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V Praze dne 30. 6. 2020

Vážená paní

ředitelko,

posledních několik měsíců procházely všechny instituce, úřady nebo společnosti v České republice
zatěžkávací zkouškou. Výjimku netvořili ani občané naš í země . Šíření koronaviru a č innosti spojené

s vyhlášeným

mimořádným

stavem, v

němž

se celá republika ocitla,

prověřily funkčnost

všech organizací.

Ukázalo se, že všichni dokázali vyvinout mimořádné úsilí v plnění svých běžných povinností, často řešili také
situace nad rámec obvyklých

úkolů .

Rád bych Vám touto cestou poděkoval za Vaši činnost. kterou jste ze své pozice přispěla k boji
proti koronaviru. Věřím, že do podobných situací, jaká nastala v uplynulých měs ících, se budeme dostávat
co nejméně. Představitelé institucí, díky kterým se pandemii podařilo zvládnout, si zaslouží ono mediální
označení „Hrdinové v první linii" . Česká pošta jim vzdává hold alespoň vydáním poštovní známky, na níž j sou

vyobrazeny roušky, symbol boje proti koronaviru.

Dovolte mi, abych Vám známku touto cestou předal.

S úctou

i ----- Y..______
\
lng. Roman Knap
generální ředitel

Ceská pošta. s.p., se sídlem

lnfo@ceskaposta.cz

IČO: 4n14983

t. ů.: 133406370/0300

Politických vězr'lů 909/4

www.ceskaposta.cz

DIČ: CZ4n14983

IO datové schránky: kr7cdry

225 99 Praha 1
z ap saný

v

Obc h o d nl m

r eJs t tlku

u

M ěs t ského

sou du

v

Pr aze .

s p l s ov ~

zna t ka

A

75 65

PODĚKOVAN(
VYPLATNI PfSMENOVA POŠTOVNÍ ZNÁMKA

24. 6. 2020

DATUM VYDANI
VYTVARNY NAVRH

Námět

Filip Heyduk

známky

Poděkováni těm , kteři

byli v první linii

ZJednodušene symboly zdravotnictv1. pošty, armády, pol1c1e. hasičů a všech ostatn1ch. kte'1 si navzájem
pomahall a v této nelehké dobé drzeli pr1 sobé
Na preiomu roku 2019 a 2020 zasahl svět a posléze I Ceskou republiku vir SARS·CoV·2 tez označovany Jako
koronav1rus. Sekvenčn1 analyza odhalila. ze patri do 5teJného druhu Jako SARS·CoV. tedy virus způsobuJic1
nemoc SARS. Od SARS·CoV se nový virus liš1 v sekvenci néktervch virových proteinů. ktere potlačuJ1 antivirovou
imunitu a akt1vuj1 1nflamazom. V Ceske republice se prvni pr1pad ObJev1I na začátku brezna Následné vláda
nařídila několik opatťen1. aby zabránila nekontrolovanému šireni nového typu koronav1ru Jedním z těchto
nař1zeni bylo I zavedeni povinného nošeni roušek Od té chv1le se roušky staly symbolem dnesn1 doby Staly se
fenomenem. ktery ilustruje současnou situaci lepe. net cokoli 11ného

