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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.

31. Vydání příležitostných poštovních známek „ČEŠTÍ HERCI A HEREČKY: JIŘINA ŠEJBALOVÁ 
A BOHUMIL ZÁHORSKÝ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 6. října 2021 příležitostné poštovní známky z emi-
se ČEŠTÍ HERCI A HEREČKY: JIŘINA ŠEJBALOVÁ A BOHUMIL ZÁHORSKÝ v upraveném tiskovém listu 
se známkami s nominálními hodnotami 27 Kč a 33 Kč. Na známce s nominální hodnotou 27 Kč je vyobrazen 
herec Bohumil Záhorský, na známce s nominální hodnotou 33 Kč je vyobrazena herečka Jiřina Šejbalová.

Bohumil Záhorský se narodil 5. 2. 1906 v Praze. Již od studentských let inklinoval k divadlu. Na Státní 
konzervatoři v Praze studoval herectví na dramatickém oddělení. Působil v Osvobozeném divadle v Praze. Spo-
lupráce s Voskovcem a Werichem měla zásadní vliv pro jeho další profesní růst. Zahrál si ve všech stěžejních 
hrách dvojice V+W: Golem, Rub a líc, Těžká Barbora. Díky Voskovcovi a Werichovi vstoupil i do světa filmu. Ob-

jevil se kupříkladu v komedii Pudr 
a benzin, Hej rup a Svět patří nám. 
Další důležité působení Záhorského 
na jevišti je spojeno s Národním di-
vadlem. Svůj herecký projev uplat-
nil v hrách světových klasiků, jako 
byli W. Shakespeare nebo A. P. Če-
chov. Po válce si můžeme Záhor-
ského připomenout filmy Císařův 
pekař, Pekařův císař, Dařbuján 
a Pandrhola či Šíleně smutná prin-
cezna. Bohumil Záhorský zemřel 
22. 9. 1980. 

Jiřina Šejbalová se narodi-
la 17. 9. 1905 v Praze. Od dětství 
zpívala a disponovala hereckým 
talentem. Svým zpěvem zaujala ře-
ditele chrámového sboru pražského 
kostela svatého Tomáše a na jeho 
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doporučení začala studovat zpěv na konzervatoři. Svou hereckou dráhu započala avantgardní scénou Dada 
pod vedením E. F. Buriana a J. Frejky. Později dostala i několik drobných rolí v Národním divadle. Nakonec 
právě tam získala stálé angažmá. Zpočátku kariéry byly doménou Jiřiny Šejbalové postavy moderních dívek 
sportovního založení. Později se Jiřina Šejbalová začala propracovávat k titulním rolím dramatického žánru. 
Nevyhýbala se ovšem ani komediálnímu žánru, příkladem jsou Hrátky s čertem či Pygmalion. Jiřina Šejbalové 
zemřela 23. 8. 1981.

Autorem emise je Jan Maget.

Upravený tiskový list je tištěn ofsetem, obrazová část obou známek má velikost obrazu 50 x 40 mm 
a upravený tiskový list vytiskla Tiskárna Hradištko, s.r.o. 

Známky mají katalogová čísla 1135–1136. Bohumil Záhorský 1135; Jiřina Šejbalová 1136. Platnost zná-
mek je od 6. října 2021 do odvolání.

Praha 5. října 2021

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

32. Vydání výplatní poštovní známky „WIKOV 7/28“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 6. října 
2021 výplatní poštovní známku z emise WIKOV 7/28 s nominální hod-
notou zastoupenou písmenem B. Písmeno B odpovídá ceně za vnitro-
státní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu 
dodání, dle aktuálního platného ceníku v době vydání emise v hodnotě 
19 Kč. Na známce je vyobrazen sportovní vůz Wikov 7/28.

V roce 1918 se sloučily strojírenské podniky Wichterle a Kovářík 
do jedné společnosti. Nová firma „Prostějovské továrny na stroje Wich-
terle a Kovářík a.s.“ vyráběla pod značkou Wikov především zeměděl-
skou techniku. V letech 1922 až 1925 postavili několik prototypů osob-
ních automobilů Wikov I – V. Roku 1925 pak zahájili sériovou výrobu 
automobilů typem Wikov 7/28. Ve své době vynikaly automobily Wikov 
pokrokovým technickým řešením, zejména motoru a nejdůležitějších 
částí podvozku. Dále vynikaly kvalitním dílenským zpracováním a velkou variabilitou tvarového uspořádání 
i vybavení karoserií. Jejich nejzdařilejší karoserie měly kromě vytříbené elegance i nepřehlédnutelný výraz 
aristokratické noblesy.

Autorem emise je Jiří Rameš.

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 30 x 23 mm a vytiskla ji Tiskárna 
Hradištko, s.r.o. na tiskových listech o 40 známkách.

Známka má katalogové číslo 1137 a platnost od 6. října 2021 do odvolání.

Praha 5. října 2021

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