
v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 714 a platí od 7. března 2012 do odvolání.
Praha 16. února 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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