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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 poš-
tovních službách), ve znění pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.

3. Vydání příležitostné poštovní známky „OSOBNOSTI: MILOŠ FORMAN“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 16. února 2022 příležitostnou poštovní známku 
z emise OSOBNOSTI: MILOŠ FORMAN s nominální hodnotou 19 Kč. Na známce tvoří ústřední motiv civilní 
portrét Miloše Formana, který je doplněn filmovým pásem s jeho jménem a roky vymezujícími jeho život.

Miloš Forman (1932–2018) se zařadil se svou 
tvorbou mezi celosvětově známé a uznávané režiséry. 
Původně chtěl studovat divadlo, ale přijat byl na sce-
náristiku na FAMU, kde již během studia působil jako 
pomocný režisér Alfréda Radoka. Setkal se tak velmi 
brzy i s Otakarem Vávrou a dalšími autory, kteří stáli 
za vznikem tzv. československé nové vlny. Forman za-
ujal již ve svých prvních snímcích sžíravým černým hu-
morem a začal sbírat ceny. První za film Černý Petr na 
festivalu v Locarnu. V průběhu normalizace odešel le-
gálně do USA. První významný úspěch v zámoří před-
stavoval film Přelet nad kukaččím hnízdem. Ten byl 

oceněn pěti Oscary včetně ceny za režii a nejlepší film. Jeho divácky nejúspěšnější film Amadeus získal 
z jedenácti nominací osm Oscarů včetně dvou hlavních kategorií. I jeho další filmy Valmont a Lid vs. Larry 
Flint byly divácky velmi úspěšné. S tím prvním vyhrál Berlinale, s druhým vyhrál tamtéž cenu za nejlepší 
režii. Za zmínku stojí ještě poslední film Goyovy přízraky a nové nastudování jazzové opery autorů Suchého 
a Šlitra s názvem Dobře placená procházka.

Autorkou emise je Eva Hašková.

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 40 x 23 mm, vytiskla ji Tiskárna 
Hradištko, s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1150 a platnost od 16. února 2022 do odvolání.

Praha 11. února 2022

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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4. Vydání příležitostného poštovního aršíku „UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH:  
ČESKÉ GOTICKÉ NÁSTĚNNÉ MALBY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 16. února příležitostný poštovní aršík z emise 
UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH: ČESKÉ GOTICKÉ NÁSTĚNNÉ MALBY se známkami s nominálními 
hodnotami 34 Kč a 40 Kč. Aršík v této emisi představí zástupce českých a moravských gotických nástěnných 
maleb. Jako podklad aršíku spojující obě známky byla použita malba z bývalého kostela sv. Anny na Starém 
Městě v Praze Assumpta s apoštoly Filipem a Jakubem. Jde o dílo ve své době kvalitativně zcela ojedinělé, které 
vychází ještě z předhusitské tradice „krásného slohu“ a je připisované Mistru třeboňského oltáře.

Na první známce je použita 
nástěnná malba z oltářní menzy 
císařské oratoře kaple sv. Kate-
řiny z hradu Karlštejna. Velmi 
dobře zachované Ukřižování je 
připisováno takzvanému Mistru 
karlštejnské Apokalypsy, který 
zde tvořil kolem roku 1356. 

Druhá známka představuje 
detail z rozsáhlého cyklu o živo-
tě sv. Markéty. Ten byl objeven 
v roce 2010 při restaurování 
zámku ve Velkém Meziříčí. Je to 
vzácný doklad malířství inspi-
rovaného knižní malbou na po-
čátku působení gotického slohu 
u nás. 

V gotickém malířství zaují-
mají nástěnné malby významné 
místo vedle deskového malířství a knižních iluminací. Svým umístěním na stěnách chrámů, kostelů ale i palá-
ců a měšťanských domů to byla výtvarná díla nejdostupnější veřejnosti. Nástěnné malby byly chápány ještě ne 
jako umění, ale jako řemeslo a jako takové nebylo většinou podepisováno. 

Autorem emise je Jan Kavan.

Aršík je tištěn ofsetem, obrazová část u obou známek má velikost obrazu 50 x 40 mm. Aršík vytiskla Tis-
kárna Hradištko, s.r.o.

Známka s nominální hodnotou 34 Kč má katalogové číslo 1151 a známka s nominální hodnotou 40 Kč má 
katalogové číslo 1152. Platnost aršíku, resp. známek je od 16. února 2022 do odvolání.

Praha 11. února 2022

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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