TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY
PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ DOPISNICE
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. září 2020 příležitostnou
poštovní dopisnici „TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY“ s natištěnou písmenovou známkou
„B“ s vyobrazením motivu veletrhu Sběratel jaro. Známka s písmenem „B“ odpovídá ceně za
vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle Ceníku základních
poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání ve výši 19 Kč.
Veletrh Sběratel je největším setkáním sběratelů v oblasti filatelie a numismatiky ve střední
a východní Evropě, kterého se každý rok účastní přes 230 vystavovatelů a na 12 000 návštěvníků.
Organizátoři veletrhu se snaží připravit pro návštěvníky atraktivní doprovodný program, který by
nadchl pro sběratelství nové zájemce z řad široké veřejnosti. Program probíhá pod hlavičkou výstavy
Praga Piccola a zahrnuje zajímavé filatelistické exponáty, raritní mince, medaile a bankovky a
atraktivní sběratelská témata. Výstava se také snaží zachytit aktuální sběratelské trendy, představit
je na veletrhu a umožnit tak lidem, kteří je sledují, seznámit se s tradičními sběratelskými
nomenklaturami.
Na přítiskové části dopisnice je kresba žlutého trabantu z dokumentární série cestovatelské
expedice Trabantem napříč kontinenty. Důvodem pro volbu tohoto vozu byly dle slov Dana Přibáně
jednak důvody finanční, neboť nebyly prostředky, a potom "Teprve velká cesta malým vozem je
extraktem dobrodružství, na jaké se pomalu zapomíná". Poznávacím znamením řádných vozidel
expedic je jejich žlutá barva, pro kterou jsou expediční vozidla někdy nazývána "žlutý cirkus".
Přítiskovou část dopisnice doplňuje informace o posunu vydání z jara na podzim.
Autorem ilustrace v levé části dopisnice je Karel Cettl. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna
cenin Praha, a.s. plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží
jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2020.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice bez razítka je 24 Kč a s jedním denním
razítkem 25 Kč.
Příležitostnou dopisnici je možno používat v poštovním provozu od 9. 9. 2020 až do odvolání.
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