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Vážené čtená řky, vážení čtená ři Jihlavského filatelisty,  
 

vítáme Vás u prvního čísla našeho zpravodaje v roce 2011. V tomto čísle Vám 
přinášíme ještě ohlédnutí za rokem 2010, a to příspěvky vztahujícími se k valné 
hromadě a návštěvě členů našeho klubu v Heidenheimu. Reportáží Vám 
zprostředkujeme rovněž zahájení výstavy Bedřicha Housy, která proběhla na 
začátku tohoto roku v Oblastní galerii Vysočiny. Věříme, že toto číslo je 
signálem, že v tomto roce se členům redakční rady opět podaří připravit pro 
Vás zpravodaj několikrát do roka tak, jak jste byli dříve zvyklí. 
 

Redakce 

 
 

SVAZ ČESKÝCH FILATELISTŮ, Klub 06-40 "VYSOČINA" Jihlava 

USNESENÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY 
konané dne 6. 2. 2011 v rest. "Billiard club" v Jihlavě, Brněnská 16  

za účasti 21 členů KF 
 
1. Valná hromada schvaluje: 

- zprávu o činnosti klubu za rok 2009-2010 - Jan Horský, 
- zprávu o hospodaření za rok 2009-2010 - Mgr. Michal Musil, 
- zprávu revizní komise - Pavel Ducháček, 
- plán činnosti na rok 2011-2013 - Jan Horský, 
- změnu ve výboru klubu: z důvodu pracovního zaneprázdnění a nemožnosti 

zúčastňovat se pravidelně jednání výboru KF byl uvolněn Josef Kadlec a Jiří 
Štolba, 

- směrnici pro kolování a novinkovou službu. 
 
2. Valná hromada ukládá: 
 výboru klubu:  

- orientovat činnost klubu v souladu se schváleným plánem činnosti na 
r. 2011-2013, 

- pokračovat ve vydávání klubového zpravodaje, 
- jmenovat pro každou jednotlivou akci gestora, odpovědného za naši účast 

a aktivity, 
- vedení a aktualizace webových stránek KF www.KF06-40.ji.cz, 
- půjčování katalogů do 1 měsíce zdarma a dále 2 Kč za každý další den, 
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 všem členům klubu:  

- aktivně se podílet na činnosti klubu, 
- zaplatit včas členské příspěvky - nejpozději do 31. 10. na následující rok, 

  
 všem odběratelům novinek:  

- pravidelně, nejméně 1x za 2 měsíce, odebírat objednané novinky českých 
a slovenských známek a celin, případně i dalšího filatelistického materiálu. 

 
3. Valná hromada odsouhlasila: 

- členský příspěvek za člena SČF 270 Kč, 50 Kč za člena KMF a 70 Kč za 
člena KF, 

- činnost KMF 56-93, 
- vedoucí KMF je osvobozen od placení čl. příspěvku - Martin Tůma, Jan 

Meitner, 
- volný vstup členů našeho KF na pořádané celostátní výměnné schůzky, 
- vstupné na VVS 15 Kč, pro důchodce a studenty 10 Kč, mládež do 15 let 

zdarma, 
- pozastavení odběru novinek pro člena KF, který si pravidelně nevyzvedává 

novinky a hodnota složené zálohy na rok nestačí pokrýt emisní činnost, 
- uspořádání propagační výstavky dle aktuální události. 

4. Valná hromada vzala na vědomí ukončení členství ve SČF: 
 KULA Josef - úmrtím PRCHAL Jaroslav - úmrtím 
 SAENGER Jan - úmrtím 
 
           odhlášením: 
       HORÁLEK František  Ing. JAKUBÍČEK Pavel 
        JIROUSEK Bořivoj Ing. KLÍMA Miroslav 
        Ing. KOŘÍNEK František  Ing. KUCZINSKÝ Richard 
        MÁLEK Václav  MIKSA Jaromír 
        Ing. NOVÁK Miloš     PORT František 
        JUDr. SALICHOV Arif  JUDr. SPÁČIL Milan 
        Mgr. ŠVENGR František   ZAPLATÍLKOVÁ Carita 
        PACELTOVÁ Dana 
 
5. Valná hromada odsouhlasila přijetí nových členů: 
     PÝCHA Jiří - SČF 
      JONÁŠ Jiří - jen KF   JUDr. SPÁČIL Milan - jen KF 
 
6. Počet členů SČF je k 1. 1. 2011  91 + 2 ved. KMF a 5 členů KMF + 3 členové 

jen KF 
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Zpráva o činnosti KF za roky 2009 – 2010 

Od poslední VH počátkem roku 2009 již uplynuly 2 roky. Činnost KF byla 
zaměřena na pravidelné aktivity, které představují – schůzová činnost, pořádání 
celostátních setkání sběratelů, propagace filatelie na veřejnosti, zajišťování 
novinkové služby pro členy KF, vydávání klubového zpravodaje.  

Hlavní akcí, kterou měl klub 
naplánovanou v roce 2009, bylo 
uspořádání regionální a národní výstavy 
poštovních známek „JIHLAVA 2009“. 
Tyto výstavy proběhly v měsíci říjnu. Přes 
všechny drobné potíže, které provázejí 
asi každou výstavu, se organizační výbor 
zhostil nelehkého úkolu velmi dobře. 
Zvolené výstavní prostory v OGV Jihlava 
podtrhly důležitost a význam výstavy. 
Výstavní prostory se všem 
vystavovatelům i návštěvníkům líbily 

i přes malé nedostatky v osvětlení některých exponátů. Vlastní zahájení výstavy 
provedl předseda SČF Ing. Lumír Brendl.  

Výstava byla ze strany SČF 
hodnocena velmi kladně. Také ostatní 
doprovodné akce přispěly k dobrému 
ohlasu na výstavy. V rámci výstavy byla 
uspořádána autogramiáda tvůrců 
poštovních známek, pánů Martina Srba, 
Fero Horniaka a Martina Činovského, 
autogramiáda hokejových legend bří Holíků. 
Byl proveden křest knihy Karla Černého 
„Tváře Vysočiny na poštovních známkách“, 
který provedl hejtman kraje Vysočina, 
MUDr. Jiří Běhounek. Záštitu nad výstavou 
převzali primátor města Jihlavy Ing. 
Jaroslav Vymazal a hejtman kraje Vysočina 
MUDr. Jiří Běhounek. 

K propagaci výstavy byl vydán výstavní 
katalog, pošta vydala příležitostnou dopisnici, na 
poště Jihlava 1 byla používána příležitostná 
nálepka APOST a OVS s příležitostným štočkem 
k setkání sekce Olympsport s obrazem bří 
Holíků. V době zahájení výstavy byla v OGV 
zřízena příležitostná poštovní přepážka 
poštovnou Jihlava 50, na které bylo používáno 
příležitostné poštovní razítko a R-nálepka. 
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Součástí doprovodného programu bylo i celostátní setkání 
sběratelů v DKO. Vlastní soutěžní výstavy se zúčastnili se 
svými exponáty i naši členové KF a KMF. Logo výstavy vytvořil 
Martin Kos a příležitostné razítko navrhl Martin Srb. Na výstavu 
zavítali i naši kolegové z partnerského města Heidenheimu. 

 

Další akcí, na které se náš klub podílel, 
bylo zajištění vydání příležitostného APOSTU 
k 100. výročí MHD v Jihlavě. 

 

Nepodařilo se nám prosadit vydání známky k 575. výročí Basilejských 
kompaktát. Bohužel se na magistrátu nenašel nikdo, kdo by včas zaslal 
požadavek na schvalovací komisi, která projednává a schvaluje emisní plán a to 
i přesto, že jsme na magistrátu jednali a včas podali podklady na odbor kultury. 

 

V roce 2010 jsme si dopřáli v činnosti 
trochu oddechu, ale přesto jsme iniciovali vydání 
dalšího příležitostného APOSTU, tentokrát 
k 150. výročí založení pivovaru v Jihlavě. 

 

V říjnu se tři členové našeho klubu zúčastnili jednání partnerských měst 
v Heidenheimu a zároveň se tam naši dva členové prezentovali svými exponáty 
na mezinárodní výstavě IHEIBA, kde dosáhli velmi dobrých výsledků. Michal Musil 
získal zlatou medaili + cenu města Heidenheimu a Martin Tůma získal pozlacenou 
medaili. 

Koncem roku 4. 12. 2010 v Praze proběhla 4. valná hromada SČF, která 
volila nové výkonné orgány SČF, stanovila úkoly a cíle na následující období. Za 
náš klub se této VH zúčastnili tři delegáti a pro náš klub je výsledek VH více než 
pozitivní, protože Michal Musil byl zvolen do předsednictva SČF. Tímto mu 
blahopřejeme. Zvolení našeho člena můžeme chápat jako ocenění naší 
dosavadní práce.  

Nový rok jsme zahájili uspořádáním výstavy „Známka od A do Z“ ak. mal. 
Bedřicha Housy. Výstava je pořádána ve spolupráci s OGV a poštovním muzeem 
V Praze. Touto výstavou bychom chtěli zahájit sérii výstav tvůrců poštovních 
známek. Vždy alespoň jednou v roce. 

Jan Horský 
předseda KF 
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Plán činnosti na období 2011 – 2013 

 - pravidelná schůzová činnost – výměnné schůzky 

 - pořádat celostátní setkání sběratelů  

 - rozvíjet spolupráci s partnerskými kluby v Heidenreichteinu a Heidenheimu 

 - podílet se na propagaci města Jihlavy a kraje Vysočina pořádáním 
propagačních, tematicky zaměřených výstav – propagace významných akcí, 
výročí nebo osobností (např. Basilejská kompaktáta) 

 - vydávání klubového zpravodaje – 4 čísla ročně – potřebujeme dopisovatele 

 - podporovat a rozvíjet činnost KMF – získat nové mladé filatelisty 

 - stabilizovat úbytek členské základny  

 - rozvíjet a podporovat výstavní a badatelskou činnost 

 - zpracovávat historii KF – příprava publikace k 90 letům KF, tj. na rok 2013 

 - rozvíjet spolupráci se sběrateli ostatních sběratelských oborů 

 

Členové našeho klubu, kte ří se v I. pololetí roku 2011  
dožívají životního jubilea 

 
60 roků: - Jan Horáček 
 
65 roků: - Jiří Ecker 
 
75 roků: - Josef Novák 
 
80 roků: - Miloslav Vollein 
 
81 roků: - Ing. Jiří Sýkora  
 
85 roků: - Ing. Eduard Klečka 
 
89 roků: - Karel Pfeffer 
   

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně zdraví, životního 
elánu, optimismu a mnoho pěkných zážitků při práci i zábavě s filatelií. 

 

Výbor klubu 
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Pravidla novinkové služby 
Klubu filatelist ů 06-40 „Vyso čina“ Jihlava 

1. Klub filatelistů (dále jen „KF“) jako základní organizační složka Svazu českých 
filatelistů zajišťuje pro své členy novinkovou službu (dále jen „NS“) českých 
a slovenských známek a ostatního filatelistického materiálu. 

2. Nově vydávané známky a ostatní filatelistický materiál je KF dodáván 
prostřednictvím České pošty, s.p. (na základě smlouvy mezi SČF a Českou 
poštou s.p.) a Ing. Jána Paľovského. 

3. Účastník NS má možnost získat prostřednictvím NS následující filatelistický 
materiál: poštovní známky čisté, ražené, FDC, NL se známkou, NL bez známky, 
celiny (CDV, COB) a známkové sešitky. V rámci mimořádných objednávek lze 
pro členy získat tzv. malé TL, dárkové ročníky apod. 

4. Za činnost na úseku NS odpovídá člen výboru – správce NS. 

5. Správce NS má dispoziční právo nakládat s prostředky KF na běžném účtu KF 
do výše finančních prostředků NS. 

6. Filatelistické materiály jsou KF dodávány buď na fakturu nebo formou dobírkové 
zásilky. 

7. Účastník NS je povinen složit správci NS tzv. „zálohu na novinky“ ve výši 
schválené valnou hromadou KF. O složení zálohy obdrží člen pokladní doklad. 
V případě, že člen KF ukončí členství, bude mu záloha výdajovým dokladem 
vyplacena zpět, po vyúčtování všech závazků vůči KF. 

8. Záloha na novinkovou službu činí 200 Kč na jednu sérii. V případě neplnění 
povinností podle odst. 9, pravidelně odebírat novinky, může být záloha zvýšena 
rozhodnutím správce NS až na 500 Kč na jednu sérii. 

9. Účastník NS je povinen si pravidelně vyzvedávat novinky u správce NS v rámci 
schůzek KF, minimálně 1x za dva měsíce, nedohodne-li se účastník NS se 
správcem NS na základě výše zálohy jinak. 

10. V případě, že účastník NS neodebere včas své novinky, neručí správce NS za 
případné poškození filatelistického materiálu dlouhodobým uložením ve členské 
obálce. 

11. V případě, že zůstatek ve známkách překročí složenou členskou zálohu, bude 
pozastaven odběr NS, pokud nebude dohodnuto jinak. 

12. Objednávka novinek se činí na celý kalendářní rok. Změny na další rok je nutné 
nahlásit do 31. 10. předcházejícího roku. 

13. Schváleno valnou hromadou KF dne 6. 2. 2011. 

Za výbor KF 06-40 „Vysočina“ Jihlava 
Jan Horský 

předseda klubu filatelistů 
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IHEIBA 2010 a návšt ěva Heidenheimu 

Ve dnech 8. až 10. října 2010 členové našeho klubu navštívili partnerský 
klub filatelistů v Heidenheimu u příležitosti výstavy poštovních známek IHEIBA, 
konané ve dnech 9. a 10. října. 

Výstavy se zúčastnilo 20 vystavovatelů mezi dospělými a 15 ve třídě 
mládeže s celkovým počtem přes 150 výstavních rámů (rámy jsou po 12 listech). 
Mezi vystavovateli byli se svými exponáty i dva členové našeho klubu. Martin 
Tůma získal za svůj exponát „Bavorsko – celiny“ pozlacenou medaili a Michal 
Musil za exponát „Rakousko 1850-1918“ zlatou medaili a věcnou cenu. 

V průběhu výstavy proběhlo setkání i s filatelisty z dalších partnerských 
klubů z Belgie, Francie a Rakouska. Kromě společného setkání u večeře, jsme se 
zúčastnili i společného výletu po okolí, kdy jsme navštívili hrad Katzenstein 
a klášter v Neresheimu. 

 

Společná fotografie před radnicí, kde se výstava konala. 
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Ohlédnutí za výstavou Bed řicha Housy 

První akcí našeho klubu v letošním roce bylo uspořádání výstavy „Známka 
od A do Z“, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočina 
v Jihlavě a Českou poštou, s.p. – Poštovním muzeem v Praze. Vlastní výstava 
byla nainstalovaná v prostorách OGV v Komenského ulici v Jihlavě od 6.1. do 7.2. 
2011. Slavnostní vernisáže se bohužel nemohl zúčastnit pan Housa z důvodu 
nemoci. Zahájení se zúčastnili zástupci poštovního muzea a úvodní slovo k dílu 
B. Housy měl Mgr. Indra z OGV a spolupracovník B. Housy, významný rytech 
známek Martin Srb. Na výstavě bylo možno shlédnout průřez známkovou tvorbou 
B. Housy. Výstavu vhodně doplnil exponát sestavený ze známek a FDC tvůrčí 
dílny B. Housy, který sestavil člen výboru našeho klubu Mgr. Michal Musil.  

Akademický malíř Bedřich HOUSA – grafik, rytec, malíř 
(*12.4.1926, Praha) 

Vyučil se ocelorytcem u Jaroslava Goldschmieda 
v oddělení tisku poštovních známek v České grafické unii 
(1940-1944), proto ovládá techniky starých mistrů. Později 
vystudoval ještě AVU v Praze u prof. Vladimíra Silovského 
(1945-1949/1950). Jeho spolužáky byli další známí 
výtvarníci, např. Pavel Sukdolák nebo Ladislav Čepelák. 
Od roku 1960 je členem Sdružení českých umělců a grafiků 
Hollar. Kromě tvorby poštovních známek, která od 

roku1949 tvoří gró jeho výtvarné tvorby (jak to dokládají celé řady emisí v rámci 
ČSR, ČR, ale např. i Albánie nebo Koree), se zabývá volnou grafikou. Šíře 
technik, které Mistr Housa zvládá, je široká. Nejvíce si však oblíbil suchou jehlu 
a v současnosti mědiryt a rotační ocelotisk (černý v kombinaci s hlubotiskem). Pak 
následují dřevoryt a litografie. Ve volné tvorbě se zabývá hlavně ex libris, 
novoročenkami (od roku 1952 v rámci této příležitostné drobné a užité grafiky 
vytvořil na 60 listů) a knižní ilustrací (např. čtyři mědirytiny v Goethových Elegiích, 
v překladu z roku 1994). Zajímavý je i jeho pracovní postup, od nastudování 
předlohy (často vlastní námět), jejího následného výtvarného zpracování 
(v podobě liniových rozkreseb), až po finální vyrytí poštovní známky. Též však 
zpracovává staré rytiny (např. od Bohumila Heinze nebo Bohdana Rouleho), a to 
tak, že je znovu ryje (tzv. rytecké přepisy). Kromě precizní práce tvorba Mistra 
Housy překvapuje i šíří námětů. Často se jedná o lidovou kulturu nebo technické 
památky. Na základě toho všeho pak bývá po právu pokládán za čelného 
představitele současné rytiny, což dokládají četná ocenění, jako např. Cena 
ministerstva spojů pro léta 1981 až 1984 nebo  Cena za nejkrásnější známku roku 
1998 (Josef Navrátil, Přadlena). Je autorem známky Velký státní znak České 
republiky z roku 1993. Po umělecké stránce jsou pak nejvíce hodnoceny přepisy 
děl starých mistrů grafiků (např. Albrechta Dürera nebo Václava Hollara) formou 
mědirytin, které byly k vidění na výstavě. 
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Slavnostní zahájení výstavy za 
účasti Martina Srba (vpravo) 

Pohled do výstavních prostor 
a ukázka vystavených děl 
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 První česko-slovenská výstava Vysoké Mýto 2011 

V rámci uzavřené smlouvy o spolupráci mezi SČF a ZSF uspořádá 
v termínu 12. – 16. října tohoto roku vysokomýtský KF 05-11 soutěžní 
všeobecnou filatelistickou výstavu ve dvou kategoriích. Pro exponáty s již 
získanou kvalifikací bude připravena výstava národní, které se účastní svými 
nejvýše kvalifikovanými exponáty naši a slovenští vystavovatelé. Pro české 
vystavovatele, jejichž exponáty jsou na počátku kvalifikačního postupu, bude 
připravena kategorie premiéra. Cílem výstavy je propagace filatelie a současně 
prohloubení spolupráce mezi filatelisty z obou republik dříve společného státu. 

Národní i premiérová část výstavy je pojata jako experimentální. Vlastní 
experiment zahrnuje využití virtuální výstavy Exponet pro přípravu hodnocení pro 
členy jury. 

Podmínkou přijetí exponátu na výstavu je předání naskenovaného exponátu 
v předstihu. Naskenované exponáty budou umístěny v samostatné výstavní sekci 
výstavy Exponet, která nebude přístupná veřejnosti, pouze členům jury pomocí 
přiděleného osobního hesla. Členové výstavní jury provedou hodnocení exponátů 
s předstihem. Na výstavě jury ověří, zda exponát skutečně existuje a fyzicky 
zkontroluje eventuální sporné záležitosti. Jury tak přijede na výstavu již 
s připraveným hodnocením, které bude poté projednáním v týmu upřesněno. Po 
skončení výstavy se vystavovatel rozhodne, zda udělí souhlas se zveřejněním 
svého exponátu na výstavě Exponet. Nebude-li si přát zveřejnění, bude zajištěno 
vymazání tohoto exponátu. 

Jisté úskalí může spočívat v nutnosti předat naskenovaný exponát. Ovšem 
v dnešní době, kdy je moderní technika součástí našich domácností, by toto 
problém být neměl. V souvislosti s pojištěním sbírky či exponátu většina sběratelů 
má již exponát nasnímán. Možná se také díky této povinnosti obrátí někteří 
sběratelé na své vnuky či vnučky s prosbou o naskenování exponátu a mládež se 
tak poprvé seznámí s filatelistickým exponátem. A třeba právě v té chvíli vznikne 
zájem u budoucího mladého filatelisty. Nezatracujme, prosím, dopředu takto 
pojatou výstavu. Vězte, že prostřednictvím SČF byl již tento experiment avizován, 
a zejména svazoví funkcionáři ze sousedních států očekávají naše poznatky. 

Zajímavý určitě bude také odborný seminář, v jehož průběhu zazní různé 
příspěvky s tématikou československé filatelie. Program semináře, který je 
naplánován na sobotu 15. října je nyní upřesňován a bude s předstihem 
zveřejněn. Pořadatelé uvítají zájemce o vystoupení na semináři. Máte-li zájem, 
kontaktujte, prosím, v této věci OV. 

Propozice výstavy, přihláška a další aktuality budou zveřejňovány na 
stránkách SČF a filatelistických magazínech. 

kontakt na Petra Fencla, předsedu OV: pefencl@seznam.cz
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Rozlišení variant samolepících sešitků Alfons Mucha E a Z 

Jak jsme vás informovali v minulém čísle našeho Zpravodaje u obou sešitků 
je možné rozlišit více nákladů. U známky Z 2 náklady a u známky E dokonce již 
3 náklady. 

U známky Z lze oba sešitky rozlišit velmi snadno. První náklad byl tištěn ze 
šesti polí (viz. rozlišení tiskových polí uvnitř sešitku), v místě přeložení není 
opatřen průsekem a trubka v logu České pošty na zadní straně sešitku je tištěna 
fialovou barvou. Druhý náklad je tištěn již pouze ze čtyř polí, v místě přeložení je 
sešitek opatřen průsekem a trubka v logu České pošty je tištěna modrou barvou. 
Rozlišit lze i samostatné známky podle použitého průseku – u prvního nákladu 
jsou rohy „zakulacené“, u druhého nákladu jsou rohy „ostré“. 

 

odlišný průsek u známek Z, 
vlevo první náklad  

a vpravo druhý náklad  

 

U známky E je rozlišení sešitků oproti známkám Z méně nápadné. První 
náklad není v místě přeložení sešitku opatřen průsekem, kresba na destičkách je 
vůči známkám v normální poloze a použitý průsek má „zakulacené“ rohy. Druhý 
náklad je v místě přeložení sešitku opatřen průsekem, kresba na destičkách je 
vůči známkám v převrácené poloze („hlavou dolů“), použitý průsek má tři „ostré“ 
rohy, levý dolní roh je „zakulacený“. Třetí náklad je v místě přeložení sešitku 
rovněž opatřen průsekem, kresba na destičkách je vůči známkám v normální 
poloze, použitý průsek má také tři „ostré“ rohy, „zakulacený“ je pravý horní roh. 
Rozlišit lze i samostatné známky podle použitého průseku – u prvního nákladu 
jsou všechny rohy „zakulacené“, u druhého a třetího nákladu jsou tři rohy „ostré“ 
a jeden „zakulacený“. 

 

první náklad – všechny rohy 
„zakulacené“ 

 

druhý náklad – „zakulacený“ pouze 
levý dolní roh 

 

třetí náklad – „zakulacený“ pouze 
pravý horní roh 

Michal Musil 
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Změna pošty Praha 016 - prodej filatelie 

Pozor, pošta Praha 016, která zajišťuje prodej filatelistického a podobného 
zboží a kterou znají snad všichni filatelisté a sběratelé, je od 1. 3. 2011 součástí 
odboru Známková tvorba České pošty, s. p. , oddělení prodeje.  

Organizační změna se promítla v novém názvu - PRODEJNA ZNÁMKOVÉ 
TVORBY - i v omezení a zrušení některých poštovních služeb – jako např. 
používání denních razítek. Z tohoto důvodu se přestalo používat denní razítko 
a tři razítka s obrazovou částí „Pošťák“, „Kočár“ a „Známka pod lupou“. Současný 
organizační statut „pošta Praha 016“ byl dnem 28. 2. 2011 ukončen. Jako malou 
kompenzaci zaniklých denních razítek a razítek s obrazovou částí pošty 
Praha 016 jsme pro zájemce připravili nové, tzv. denní, razítko s obrazovou částí 
s textem Známková tvorba. Bylo zhotoveno podle návrhu rytce Martina Srba 
a používá se od 1. 3. 2011 u přepážky č. 17 pošty Praha 1 v Jindřišské ulici do 
odvolání. 

 
nové příležitostné razítko na poště Praha 1 

Prodejna Filatelie sou částí Známkové tvorby 

Prodejna známkové tvorby bude samozřejmě zajišťovat veškeré odborné 
činnosti, které filatelistům a sběratelům poskytovala pošta Praha 016. I nadále se 
tak můžete těšit na kvalitní odborné služby, i na stejné lidi na stejném místě – ve 
dvoraně Hlavní pošty Praha 1 u přepážek č. 29 a č. 30.  
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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!    



 

 
 
 
 
 
 


