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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 pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání 
poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.

1.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„TRADICE	ZNÁMKOVÉ	TVORBY:	ADOLF	BORN“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2019 příležitostnou poštovní známku no-
minální hodnoty „A“ z emise TRADICE ZNÁMKOVÉ TVORBY: ADOLF BORN. Na známce je zachycen portrét 
Adolfa Borna spolu s legendárními postavičkami Machem, Šebestovou a psem Jonatánem. Písmeno „A“ odpoví-
dá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním 
znění – ke dni vydání 19 Kč.

Adolf Born byl český grafik, malíř, kari-
katurista, animátor, režisér animovaných filmů 
a ilustrátor knih. Narodil se v Českých Velenicích 
12. června 1930, v letech 1949–1950 studoval vý-
tvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univer-
zity Karlovy a v období let 1950–1955 studoval 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. 
Ihned po ukončení studia se začal věnovat kari-
katuře. Na svém kontě má Adolf Born více než 
250 ilustrovaných knih, dále se spolupodílel 
na více než 60 animovaných filmech. Mezi nej-
známější animované filmy patří bezesporu seriál 
Mach a Šebestová. Mezi jeho ilustrovaná díla pa-
tří též Robinson Crusoe od Daniela Defoe, povíd-
ky Arthura Conana Doyla, Pipi Dlouhá punčocha 
od Astrid Lindgrenové, či Kiplingova Kniha džun-
glí. Adolf Born zemřel 22. května 2016 ve věku 85 let.
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Autorem emise je akademický malíř a grafik Vladimír Suchánek.

Známka je tištěna plnobarevným ofsetem, má velikost 40 × 23 mm a byla vytištěna Poštovní tiskárnou 
cenin Praha a. s. v tiskových listech po 50 kusech. Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické 
sešitky s 8 známkami a 4 kupony. Na kuponech je využito charakteristických Bornových ilustrací. 

Známka má katalogové číslo 1016 a platnost od 20. ledna 2019 do odvolání.

Praha 18. ledna 2019
Ing. Jiří Řehola v. r. 

 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti

2.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„OSOBNOSTI:	PETR	EBEN“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2019 příležitostnou poštovní známku no-
minální hodnoty 19 Kč z emise OSOBNOSTI: PETR EBEN. Na známce autor pracuje s motivem portrétu Petra 
Ebena společně se symbolikou notového zápisu a not, které autor využil na pozadí této známky. 

Petr Eben byl jeden z nejhranějších českých skladatelů druhé poloviny 
20. století, aktivní klavírista a varhaník. Narodil se ve východočeském Žamber-
ku 22. ledna 1929. Na přelomu 40. a 50. let studoval na Akademii múzických 
umění v Praze. S manželkou Šárkou, sestrou pianisty a skladatele Ilji Hurní-
ka, vychovali tři syny – matematika a klavíristu Kryštofa, herce, moderátora 
a textaře Marka a klarinetistu a muzikologa Davida. Ebenův odkaz obsahu-
je dvě stovky kompozic. Sborové a písňové cykly patří v Česku k základnímu 
repertoáru, stejně jako některé instruktivní skladby. Petr Eben je autorem 
kantát Hořká hlína, Pocta Karlu IV. nebo Pragensia. Z varhanních děl patří 
k nejčastěji hraným Nedělní hudba, ale stejně výrazné jsou i Laudes a Muta-
tiones, chorální předehry a fantazie, Hommage à Buxtehude, rozměrné cykly 
Job a Faust, Biblické tance, Krajiny patmoské pro varhany a bicí nebo Okna 
pro trubku a varhany podle Marca Chagalla. Petr Eben spolupracoval s Lyrou 
Pragensis a dalšími organizátory na pořadech hudby a slova. Pro Pražský hrad 
v roce 1994 složil pochod a fanfáry ke vztyčení prezidentské standarty a prapo-
ru Hradní stráže. Petr Eben zemřel 24. října 2007 ve věku 78 let.

Autorem emise je akademický malíř a grafik Pavel Sivko. 

Známka je tištěna plnobarevným ofsetem. Známka má velikost 
23 × 40 mm a byla vytištěna Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s. v tiskových 
listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 1017 a platnost od 20. ledna 2019 do odvolání.

Praha 18. ledna 2019
Ing. Jiří Řehola v. r. 

 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti
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3.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„100.	VÝROČÍ	ZALOŽENÍ	MASARYKOVY	UNIVERZITY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2019 příležitostnou poštovní známku no-
minální hodnoty „A“ z emise 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY. Na známce autor využil 
motivu rektorského žezla univerzity. Na pozadí známky zachytil dominanty města Brna. Písmeno „A“ odpovídá 
ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním 
znění – ke dni vydání 19 Kč.

V roce 1891 T. G. Masaryk poprvé předložil v poslanecké sněmovně ná-
vrh na zřízení druhé české univerzity na Moravě. O dvacet let později předal 
poslanecké sněmovně petici, která podporovala vznik univerzity v Brně. Ná-
sledně byl 28. ledna 1919 přijat zákon, který schvaluje založení brněnské uni-
verzity a čtyř fakult (právnické, lékařské, přírodovědecké a filozofické). V roce 
1935 T. G. Masaryk daroval univerzitě rektorský řetěz s medailí, který se stal 
základem tradice univerzitních insignií. Medaili s Masarykovým portrétem 
později doplnilo i rektorské žezlo a prorektorský řetěz. Na počátku druhé 
poloviny 20. století univerzita ztratila své původní jméno a až do roku 1989 
vystupovala univerzita pod označením Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Brně. Po listopadu 1989 se univerzita vrátila ke svému původnímu jménu 
a opět se otevřela světu.

Autorem emise je akademický malíř a grafik Josef Dudek.

Známka je tištěna plnobarevným ofsetem. Známka má velikost 
23 × 40 mm a byla vytištěna Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s. v tiskových 
listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 1018 a platnost od 20. ledna 2019 do odvo-
lání.

Praha 18. ledna 2019
Ing. Jiří Řehola v. r. 

 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti
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