STOLETÍ JIŘÍHO HANZELKY A MIROSLAVA ZIKMUNDA
příležitostný poštovní aršík
Datum vydání:

14. 2. 2019

Nominále:

45 Kč + 45 Kč

Výtvarný návrh:
Rytina aršíku:

Eva Hašková a Jan Maget
Václav Fajt

Rozměr obrazu známek:
Rozměr aršíku:
Aršík:

30 x 88 mm
203 x 153 mm
á 2 různé známky

Způsob tisku aršíku:

ocelotisk z ploché desky (HEIM) kombinovaný plnobarevným
ofsetem
digitální tisk

Způsob tisku FDC:
Námět známky a aršíku:

Miroslav Zikmund (*1919) – známka vlevo na aršíku
Jiří Hanzelka (1920–2003) – známka vpravo na aršíku
J. Hanzelka a M. Zikmund se seznámili na škole. Když v roce
1947 mladí absolventi ekonomie vyrazili do Afriky s cílem objet
svět, loučil se s nimi před autoklubem v Opletalově ulici jen
hlouček jejich kamarádů a přátel. O tři a půl roku později byli
při návratu již slavnými cestovateli. Jejich cesta vedla nejprve
do Afriky, kterou zdolali od severu až na jih. Překonali s
automobilem Tatra 87 celou Núbijskou poušť, vystoupali na
Kilimandžáro, z Kapského města poté přepluli do Argentiny a
vydali se na pouť po Jižní a Střední Americe. Celkem za tři a
půl roku projeli Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund 44 zemí a
urazili přitom 111 000 kilometrů. Celou svoji dlouhou cestu
průběžně zprostředkovávali posluchačům v rozhlasových
reportážích a posléze ji zachytili i v knihách. Jejich druhá
výprava v letech 1959–1964 směřovala do Asie a Oceánie. Svůj
studentský sen si podruhé vyjeli splnit 22. dubna 1959, když s
dvoučlenným doprovodným týmem a se dvěma vozy značky
Tatra 805 odstartovali opět od budovy Autoklubu z pražské
Opletalovy ulice. Na pět a půl let trvající výpravě procestovali
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund tři desítky zemí.

Námět FDC:

portréty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda z období druhé
poloviny jejich života
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