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BURUNDI – 2010 

Hasičská technika 

 

 

MALAWI – 2011 

Hasičská technika 
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BURUNDI – 2012 

Hasičská technika 

 
 

RAKOUSKO – 2013 

Pravděpodobně personifikovaná známka vydaná ke sjezdu hasičů                                           

ve Vídni 9. – 12.5.  2013 

 
 

ŠALAMOUNOVY OSTROVY – 2013 

Hasičská technika 
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SAINT PIERRE A MIQUELON – 2013 

Hasičská a záchranářská technika 

 

CHORVATSKO – 17.6. 2014 

150. let od založení prvního dobrovolného sboru 
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NĚMECKO – 2014 

50 let mladých hasičů 

 

SWAZIJSKO – 2014 

Téma je Vstříct k roku 2022 – série 6 známek (dvě záchranářské) 

 

VI – letiště, kontrolní věž, hasičská stanice 

V- záchranářské vozidlo 
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STŘEDNÍ AFRIKA – 2014 

Hasičská technika 

 

Známky: Magirus Deutz Mercur F125 

 Mercedes Benz LF3500 

 Kenworth 1939 

 Klöckner Deutz S3000 

Přítisk vpravo nahoře: Ward LaFrance 1973 

Přítisk vlevo dole: Mack 1944 

 

Známka: Mercedes Benz L1500 

Přítisk: Magirus Deutz 200 D16A 
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TOGO – 2014 

Hasičská technika 

 
Známky: Magirus KL 26 – FL145, Německo 

 Pierce Arrow 105´X-Ladder 1, USA 

 Peirce Enfield, USA 

 Old Red Ford, USA 

 
Zásahové vozidlo hasičů obce Mont Horeb, okres Dane, Wisconsin, USA 
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NĚMECKO – Příležitostná razítka 

 
Razítko a přítisk: Stuttgart 22.-30.6. 2013, 11. hasičský den spolkové země Baden-Württemberg 

 
Personifikovaná známka: 13.6. 2013, vzpomínka na 100. narozeniny Alberta Bürgera, prezidenta německých 

hasičů předsedy hasičů spolkové země Baden-Württemberg 
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NĚMECKO – Příležitostná razítka 

 
Personifikovaná známka: 40 let mladých hasičů spolkové země Baden-Württemberg 

  
26.4.2014 Helgoland, 50 let mladých hasičů a krajský 

den mladých hasičů 

29.6.2014 Grafing u Mnichova, 150 let dobrovolných 

hasičů 

 
14.9.2014 Zella Mehlis, 150 let dobrovolných hasičů a 25. městské slavnosti 



9 
 

 

ČESKÁ REPUBLIKA – 2009 

Známky s přítiskem – 95. let založení SDH Kamenný Újezdec 

 

 

Známky s přítiskem –SDH Kamenný Újezdec zasloužilý hasič Jiří Hrdlička 
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ČESKÁ REPUBLIKA – 2013 

Známky s přítiskem – 130. let založení SDH Plasy 

 
 

Pamětní list  
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ČESKÁ REPUBLIKA – 2014 

Známky s přítiskem 

100. let hasičské župy Úpické č. 141 120. let SDH Kaznějov 

  

 

 

Celiny 

 

Dopisnice s přítiskem vydaná k VI. ročníku celorepublikového srazu hasičů s výstavou techniky, který se měl konat 

7.-8.6. 2013 v Litoměřicích. Pro povodně, které zasáhly sever České republiky byly tyto slavnosti zrušeny a nově 

se konaly 6.-7.6 2014. 
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ČESKÁ REPUBLIKA – 2014 

 
14.6. 2014 - Dopisnice s přítiskem vydaná k 100. výročí Hasičské župy Úpické č. 141 

 
4.9. 2014 - Dopisnice s přítiskem vydaná k 130. let SDH Kopřivnice 
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 ČESKÁ REPUBLIKA – 2014 

Celiny a maxim karty vydané k známce 150 let českého hasičstva 

 

Obálka prvního dne vydání s podpisem autora známky Adolfa Borna 

 

 

Pamětní list s příležitostným razítkem 150. let českého dobrovolného hasičstva 
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ČESKÁ REPUBLIKA – 2014 

Celiny a maxim karty vydané k známce 150 let českého hasičstva 
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SLOVESKÁ REPUBLIKA 

Celiny a příležitostní razítka 
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SLOVESKÁ REPUBLIKA 

Celiny a příležitostní razítka 
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3.MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ HASIČŮ SBĚRATELŮ 
JOSEF JENDŘIŠÁK 

Ve dnech 17. a 18.řijna 2014 se uskutečnilo 

setkání hasičů sběratelů v slovenském městě 

Vráble  a Dyčka. 

V pátek odpoledne bylo přivítání primátorem 

města a hasičskými funkcionáři DPO SR včele s 

prezidentem DPO na MU ve Vráblích a 

následovala beseda a přednášky jak o činnosti 

komise historie při DPO a také o vzdělávání 

hasičů. Setkání se zúčastnilo 21 osob a po 

slavnostním ceremoniálu v obřadní síni a 

vystoupení jednotlivých delegací následovala 

večeře a po ní byl odjezd na degustaci vína kde 

byla i kulturní vložka folklorní skupiny Vrieska ve 

které vystoupili jak samotný hostitel pan Petrer 

Kunkela se svojím synem. V sobotu pokračovalo dopoledne setkání tzv. mini hasičskou burzou v KD v 

Dyčce za účasti jak samotných sběratelů i místních občanů. V poledních hodinách po vydatném obědě 

se účastníci rozjeli do svých domovů. 

Setkáni byli přítomní jak sběratele ze Slovenska. Čech, Polska, Německa, Rakouska i Maďarska a 

všichni se těší případnému dalšímu setkání v příštím roce a uvažuje se o setkáni u nás v ČR. 
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Poděkování všem, kteří přispěli do tohoto Zpravodaje.  

Do Nového roku 2015 přeji všem členům filatelistické sekce i jejich rodinám hlavně 

zdraví, životní pohody a hodně sběratelských úspěchů. 

Z humorem jde všechno lépe. 

Pepa Kouřil, mohutně posilněn alkoholem, 

přistoupil na požadavek dělat Mikuláše. 

V jednom z bytů vysloví těžce naučenou větu: 

"No, Pepíčku, tak co by sis přál?" 

"Červené hasičské auto s modrým majákem a 

sirénou!" 

"Pro Mikuláše žádný problém!" řekl rozšafně, škrtl 

sirkou a podpálil obývák. 

Telefonuje blondýna hasičům: 

"Rychle, okamžitě přijeďte k nám, hoříme!"  

"Dobře madam, jak se k vám dostaneme?" 

"Ježíš, to už nemáte ty velký červený auta..?!?" 

                

 

 

 

Název: 

Zpravodaj námětové sekce Požární ochrana ve filatelii 

Vedoucí sekce:     Jan HORSKÝ   

e-mail : hasici.horsky@centrum.cz 

Vedoucí zpravodaje: Petr MOTL       

e-mail: petr.hasici@seznam.cz 
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Vydal: Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. 

Datum vydání:     5. listopadu 2014 

Uzávěrka tohoto čísla byla  4. listopadu 2014 

Texty v tomto Zpravodaji neprocházejí jazykovou ani textovou úpravou. 
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