
 
22                                                                  POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 5/2002                                                                      
 

28 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU 

100. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HUJERA 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 29. května 2002 ke 100. výročí narození astronoma a fyzika Karla 
Hujera příležitostnou dopisnici s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty 5,40 Kč.  

Prof. dr. Karel Hujer (1902-1988) se narodil v Železném Brodě. Studium v Praze, kde se zaměřil na astrofyziku a 
dějiny filozofie a exaktních věd, završil v roce 1932. Dále studoval ve Francii, Anglii a USA. Stal se členem řady 
významných evropských i amerických vědeckých společností, hodně cestoval a zúčastnil se mnoha mezinárodních 
vědeckých kongresů a konferencí. Vědecky pracoval a přednášel na různých univerzitách po celém světě. Většinu svého 
života prožil v USA, kam se rozhodl odjet po Mnichovském diktátu v roce 1938. Jako profesor astronomie působil 
naposledy v Chattanooga ve státě Tennessee, kde prožil i zbytek svého života. Cítil se být především Čechem a 
přednášel často o přínosu českých a slovenských vědců v oboru fyziky a astronomie. 

Na známce je portrét prof. Hujera, hvězdářský dalekohled a text „Prof. dr. Karel Hujer astronom a fyzik 1902-
1988“. 
 

 
 

V obrazové části dopisnice je kresba roubeného domu na náměstí z konce 18. století a postava hvězdáře podle 
starého dřevorytu. Kresby jsou doplněny texty „Železný Brod“ a „RODIŠTĚ KARLA HUJERA“. 

Autorem grafické úpravy dopisnice je ak. malíř a grafik Oldřich Pošmurný. 

Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., vícebarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn 
hologram, který slouží jako ochranný prvek. 

Prodejní cena příležitostné dopisnice je 10,40 Kč . Známka platí od 29. května 2002 do odvolání. 
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY DĚTEM 

 
Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 29. května 2002 příležitostnou poštovní známku Dětem nominální 

hodnoty 5,40 Kč. 
 

 
 

Na letošní dětské známce je krteček s rozesmátým motýlem na vztyčeném ukazováčku. Známka je doplněna textem 
DĚTEM. Krteček se svým nezbytným rýčem je jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších postaviček televizních 
Večerníčků a je již přes 40 let zastoupen v knižní a filmové podobě. Poprvé se postavička krtečka objevila ve filmu Jak 
krtek ke kalhotkám přišel. 
 


