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Vážené čtenářky, vážení čtenáři Jihlavského filatelisty, 
 

vítáme Vás u dalšího čísla našeho zpravodaje. Tentokrát je hlavním tématem blížící se 
výstava poštovních známek JIHLAVA 2009m která se uskuteční ve dnech 13. až 18. 
října. Tato „dvojvýstava“ - národní a regionální, kterou pořádá náš klub, je největší 
výstavou letošního roku pro celý Svaz českých filatelistů. Kromě samotných známek se 
jedná také o společenskou akci s bohatým doprovodným programem – přednáška, 
autogramiáda, křest knihy. 

Těšíme se na setkání s Vámi na výstavě. 

Redakce   

 

 
 

USNESENÍ 
Valné hromady KF 06-40 „VYSOČINA“ Jihlava, 

konané dne 15. 2. 2009 v restauraci U Švejka, Čajkovského ul. Jihlava 
 

1. Valná hromada schvaluje: 
- zprávu o činnosti klubu za rok 2007-8 – Jan Horský 

- zprávu o hospodaření – Petr Musil 

- zprávu revizní komise – Pavel Ducháček 

- plán činnosti na rok 2009 – 2010 – Jan Horský 

 
2. Valná hromada ukládá: 

výboru klubu   
- orientovat činnost klubu v souladu se schváleným plánem činnosti na rok  2009-

2010; 

- pokračovat ve vydávání klubového zpravodaje, rozšířit redakční radu na pět 
členů; 

- jmenovat pro každou jednotlivou akci gestora, odpovědného za naší účast a 
aktivity; 

 
všem členům klubu 

- aktivně se podílet na činnosti klubu 
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všem odběratelům novinek  
- pravidelně, nejméně 1x za 2 měsíce odebírat objednané novinky českých 

a slovenských známek, celin  a dalšího objednaného filatelistického materiálu, 
případně zvýšit zálohu na odběr novinek, 

 
3. Valná hromada odsouhlasila: 

- členský příspěvek ve výši 250 Kč za člena, 220 Kč za člena nad 70 let, 50 Kč za 
člena KMF, 

- činnost KMF 56-93, 

- vedoucí KMF jsou osvobozeni od placení členských příspěvků – Martin Tůma, 
Jan Meitner, 

- volný vstup členů našeho KF na pořádané celostátní výměnné schůzky, 

- vstupné na CSS 15 Kč; pro důchodce a studenty 10 Kč; mládež do 15 let 
zdarma; poplatek za stůl 70 Kč, 

- pozastavení odběru novinek pro člena KF, který si pravidelně nevyzvedává 
novinky a hodnota složené  zálohy na rok nestačí pokrýt emisní činnost, 

- uspořádání národní a regionální výstavy poštovních známek v říjnu 2009, 

 
4. Valná hromada vzala na vědomí ukončení členství ve SČF: 

+ Jan Jonáš – úmrtím   + Ing. Jan Kantor – úmrtím 
+ Božena Makovcová – úmrtím 
 František Chvátal  Ing. arch. Vladimír Nikiforov 

      Jan Kourek   Ing. Jiří Olišar 
      Ivan Kugler   Jan Pelikán 
      Andrej Máca   Ladislav Plesl 
      Václav Satrapa    Miroslav Svoboda 
     Ing. Jiří Mašát   Milan Šafránek 
      Jiří Musil   Jaromír Nekola 
  
5. Valná hromada odsouhlasila přijetí nových členů SČF a klubu: 
 Václav Mátl 
 Miloš Kabelka 
 Jiří Kourek  
 
6. Počet členů KF  je k dnešnímu dni 112, 7 členů  KMF, 2 vedoucí KMF (jeden vede 

KMF v Brně) 
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JIHLAVA 2009 
výstava poštovních známek 

Jihlava 2009 je výstava poštovních známek, která se uskuteční ve dnech 13. až 18. 
října 2009 v Oblastní galerii Vysočina v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava. Cílem 
výstavy je propagovat filatelii a umožnit filatelistům prezentovat výsledky své činnosti 
široké veřejnosti. Výstava je rozdělena do dvou kategorií: národní a regionální, podle 
Výstavního řádu Svazu českých filatelistů. Na každou z těchto výstav musí 
vystavovatelé splnit různé kvalifikační požadavky uvedené ve výstavních propozicích. 

Výstavu pořádá Svaz českých filatelistů a organizačně ji zajišťuje a zastupuje náš 
klub filatelistů. 

Datum konání a otevírací doba 
úterý 13. října od 10.30 do 12.30 hod a od 13 do 17 hod 
středa 14. října až sobota 17. října od 9 do 12.30 hod a od 13 do 17 hod 
neděle 18. října od 9 do 12.30 hod 

Místo konání 
Oblastní Galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava 

Vstupné 
40 Kč; zlevněné 20 Kč, součástí vstupného je i možnost prohlídky expozice výtvarného 
umění Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na Masarykově náměstí 24. 

Slavnostní zahájení 
Slavnostní zahájení se uskuteční v úterý 13. října 2009 v 9.30 ve výstavních prostorách 
za účasti představitelů kraje Vysočina, Statutárního města Jihlavy, Svazu českých 
filatelistů a České pošty.  Zahájení je přístupné pouze pro pozvané hosty a 
vystavovatele. 

Slavnostní vyhlášení výsledků (palmáre) 
Palmáre se uskuteční v sobotu 17. října 2009 v odpoledních hodinách (pravděpodobně 
od 16 hodin). Bližší informace budou upřesněny. Palmáre bude přístupné pouze na 
pozvánku (platnou pro dvě osoby). 

Doprovodný program 
Blok přednášek  

Přednáška s příspěvky na téma „Námětová filatelie“ (Ing. W. Müller), „Úvod do 
filatelie“ (Michal Musil) a „Historie Klubu filatelistů v Jihlavě“ (J. Horský) se uskuteční 
v pátek 16. října., od 16 do 18 hodin ve výstavních prostorách. 

Autogramiáda 
Autogramiáda tvůrců poštovních známek se uskuteční 
v sobotu 17. října v prostorách výstavy od 11 hodin, přítomni 
budou Martin Srb, Fero Horniak a Martin Činovský. 

Autogramiáda hokejistů – bratrů Holíků 
Autogramiáda se uskuteční rovněž v sobotu 17. října od 
11 hodin. 
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Křest knihy 
Křest knihy „Tváře Vysočiny na poštovních známkách“ Karla Černého (poslance 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) se uskuteční v sobotu 17. října v prostorách 
výstavy od 11 hodin, po křtu bude následovat autogramiáda autora knihy. (více 
informací o knize naleznete v samostatném článku) 

Příležitostná dopisnice 
Česká pošta k výstavě vydá dne 23. září příležitostnou dopisnici, která bude v prodeji na 
poště Jihlava 1 a v poštovně Jihlava 50. Námětem dopisnice je obraz Antonína 
Chittussiho „Z Jihlavy – Sv. Jakub“ z roku 1885. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Příležitostné razítko 
Příležitostné razítko bude používáno poštovnou Jihlava 50 
(Komenského 30, 586 01 Jihlava) od 13. do 18. října (13. 
a 17. října bude zřízena příležitostná poštovní přepážka ve 
výstavních prostorách). 
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Příležitostná R-nálepka 
Příležitostná R-nálepka bude používána poštovnou Jihlava 
50 (Komenského 30, 586 01 Jihlava) od 13. října do 
spotřebování (13. a 17. října bude zřízena příležitostná 
poštovní přepážka ve výstavních prostorách). 

 
 

Příležitostný APOST 
Příležitostný APOST bude používán na 
poště Jihlava 1 (Masarykovo náměstí 
4321/8, 586 01 Jihlava) od 13.do 18. října 
nebo do spotřebování. 
 
 

Celostátní setkání sběratelů 
Celostátní setkání sběratelů proběhne v sobotu 17. října od 7 do 11 hodin v prostorech 
Domu kultury, Tolstého 2, 586 01 Jihlava (objednávky stolů přijímá: Antonín Klein, 
Březinova 110, tel: 728 964 790) 
 

 Více informací o výstavě máte k dispozici na internetových stránkách na adrese: 
www.kf06-40.ji.cz/vystava. 

 
 
 

100 let městské hromadné dopravy v Jihlavě 
Na připomenutí 100 výročí od 

zavedení městské hromadné dopravy 
osob v Jihlavě se podílí i náš Klub 
filatelistů, tím že zajistil používání 
příležitostného APOSTu na poště Jihlava 
1. Na APOSTu tak kromě názvu pošty 
Jihlava 1, byl doplněn i text „100 let 
MHD“. APOST používala jihlavská 
pošta v období od 24. srpna do 6 září 
(včetně sobot a nedělí). 

K tomuto výročí připravil náš klub obálku s přítiskem, kterou opatřenou 
příležitostným APOSTem, Vám (našim členům) nabízíme v rámci novinkové služby. 
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Z historie jihlavské městské dopravy 

První úvahy o zřízení nějakého veřejného dopravního prostředku mezi nádražím 
a centrem města se v Jihlavě objevily již v roce 1904. V této době zde byla městská 
doprava nedostačující, provozovány byly fiakry a později i omnibusy s kapacitou šest až 
patnáct osob. Ty však zajišťovali hoteliéři a jednalo se jen o dopravu k jejich hotelům. 

Nakonec bylo rozhodnuto v září 1906 
o výstavbě tramvajové trati o rozchodu 1000 
mm. K zahájení stavebních prací došlo roku 
1908, slavnostní otevření se pak konalo 26. 
srpna roku 1909, a to i přestože potřebná 
koncese byla vydána až 15. září. Jednokolejná 
trať se třemi výhybnami, vycházející z 
dnešního Masarykova náměstí a pokračující 
po Komenského ulici, přes náměstí Svobody a 
dále po Havlíčkově ulici až k nádraží, byla 
dlouhá přibližně 2,7 km, šlo tak po Českém 
Těšíně a Mariánských Lázních o třetí nejmenší 
provoz na území České republiky. Po celou 
dobu existence zůstala jihlavská trať beze 
změn, avšak v období jejího postupného konce 
ve čtyřicátých letech se objevilo několik 
návrhů na její rozšíření včetně využití železniční tratě do Kostelce. 

Po druhé světové válce bylo rozhodnuto o zrušení zastaralé a nevyhovující 
tramvajové dopravy a jejím nahrazení dopravou trolejbusovou. Nejprve byla jihlavská 
tramvajová trať zkrácena, zrušen byl úsek od jatek k nádraží. To bylo provedeno v roce 
1947. A přibližně o rok a půl později, 12. listopadu 1948, vyjely jihlavské tramvaje 
naposledy.  

Zhruba za měsíc je nahradily trolejbusy. Vzhledem k tomu, že demontáž 
tramvajového trolejového vedení nějakou dobu trvala, nemohl být trolejbusový provoz 
zahájen ihned po ukončení toho tramvajového. První trolejbus v Jihlavě tak vyjel 
19. prosince roku 1948. Provozovatelem trolejbusové sítě však překvapivě nebylo 
město, ale podnik Západomoravské elektrárny. 

V roce 1942 byl systém městské dopravy v Jihlavě rozšířen o autobusový provoz. 
Již od svého počátku provozu byla autobusová doprava díky dominantnímu postavení 
elektrické trakce (nejprve tramvaje, po jejich zrušení trolejbusy) vytlačena na méně 
významné přepravní směry a tak je tomu dodnes.  

Provozovatelem sítě MHD je v současné době Dopravní podnik města Jihlavy a.s. 
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Tváře Vysočiny na poštovních známkách (díl I.) 
(KF 06-10 Žďár nad Sázavou) 

Mezi nejmenší umělecká díla rozšířená po celém světě patří nepochybně poštovní 
známky. Vedle své základní funkce uhrazení poštovného plní i úlohu propagační a pro 
miliony filatelistů na celém světě jsou nepostradatelným objektem sbírání. Známky 
propagují přírodní krásy, kulturu i ekonomii, připomínají významná výročí státu 
a v neposlední řadě i osobnosti a tak se stávají zrcadlem doby, ve které byly vydány.   

   První kniha Karla Černého z řady „Tváře Vysočiny na poštovních známkách“ je 
věnovaná dvanácti osobnostem, majícím vztah k Vysočině – osobnostem, jejichž tvář byla 
zobrazena na některé ze zahraničních známek, přičemž některým byla přisouzena přízeň 
i československé a české filatelie. To je případ husitského vojevůdce, ale také účastníka 
bitvy u Grunwaldu Jana Žižky, hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera nebo 
spisovatelů Jaroslava Haška a Franze Kafky. Architekti Anton Pilgram a Josef Hoffmann 
pronikli do naší filatelie prostřednictvím svých staveb. Jejich tvář však nalezneme pouze na 
známkách zahraničních, stejně jako lékařů Johanna Floriana Hellera a Julia Tandlera, 

průkopníka alpského lyžování Matěje 
Žďárského, hudebního skladatele 
Ralpha Benatzkého, rakouského 
spolkového prezidenta Franze Jonase 
nebo fotbalisty Matěje Šindeláře.  

Pokud plní známky roli 
propagační, pak známky s dvanácti 
vysočinskými osobnostmi vydané 
v různých zemích Evropy, Asie, Afriky 
i Ameriky nepochybně propagují kus 
naší Vysočiny prostřednictvím jejích 
synů.  

Knihu Karla Černého „Tváře 
Vysočiny na poštovních známkách“ 
(díl I.) vydalo nakladatelství TVÁŘE 
ve spolupráci s Masarykovou 
demokratickou akademií a kluby 
filatelistů 06-10 Žďár nad Sázavou 
a 06-40 Jihlava. Cena knihy je 279,- 
Kč a doplňuje ji i ocelorytina 
zobrazující hudebního skladatele a 
dirigenta Gustava Mahlera. Jejími 
autory jsou slovenský rytec František 
Horniak a jeho krajan akademický 
malíř Martin Činovský. 
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Výstava: Dětem 1936 – soutěžní návrhy poštovních známek 
(Poštovní muzeum Praha, 10. 6.-13. 9. 2009) 

Výstavu, věnovanou dobročinné emisi poštovních známek „Dětem“, vydávaných 
v letech 1936 – 1938, připravilo Poštovní muzeum ze své bohaté sbírky původních 
výtvarných návrhů.  

Vystavované originální návrhy 
jsou dokladem toho, že Ministerstvo 
pošt a telegrafů (MPT) od vzniku 
Československa v roce 1918 vždy 
spolupracovalo s význačnými umělci, 
kteří se jedinečným způsobem podíleli 
na tvorbě poštovních známek nového 
státu. Na tuto tradici, představovanou 
díly Alfonse Muchy, Maxe Švabinského 
či V. H. Brunnera, navázali ve 30. letech 
kromě světově uznávaných rytců Karla 
Seizingera a Bohumila Heinze i další 
přední výtvarníci.  

V nelehké sociální situaci, 
způsobené světovou ekonomickou krizí, 
se čs. poštovní správa rozhodla vydat dobročinné známky ve prospěch péče o děti a mládež, 
a to v emisi nazvané „Dětem“. U zrodu této myšlenky stál významný český spisovatel a 
novinář Karel Čapek, jenž byl v letech 1934-1938 vůdčím představitelem charitativní 
organizace „Demokracie dětem“, která se stala partnerem MPT pro zajištění celé akce. 

Výstava Poštovního muzea prezentuje 
nejen dobročinné známky „Dětem“ z let 1936 – 
1938, ale zejména unikátní kolekci originálních 
návrhů poštovních známek, které pocházejí ze 
soutěže vypsané ministerstvem v únoru 1937. 
Přestože tyto výtvarné předlohy nebyly nikdy 
použity pro tisk známek, jejich autory jsou 
významní představitelé čs. meziválečného 
výtvarného umění: Josef Čapek, Antonín 
Procházka, Cyril Bouda, Milada Marešová, Petr 
Dillinger, Václav Karel, Otakar Mrkvička, Max 
Geyer a Jaroslav Benda. 

Poštovní muzeum bylo od svého vzniku 
spjato s resortem pošty. Díky této skutečnosti 
uchovalo ve svých sbírkách unikátní doklady čs. 
známkové tvorby, a tak dnes, po více než 
sedmdesáti letech, může tyto originální návrhy 
emise „Dětem“ představit odborné i laické 

 

návrh Josefa Čapka 

návrh Cyrila Boudy 
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veřejnosti. Návštěvníci výstavy se tak vůbec poprvé seznámí s různorodým pojetím 
a originálním přístupem jednotlivých výtvarníků k danému tématu, vnímajíce jejich díla 
v kontextu složitého historického období čs. státu mezi dvěma válkami. Neméně zajímavé 
je srovnání návrhů poštovních známek z roku 1937 s ostatní tvorbou těchto umělců, s jejich 
díly malířskými, grafickými, knižními ilustracemi apod. 

Česká republika navázala na tradici čs. známkové tvorby a od roku 1994 vydává 
pravidelně poštovní známky v emisích „Dětem“. V době dárcovských SMS se sice nejedná 
o známky dobročinné, ale jejich autory jsou i nadále světoznámí čeští výtvarníci – 
například Adolf Born, Karel Franta, Zdeněk Smetana, Zdeněk Miler, Olga Čechová, Jiří 
Šalamoun a další. V roce 2008 obohatily tuto emisi poštovní známky s námětem ilustrace 
Josefa Čapka z knihy Povídání o pejskovi a kočičce. 

Naše poděkování náleží i  Ing. 
Františku Benešovi st., vynikajícímu 
znalci v oboru filatelie, který se tomuto 
tématu věnoval ve své badatelské 
činnosti. Výstava je tedy mj.vyjádřením 
naší vzpomínky na něj, na naši 
dlouholetou spolupráci. 

Poštovní muzeum k výstavě 
vydalo příležitostnou dopisnici, na 
jejímž přítisku je zobrazena reprodukce 
nerealizovaného návrhu z roku 1937 od 
Antonína Procházky. 

 
 

Výstavní program Poštovního muzea – 2. pololetí r. 2009 
„Jan Kavan – Poštovní známky a drobná grafika“ 

termín: 16.9.2009 – 22.11.2009  
Poštovní příležitostná přepážka: 19.9.2009 – od 9.00 – 15.00 hod. 
Autogramiáda: 19.9.2009 – od 9.00 – 12.00 hod. 
K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice 

 „Josef Provazník – úřední fotograf MPT“ 
termín: 25.11.2009 – 21.2.2010  
Poštovní příležitostná přepážka: 28.11.2009 – od 9.00 – 15.00 hod. 
K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice 

„Akce k výro čí Poštovního muzea“ 
Poštovní příležitostná přepážka: 18.12.2009 – od 9.00 – 15.00 hod. 
Tento den v prodeji: 1 pamětní list s otiskem rytiny   

 
Změna programu vyhrazena. 

 

návrh Václava Karla 
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pamětní list s pamětní první eurovou známkou 

Eura na Slovensku 
1.1.2009 bylo na Slovensku zavedeno jako oficiální měna euro. Tato skutečnost se 

samozřejmě promítla i do poštovního provozu. Více informací naleznete níže v textu 
z webových stránek slovenského Pofisu. 

Informácie o platnosti poštových známok a celín  
s korunovou nominálnou hodnotou 

(www.pofis.sk) 

Základné informácie o poštových známkach a celinách v súvislosti so zavedením eura na 
Slovensku V zmysle zákona Národnej rady SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v 
Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 28. 11. 2007 (ďalej 
len zákon) 

• Poštové známky a celiny (poštové lístky, celinové obálky, známkové zošitky, 
aerogramy, pigeongramy) nepodliehajú duálnemu zobrazovaniu.  

• Do 31. 12. 2009 je možné bezo 
zmien používať poštové známky 
a celiny s nominálnou hodnotou 
v slovenskej mene na zaplatenie 
poštových služieb, resp. iných 
služieb v zmysle Tarify SP a. s.  

• Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, 
po zavedení meny euro, bude 
možné používať poštové známky 
a celiny s nominálnou hodnotou 
v slovenskej mene, v mene euro 
a bez nominálnej hodnoty na 
zaplatenie poštových služieb, 
pričom ich bude možné 
vzájomne kombinovať.  

• Predaj poštových známok a celín 
s nominálnou hodnotou v 
slovenskej mene bude od 1. 1. 
2009 zabezpečovať 
potenciálnym záujemcom len 
Poštová filatelistická služba 
(POFIS).  

• Platnosť poštových známok a 
celín s nominálnou hodnotou v 
slovenskej mene definitívne 
končí 31. 12. 2009.  
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• Výmena poštových známok a celín s nominálnou hodnotou v slovenskej mene sa 
nebude vykonávať za iné platné poštové známky a celiny, t.j. za poštové známky 
a celiny s nominálnou hodnotou v mene euro, resp. bez nominálnej hodnoty.  

• Do 90 dní od skončenia platnosti poštových známok a celín s nominálnou hodnotou 
v slovenskej mene, t.j. v priebehu prvých troch mesiacov roka 2010, Slovenská pošta 
dokončí ich stiahnutie a zásoby zničí v spolupráci s ministerstvom.  

• Od 1. 1. 2010 bude možné používať na zaplatenie poštových služieb len poštové 
známky a celiny s nominálnou hodnotou v mene euro a bez nominálnej hodnoty. 

  

 
 

Poštovna Jihlava 50 
Poštovna Jihlava a její provozovatel Horácká filatelie změnili k 25. červenci svoji 

adresu. Nová adresa je Komenského 30, Jihlava. Rozsah poskytovaných služeb (jak 
poštovních tak filatelistických) zůstává stejný. 
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Novinky v poštovním provozu 
Změna doručování úředních písemností a nová poštovní služba 

K 1. červenci 2009 nabyl účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., který novelizoval 
občanský soudní řád, zákon o správě daní a poplatků a správní řád v částech týkajících 
se doručování soudních, daňových a správních písemností. 

Zákon nově v některých případech zavádí, že se tyto písemnosti po uplynutí úložní 
doby (případně ihned po nezastižení adresáta v místě uvedeném v adrese) nevrací 
odesílateli, ale vhodí se do domovní schránky adresáta. 

Vlivem této novely muselo dojít i ke změně poštovních podmínek České pošty, 
které obsahují novou doplňkovou službu ? vhození do schránky adresáta. O tuto službu 
může požádat odesílatel v případě doporučené zásilky uvedením poznámky „Nevracet, 
vložit do schránky“ na zásilku. 

V případě písemností odesílaných soudem je tato poznámka zpravidla nahrazena 
použitím obálky se zeleným pruhem. 

 
 
 
 
 

  
Doporučený balíček 

Od 1. dubna 2009 došlo ke změně poštovních podmínek v rozměrech doporučené 
zásilky, kdy bylo zrušeno původní omezení tlouš»ky doporučené zásilky 5 cm. Došlo 
tak k navrácení stavu, který platil do konce roku 2008. Rozměry mohou být: délka 
doporučené zásilky nesmí přesahovat 60 cm, součet všech jejích tří rozměrů nesmí 
přesahovat 90 cm. 

Česká pošta však zásilky, jejichž tloušťka je více než 5 cm, přijímá jako tzv. 
doporučené balíčky za vyšší cenu než doporučenou zásilku stejné hmotnosti. 

  
Pro „doporučený balíček“ se v poštovním provozu používá zkratka „BA“. 

Na APOSTu a podacím lístku se pro tuto službu 
 používá zkratka „SA“(schránka adresáta). 



 

 

prodej a nákup známek, albových listů 
Jihlava - Komenského 30 

tel.: 567 330 626 
e-mail: info@filateliehoracka.cz 

www.filateliehoracka.cz 

ffffiiiillllaaaatttteeeelllliiiieeee    aaaa    ppppooooššššttttoooovvvvnnnnaaaa    

Pozor, změna adresy!    
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