
  

 

Tisková zpráva 

Příležitostná známka prof. Dr. Františka Hamzy již není tajemstvím! 

V Praze na pobočce Hlavní pošty se dne 21. 2. 2018 uskutečnila již 98. výstavka Známkové tvorby České pošty, 

kde byly představeny známky a ceniny, mezi které patřila i příležitostná známka prof. Dr. Františka Hamzy. Při 

takto významné události nesměla chybět rodina pana prof. Dr. Hamzy, bez jejíž iniciativy a odhodlání v péči  

o jeho odkaz, by nejspíše k vydání příležitostné známky k 150. výročí narození prof. Dr. Hamzy nedošlo.  

  

Slavnostní akce se zúčastnil ředitel Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé MUDr. Václav Volejník, CSc., 

starosta města Luže pan Radek Zeman a odborný garant Hamzova parku a arboreta pan Václav Větvička. Velkou 

ctí byla také přítomnost zástupce zřizovatele Hamzovy léčebny v osobě náměstka ministra zdravotnictví pro 

zdravotní péči prof. MUDr. Romana 

Prymuly, CSc., Ph.D, který pronesl úvodní 

řeč a zakončil ji slovy: ,,Česká republika si 

váží osobnosti takového významu, jako je 

právě pan profesor Hamza.“ Na výstavce byl 

přítomen i autor návrhu Petr Minka a rytec 

Jaroslav Tvrdoň. V době slavnostního 

uvedení známy bylo mnohokrát vysloveno, 

že jde o mimořádné krásnou uměleckou 

práci.  

Známka má nominální hodnotu 20 Kč  

a bude ji možné volně zakoupit na 

pobočkách České pošty. Známka se těšila 

velkého zájmu z řad filatelistů, kteří přijeli z různých koutů České republiky. Návštěvníci si mohli prohlédnout 

výtvarné návrhy známky, podklady pro tisk, FDC (obálku prvního dne vydání), razítko na FDC  

a rytiny, ale všechny tyto originály byly ukryty za neprůstřelným sklem. Velká většina filatelistů využila možnosti 

nechat si zakoupenou známku nebo obálku prvního dne podepsat od zmíněných autorů.  

Na vydání této známky bude navazovat vydání osmi známkového sešitku Hamzovy léčebny  

a města Luže, které se bude konat v den 150. výročí narození zakladatele Hamzovy léčebny   

7. 3. 2018 od 10 hodin v Konferenčním sálu v areálu Hamzovy léčebny. Bude se tak jednat o mimořádný 

souběh vydání známek na identické téma, které je spojeno se jménem prof. Dr. Františka Hamzy. K této 

příležitosti bude v léčebně zřízena příležitostná poštovní přepážka České pošty, kde bude možnost nechat si 

orazítkovat pouze v tento den známkový sešitek speciálně vyrobeným příležitostným razítkem. Námětem 

známek jsou osobnosti a významná místa vázaná k léčebně a městu Luže. Všichni se mohou těšit na známku 

pana prof. Dr. Hamzy, ale také na známku plk. Josefa Koukala elitního stíhacího pilota 310. československé 

stíhací perutě RAF, Václava Větvičku dendrologa a odborného garanta Hamzova parku a arboreta, Poutní kostel 

Panny Marie, Pomocnice křesťanů, hrad Košumberk a další známé pohledy na Hamzovu léčebnu. Náklad 

známkového sešitku je 1 900 ks a již nyní je o něj značný zájem. 



  

Po tomto termínu si budou moci zájemci známkový sešitek zakoupit v Informačním centru Hamzovy léčebny, na 

vyžádání na dobírku na adrese info@hamzova-lecebna.cz. Dále pak bude možný nákup  

v Informačním centru města Luže a na e-shopu města www.luze.cz/kontakty/e-shop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originál kresby Petra Minky a rytiny Jaroslava Tvrdoně. 

Kontaktní údaje:  
Ing. Jana Nováková 
Asistentka ředitele 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé  
Košumberk 80, 538 54 Luže  
tel. 469 648 102, 603 224 195  
e-mail: jana.novakova@hamzova-lecebna.cz  
Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz 
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