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Y áůená paní prezidentko,

posledních několik měsícůprochrázely všechny instituce, .úřady nebo společnosti v Českérepublice
zatéžkávaci zkouškou. Výjimku netvořili ani oběané našízemě. Šírenikoronaviru
s vyhlášeným mimořádn;ým stavem,

Ikázalo

a ěinnosti

spojené

v němž se celá republika ocitla, prověřily funkěnost všech organizací.

se, že všichni dokázali vyvinout miinořádné úsilív plnění sqých běárých povinností, ěasto 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 měsících, se budeme dosúávat

co nejméně. Představitelé institucí, díky kterým se pandemii podařilo zvládnout, si zasloužíono mediální
oznaěení ,,Fkdinové v první linii". Česká poštajim vzdáváholdalespoň

vydáním poštovnintámky,na nížjsou

vyobrazeny roušky, symbol boje proti koronaviru.

Dovolte mi, abych Vám zrrámku touto cestou předal.
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Námět známky
Poděkování těm, kteří byli v první linii
ZjednoduŠenésymboly zdravotnictvi, pošty, armácly. policíe, hasičůa všech ostatn|ch, l.tel l 5| navzdjem
pomáhali a v této nelehké době drže]i při sobě,
Na přelornu roku 2o]9 a 2a2a zasá|l svět a posléze i Českou repub|iku vir SARS-CoV-2, téžoznačovaný jako
koronavirus. Sekvenční anaiýZa odhaia, že patří dO Stejného drlhu jako SARS-CoV tecly Virus zpťrsobulící
nenroc SARS, Od SARS CoV se nový virus lišívsekvenci některých virových proteinů, které potlačujiantivirovou
imL]nit! a aktivu]í inflamazórn, V Českérepubl]ce se první případ obievi na začátku března. Násedné viác]a
nařÍdila něko lk opatření, aby zabráni]á nekontroiovanémL-r šířenínového typu koronaviru, ]edním z těchto
nařÍzeniby]o i Zavedenipov]nného nošeníroušek. ocl té chvile se roušky Staiy symbolem C]nešnidoby staly 5e
íenoménenl, který ilustru]e současnou situaci lepe. rrež coko ijiného,

