
1a burza 20.3.1994 (DZ) črv (2 odstíny)

1b burza 20.3.1994 (DZ) mdr (2 odstíny)

1c burza 20.3.1994 (DZ) zln (2 odstíny)

1d burza 20.3.1994 (DZ) žlt

2a burza 17.4.1994 črv (2 odstíny)

2b burza 17.4.1994 mdr (2 odstíny)

2c burza 17.4.1994 zln (2 odstíny)

2d burza 17.4.1994 žlt

3a burza 22.5.1994 črv (2 odstíny)

3b burza 22.5.1994 mdr (2 odstíny)

3c burza 22.5.1994 zln (2 odstíny)

3d burza 22.5.1994 žlt

4a burza 19.6.1994 črv (2 odstíny)

4b burza 19.6.1994 mdr (2 odstíny)

4c burza 19.6.1994 zln (2 odstíny)

4d burza 19.6.1994 žlt

5a Královéhradecké záp. (vert.) črv (2 odstíny)

5b Královéhradecké záp. (vert.) mdr (2 odstíny)

5c Královéhradecké záp. (vert.) zln (2 odstíny)

5d Královéhradecké záp. (vert.) žlt

6 burza 28.8.1994 (DZ) žlt (2 odstíny)

7a Smiřický hrnec mdr (2 odstíny)

7b Smiřický hrnec (návrh) zln

8 Čs. klub ovčáků zln

9 burza 23.10.1994 (datum dole) črv

10 burza 23.10.1994 (datum vlevo) črv

11 burza 23.10.1994 (datum vlevo-2 ř.) črv

12-17 Turov (6 ks série) žlt (2 odstíny)

18 Indiánská stezka žlt

19 Staré město (DZ) mdr (2 odstíny)

20 Soutok Labe s Orlicí (DZ) mdr (2 odstíny)

21a Hradecké zápalky črv (2 odstíny)

21b Hradecké zápalky mdr (2 odstíny)

21c Hradecké zápalky zln (2 odstíny)

21d Hradecké zápalky žlt

22 zámek Koruna zln (2 odstíny)

23 zámek Koruna - erb zln (2 odstíny)

24 hrad Kost zln (2 odstíny)

25 hrad Kost - erb zln (2 odstíny)

26-31 Zvíčina (6 ks) žlt (2 odstíny)

32 Královéhradecké záp. (hor.) črv (2 odstíny)

33a burza 18.12.1994 črv

33b burza 18.12.1994 mdr (2 odstíny)

33c burza 18.12.1994 zln

33d burza 18.12.1994 žlt

34 Nový rok 1995 (DZ) žlt

35 burza 11.2.1995 mdr (2 odstíny)

36 KD Aldis 11.2.1995 mdr (2 odstíny)

37-45 Osobnosti HK (9 ks) žlt (2 odstíny)

46 burza 2.4.1995 črv zln (2 odstíny)

47 KD Aldis 2.4.1995 črv zln (2 odstíny)

48 burza 25.6.1995 zln (2 odstíny)

49 burza 25.6.1995 (4x nápis) zln (2 odstíny)
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50 zápalky Skaut zln (2 odstíny)

51 zápalky Skaut (hlava býka) zln (2 odstíny)

52 Skaut zln (2 odstíny)

53 burza 27.8.1995 črv

katalog

54 bitva u Hradce Králové 1866 (voják) mdr (2 odstíny)

55 bitva u Hradce Králové 1866 (erb-vlajky) črv zln (2 odstíny)

56 bitva u Hradce Králové 1866 (erb-trubači) črv zln (2 odstíny)

57 bitva u Hradce Králové 1866 (dělo) zln

58 bitva u Hradce Králové 1866 (text) žlt

59 Český ráj - kraj K. H. Máchy mdr (2 odstíny)

60 Frant. Ant. hrabě Sporck mdr (2 odstíny)

61 Kuks - Miles christianus mdr (2 odstíny)

62 Kuks - Hospitální nadace mdr (2 odstíny)

63-71a České Budějovice bez č. (9 ks) mdr, tmmdr

63-71b České Budějovice s č. (9 ks) mdr (2 odstíny)

72 Smiřický hrnec 95 hnd

73 burza 22.10.1995 črv 

74 burza 26.11.1995 tmžlt

75 12. mez. festival horolez. filmů tmmdr

76-77 Junácké desatero (2 ks) tmzln

78 Velká cena ve střelbě z kuše-Světí tmčrv

79 Machov u Police n. Met. jasně žlt

81 Restaurace Na Mýtě tmmdr

80 Králova Lhota črv

82 4. vozatajská soutěž-Čibuz tmzln

83-91 Osobnosti HK II. (9 ks) jasně žlt

92 Dobývání hradu Kumburku tmzln

93 AG Com tmmdr

94-103 Zvířata a stopy (10 ks) tmzln

104 O cenu Matěje Kopeckého (2 ks) tmčrv, tmmdr

105 burza 4.2.1996 tmčrv

106-115 Panovníci čeští I. (10 ks) lahvově zln

116 burza 28.4.1996 tmčrv

117 Výstava železničních modelů růž

128 Horobál tmčrv

118-127 Panovníci čeští II. (10 ks) lahvově zln

129-134 130. výročí bitvy u HK (6 ks) 5xmdr, 1xjasně žlt

135 burza 30.6.1996 (2 ks) tmzln, tmžlt

136-137 V. Hanka - Hoříněves (2 ks) tmčrv

138 Dny VHT 22.-26. května 1996 tmmdr

139 Rafting růž

140 Ex libris Slatiňany tmmdr

141 setkání sběratelů 28.4.1996 tmčrv

142 setkání sběratelů 30.6.1996 (2 ks) tmzln, tmžlt

143 Hadařská petadvacítka tmzln

144 Polický vandr růž

145 Pochod za zdravím na Hrádek tmmdr

146 Zahradní slavnosti růž

147 Letní tábor Greenhorns Český ráj žlt

148 Letní tábor Greenhorns Podorlicko lahvově zln

149 Setkání sběratelů 25. srpna 1996 lahvově zln

150-161 Morseova abaceda (12 ks) mdr (2 odstíny)
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162 Setkání sběratelů 27.10.1996 mdr

163 Muzeum loutkářství Chrudim vícebarevná

164 H. Wanková - Obrazy růž

165 Zámek Hrádek u Nechanic (2 ks) žlt, črv

166 Smiřický hrnec 96 črv

167a Smiřice - znak (jednoduchý rámec) vícebarevná

167b Smiřice - znak (ozdobný rámec) vícebarevná

168 Čvachtačka jasně žlt

169-174 Indiánské symboly měsíců (6 ks) jasně žlt

175 13. festival horolezeckých filmů Teplice tmmdr

176 5. vozatajská jízda Čibuz 96 přírodní

177 Čibuz - rubovka (2. vydání - rozdílný nápis Čibuz) přírodní

178 Jízda nejstarší parní lokomotivou 6.10.1996 žlt (s kouřem a bez kouře)

179 Setkání sběratelů 22.12.1996 růž

180-189 Slavné osobnosti medicíny (10 ks) růž

190 Biřička  - závody psích spřežení 1996 tmmdr

191 20. let ZUŠ Střezina (3 ks) tmčrv,tmmdr,žlt

192 20. let ZUŠ Střezina (rubovka) (3 ks) tmčrv,tmmdr,žlt

193 Libčany - loutkářská přehlídka 10.11.96 růž

194 Libčany - loutkářská přehlídka 17.11.96 jasně žlt

195 Libčany - loutkářská přehlídka 24.11.96 lahvově zln

196 Setkání sběratelů 2.2.1997 tmmdr

197 Zimní tábor Broumovsko 16.-22.3.1997 tmmdr

198 Setkání sběratelů 20.4.1997 růž

199 Zimní táboření u hradu Lichnice 15.-16.2.97 mdr

200-209 Slavní spisovatelé dětské literatury (10 ks) tmčrv

210 Setkání sběratelů 22.6.1997 lahvově zln

211 Pochod s Primátorem 31.5.1997 tmmdr

212 Pochod Barunka 7.6.1997 tmžlt

213 Cestou Jakuba Haliny 14.6.1997 tmzln

214 Horní Jelení 30.5.-1.6.97 (oheň) tmčrv

215 Horní Jelení 30.5.-1.6.97 (vlajka) tmzln

216 Výstava Orlická niva 27.3. - 4.5.1997 lahvově zln

217 Otevírání studánek 24.5.1997 tmmdr

218 Majáles 1. - 4.5.1997 (trombón s listy) mdr

219 Majáles 1. - 4.5.1997 (text) žlt (2 odstíny)

220 Glagolská mše Třebechovice 3.5.1997 žlt (2 odstíny)

221 Tábor Hvězdička 6.-26.7.1997 tmzln

222 Jezdecký oddíl Černožice 11.5.1997 bíl

223 Hradecká kytara 24.5.1997 tmčrv

224 Chrast u Chrudimě městské muzeum tmmdr

225 Krajská výstava něm. ovčáků 25.5.1997 lahvově zln

226 Smiřický hrnec 97 21.-22.6.1997 (2 ks) tmmdr,tmčrv

227-230 131 let bitva u Hradce Králové (4 ks) tmmdr

231 Škola šermu na Kunětické hoře jasně žlt

232 Komorní soubor Kantiléna tmčrv

233 Pravidelné setkání sběratelů 7. září 1997 mdr

234 Soutěže a závody selských jezdců 5.7.97 jasně žlt

235 Pozvání na sběratelskou burzu 26.10.97 tmzln

236 Rafting na Labi tmzln

237 Renesance na zámku v Telči 11.-13.7.1997 tmmdr

238 Sokolnický den na hradě Košumberku tmžlt

239 Kovbojské radovánky 9.8.1997 tmčrv
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240 Jezdecké skokové závody 17.8.1997 lahvově zln

241 20. ročník výstavy Svět květin 22.-24.8.97 svmdr

242 20. ročník výstavy Svět květin 22.-24.8.97 tmzln

243 20. ročník výstavy Svět květin 22.-24.8.97 tmžlt

244 Setkání s folklórem  22. - 23.8.97 růž

245 14. festival horolezeckých filmů Teplice tmžlt

246 Cyklistické závody Třebechovice p. O. tmmdr

247 Jičín - město pohádky 29.9. - 5.10.1997 růž

248 6. vozatajská jízda Čibuz 97 přírodní

249 Sportovní den 24.9.97 hřiště na Pouchově tmžlt

250 Kroužek míčových her Sokol HK tmčrv

251 2. ročník cyklojízdy na Andrlův chlum lahvově zln

252 Kurz bruslení pro děti (2 ks) růž, svmdr

253-262 Hrady a zámky východních Čech (10 ks) tmzln

263 Setkání sběratelů 14.12.1997 žlt (2 odstíny)

264 Setkání mládeže s dobou nár. obrození tmčrv

265 II. ročník Festivalu otevřených srdcí svmdr

266 Biřička  - závody psích spřežení 1997 bíl

267 Výstava žel. modelů 28.11. - 7.12.1997 mdrzln

268 26. ročník Plavby na Labi tmzln

269 Alpský dýchánek Grimming 1. - 4.1.1998 tmmdr

270 Sběratelská burza Aldis 25.1.1998 tmčrv

271 Setkání sběratelů Aldis - 22.3.1998 žlt (odstíny)

272-276 Železná Ruda (5 ks) tmžlt (2 odstíny)

277-286 Panovníci čeští III. (10 ks) lahvově zln

287 Mateřídouškou ruce mi voní tmmdr

288 Lichnice 25. ročník 7.-8.2.1998 tmzln (nový odstín)

289 Malostranská galerie v Boučkově statku tmzln (nový odstín)

290 Šibřinky 7.3.1998 od 19,00 hod. vícebarevná

291 Vítání jara 20. - 22.3.1998 vícebarevná

292 Muzeum dr. A. Hrdličky tmzln

293 Velké setkání sběratelů 28. června 1998 žlt (odstíny)

294 Internet klub pro širokou veřejnost vícebarevná

295 Velikonoční vytrubování 12.4.98 (2 ks) růž, svžlt

296 Bloudění hradeckými hvozdy 25. dubna 98 vícebarevná

297 Smiřické čarodějnice 30.4.1998 KD Dvorana lahvově zln

298 Festival Náchodská prima sezóna vícebarevná

299 Jezdecké skokové závody 10.5.1998 tmzln

300 Hradecká kytara 23.5.1998 mdrzln

301 Výstava ZUŠ Na Střezině 19.-29.5.98 vícebarevná

302 Westernové skákání 23.5.1998 tmčrv

303 100 let tělovýchovy ve Smiřicích svžlt

304 Sobotka 500. výročí povýšení na město mdrzln

305 Piletice - Šrámkův statek 6. června 1998 přírodní

306 Kunětické kralování 6.-7.6.1998 (2 ks) tmzln (2 odstíny)

307 Pohádkový les 23.6.1998 (2 ks) vícebarevná - růž,bíl

308 9. plavba po Orlici 26.6. tmmdr

309 Tortura 2.7. - 24.8.1998 tmčrv

310 Velké sběratelské setkání 30.8.1998 mdrzln

311-314 132 let od bitvy u Hradce Králové (4 ks) lahvově zln, svžlt

315 Muzeum Vysočiny Polná mdrzln

316 Javořický pohár II. ročník Řásná 28.6.98 tmmdr

317 Liga lesní moudrosti Woodcraft league tmmdr
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318 Újezdské babí léto 21.-22.8. vícebarevná

319 Chlum u Hradce Králové črn,zln - svžlt

320 Neberte život příliš vážně .... vícebarevná - svžlt

321 Moped rallye 98 29.8.1998 črv,črn - tmzln

322 Jezdecké skokové závody 15.-16.8.1998 vícebarevná - růž

323 15. festival horolezeckých filmů Teplice vícebarevná - tmmdr

324-333 Indiánská olympiáda - sport. zápolení v přírodě črn - tmmdr

334 Velké setkání sběratelů 25. října 1998 črn - tmčrv

335 Čas zjevuje pravdu (Seneca) črn - tmžlt

336-337 Jičín - město pohádky 14.-19.9.1998 (2 ks) vícebarevná - růž

338 Jičín - město pohádky (výčet akcí) vícebarevná - svžlt

339 Tour de Dobruška 26.9.1998 vícebarevná - bíl

340 Konec jedné rebelie Šimkovy sady 26.9.1998 črn - lahvově zln

341 120. výročí Základní škola Svobodné Dvory vícebarevná - bíl

342 Kurz bruslení pro děti listopad 98-březen 99 črn - tmmdr,črv (odstíny)

343 Velké setkání sběratelů 20.12.1998 črn - mdrzln

344 Plavby v Labi 21.11.1998 27. ročník vícebarevná - bíl

345 Výstava železničních modelů 27.11.-6.12.98 črn - črv

346 Přebor mariášové čtyřky 12.12.1998 (2 varianty) črn,hnd - žlt

347 Co všechno je betlém Třebechovické Muzeum vícebarevná - bíl

348 Cvokstory Ořechovské divadlo 12.12.1998 vícebarevná - tmčrv

349 Slavnostní vytrubování třeb. trubačů 31.12.98 vícebarevná-růž

350a Navštivte Setkání sběratelů 28.2.1999 črn - črv

350b Navštivte Setkání sběratelů 28.2.1999 črn - mdr

350c Navštivte Setkání sběratelů 28.2.1999 črn - zln

350d Navštivte Setkání sběratelů 28.2.1999 črn - žlt

351a Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 1999 črn - črv

351b Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 1999 črn - mdr

351c Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 1999 črn - zln

351d Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 1999 črn - žlt

352-361 Panovníci čeští IV. (10 ks) črn - lahvově zln

362a Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 1999 (DZ) črn - črv

362b Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 1999 (DZ) črn - mdr

362c Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 1999 (DZ) črn - zln

362d Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 1999 (DZ) črn - žlt

363 5. sezóna s nálepkami z HK 1994 - 1999 (DZ - 4 varianty) vícebarevná - bíl

364 Na shledanou na Věčnosti 8.2.1999 mdr,črn - bíl

365 Panovníci - skládačka (DZ) črn - črv

366 Jízda masek sraz ve 13,00 Kukulda črn - fial

367 Dětský karneval 27.2.1999 ZŠ Pouchov vícebarevná - mdrzln

368 Navštivte velké setkání sběratelů 21. března 99 črn - črv

369 Přijďte na bitvu 27.3.99 Dohalice (dělo) črn,hnd,zln - žlt

370a,b Přijďte na bitvu 27.3.99 Dohalice (vojáci) črn,zln - žlt (2 odstíny)

371 Velik. turnaj ve volném mariáši 4.4.99 (2 ks) vícebarevná - růž

372 Sobecký obr 18.4.99 kostel sv. Ondřeje-Třebech. vícebarevná - bíl

373 Jezdecké závody u Zaloňova 27.-28.3.99 vícebarevná - přírodní

374 Výstava Stavební kámen 18.2.-18.5.99 črn - črv,  črn - růž

375 Navštivte velké setkání sběratelů 23. 5. 99 vícebarevná - mdrzln

376 Skautský cyklistický závod 1.5.1999 vícebarevná - tmzln

377 Skautský cyklistický závod 1.5.1999 (mapka) črn - tmzln

378-387 Osobnosti HK III. (10 ks) črn - tmzln

388 Rybářské závody Puchlovice 8.5.99 črn - tmmdr

389 Stavění máje Šrámkův statek Piletice 2. května 1999 črn - žlt
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390 Labský kotel veřejný závod horských kol 8.5.99 vícebarevná - růž

391 Už jste viděli v lese ježibabu? 6.6.1999 Hradec Králové črn - lahvově zln

392a Mini 99 2. ročník závodů bezmotor. vozidel 5.6.99 vícebarev.- bíl

392b Mini 99 2. ročník závodů bezmotor. vozidel 5.6.99 črn - bíl

393 Folklórní festival 7. ročník 4. - 6. června 1999 črn - tmmdr

394a Setkání sběratelů 13. června 99 vícebarevná - žlt

394b Setkání sběratelů 13. června 99 vícebarevná - růž

395 Velká dračí pouť sobota 19.6.99 před divadlem Drak vícebarevná - bíl

396 - 399 133. výročí bitvy u Hradce Králové (4 ks) črn - tmzln

400 Oblastní přebory v parkur. skákání 19. a 20.6.1999 vícebarevná - svžlt

401 Třebechovická tabule 10.7.1999 Běleč nad Orlicí vícebarevná - fial

402 Na indiánské stopě 24. a 25.7.1999 družina Apačů črn - bíl

403 Na indiánské stopě 24. a 25.7.1999 družina Mohykánů (2 ks) črn - bíl 

404 Na indiánské stopě 24. a 25.7.1999 družina Siuxové črn - bíl

405 Po stopách Templářů 4. - 24.7.1999 črn - mdr

406 Setkání přátel vojenské historie Police nad Met. 14.8.1999 črn - růž

407 Slavnostní otevření cyklotrasy Suchý Důl 15.8.1999 črn - lahvově zln

408 U nás na Náchodsku 18. - 22.8.1999 črn - žlt žlt (2 odstíny)

409 Zveme všechny příznivce na Setkání sběratelů 5.9.1999 črn - črv

410 Moped Cup o pohár obce Staré Hradiště 28.8.1999 črn - črv

411 Mezinárodní festival horolez. filmů Teplice 26.-29.8.99 črn - mdr

412 Jičín - město pohádky 13. - 19.9.1999 (13. - 15.9.) vícebarevná - zln

413 Jičín - město pohádky 13. - 19.9.1999 (16. - 19.9.) vícebarevná - zln

414 Šrámkův statek Piletice 25.9.1999 kulturní program črn - přírodní

415 4. ročník závodů horských kol Cross country 2.10.1999 črn - mdrzln

416 VII. Svatohubertské slavnosti 2.10.1999 Kuks vícebarevná - žlt

417 Veteran rallye orient. jízda histor. vozidel 9.10.1999 vícebarevná - mdrzln

418 Tradiční Svatovítské posvícení 1.-2.10.99 Dvůr Králové črn - mdrzln

419 Kurs bruslení pro děti zahájení 1. listopadu 1999 črn - črv

420a Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice črn - bíl

420b Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice črn - žlt

421 Klub dobrodruhů Nebojsa Ortler 26. - 31.10.1999 črn - mdr,  črn, žlt - mdr

422 Mistr. rep. v závodech rádiem řízených modelů 23.-24.10.99 črn - črv

423 Co jsem viděl na Zemi 1.9.-30.10.1999 črn - mdr

424 Přebor v mariáši Zadrobílkův hostinec Na Staré 13.11.1999 črn - lahvově zln

425 Zimní táboření na Hvězdě v Broumov. stěnách 4.-5.12.99 črn - přírodní

426 1. Hradecký festival stepového tance 29. - 30.10.1999 črn - žlt

427 Plavby v Labi 28. ročník 20.11.1999 črn - žlt

428 Tradiční závody psích spřežení 13. - 14.11.1999 vícebarevná - lahvově zln

429 Klub dobrodruhů Nebojsa 29.12.-2.1.2000 črn - črv

430 Výstava betlémů Ústí nad Orlicí 4. - 20.12.1999 črn - mdr

431a Poslední setkání sběratelů v roce 1999 19.12.1999 črn - růž

431b Poslední setkání sběratelů v roce 1999 19.12.1999 črn - žlt

432 PF 2000 Úspěšný vstup do Nového roku přejí ... vícebarevná - bíl

433a Setkání sběratelů Hradec Králové 16.1.2000 črn - črv

433b Setkání sběratelů Hradec Králové 16.1.2000 črn - mdr

434 Dětský diskokarneval 29.1.2000 od 15. hod vícebarevná - bíl

435 Dobruška rodný domek Františka Heka - F.L.Věka črn - zln

436 V obytné světničce se seznámíte ... (rubovka k č. 436) črn - zln

437 hrad Pecka městské muzeum, historie města vícebarevná - bíl

438-447 Panovníci čeští V. (10 ks) črn - lahvově zln

448 Setkání sběratelů KD Aldis Hradec Králové 12.3.2000 črn - mdr

449 Byli tu s námi ... Numark črn - růž
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450 Byli tu s námi ... Black črn - zln

451 Byli tu s námi ... John črn - fial

452 Zimowisko 2000 29.1. - 12.2.2000 Deštné v Orl. horách vícebarevná - žlt

453 Čtení z Karla Čapka okresní knihovna 21. března 2000 črn - fial

454a Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 črn - črv

454b Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 črn - mdr

454c Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 črn - zln

454d Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 črn - žlt

455a Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (mapka) črn - črv

455b Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (mapka) črn - mdr

455c Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (mapka) črn - zln

455d Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (mapka) črn - žlt

456a Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (DZ) črn - črv

456b Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (DZ) črn - mdr

456c Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (DZ) črn - zln

456d Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (DZ) črn - žlt

457a Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (DZ - mapka) črn - črv

457b Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (DZ - mapka) črn - mdr

457c Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (DZ - mapka) črn - zln

457d Sběratelské burzy v Lovosicích v roce 2000 (DZ - mapka) črn - žlt

458 Přijďte se podívat na středověkou bitvu Dohalice 25.3.2000 črn - bíl

459 Jarní běh 3athlon club Rychnov n. Kn. 26.3.2000 vícebarevná - bíl

460 Velikonoční dětský šipkařský turnaj 20. dubna 2000 vícebarevná - růž

461 O Žižkův štít 2000 28. ročník dálkového pochodu 22.4.2000 črn - oranž

462 Jarním Podzvičinskem 29.-30.4. 2000 2. ročník tur. pochodu črn - mdr

463 Festival amatérských filmů 12.-13. května 2000 črn - lahvově zln

464 Kralování na Troskách 27.-28.5.2000 črn - fial

465 Romantický výlet na hrad Pecka 21.5.2000 črn - mdr

466 1. bál dobrodruhů, horolezců a jiných sebevrahů 3.6.2000 črn - žlt

467 Náchodská prima sezóna 46. mez. folklórní festival vícebarevná - bíl

468 Hradecká kytara Festival křesť. hudby 20.5.2000 črn - svžlt

469 Memoriál Karla Šimka Skautský cykl. závod 13. května 2000 črn - svfial

470 Novoměstský hrnec smíchu 10.6. - 14.7.2000 vícebarevná - růž

471a,b Setkání sběratelů KD Aldis HK 21. května 2000 (2 ks) črn - růž, črn - zln

472 Výstava Hračky našich dědečků a babiček 9.-21.5.2000 črn - črv

473 Rozmarýna lékařská (rubovka k č.472) črn - črv

474 Putování za studánkami Vlčkov u Sloupnice 27.5.2000 vícebarevná - mdr

475 Básníku zpívajících vod F. X. Boštíkovi vícebarevná - žlt

476 Machouskej kelímek 3. ročník folk. a country festivalu vícebarevná - svmdr

477 Indiánské léto 2000 (2 ks) vícebarevná - bíl

478 134. výročí bitvy u Hradce Králové 1866 - 2000 črn - mdrzln

479 pátek 30.6. pochod historických jednotek na Velkém náměstí črn - mdrzln

480 Puťák na kolách oddíl Greenhorns 20. - 26.8.2000 črn - zln

481 Výstava o čaji Třebech. muzeum betlémů 30.6.-20.8.2000 črn - orž

482 - 493 Historie sirkařství (12 ks) črn - svžlt

494 Setkání sběratelů všech oborů 3.9.2000 KD Aldis črn - svzln

495 Na březích vod našeho dětství ... črn - svmdr

496 1. sjezd Třebechovických Zdeňků 19.8.2000 črn - růž

497 Pozvání na výstavu Jana Kousala "Obrazy z mého života" črn - svmdr

498 Mezinárodní horolezecký filmový festival 24.-27.8.2000 črn - svfial

499 Klání živých figur v Polické kotlině 19. srpna 2000 črn - bíl

500-505 Jičín - město pohádky 11. - 16.9.2000 (6 ks) vícebarevná - svžlt, svzln

506 Podzimní setkání sběratelů v Hradci Králové 8.10.2000 črn - svorž
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507 Kurz bruslení pro děti říjen 2000 - únor 2001 črn - svfial

508 Třebechovické slalomy na řece Orlici 30.9. - 1.10.2000 črn - mdr

509 Staň se králem, královnou Jaroměře - Josefova v šachu črn - zln

510-517 Trampské osady severu (8 ks) črn - črv

510-517 Trampské osady severu (8 ks) črn - mdr

510-517 Trampské osady severu (8 ks) črn - zln

510-517 Trampské osady severu (8 ks) črn - žlt

518 Trampské osady severu (totem) črn - žlt

519 Trampské osady severu (hlava bizona) črn - žlt

520 Poslední dobrodružství 10.10.2000 aula gym. v Jaroměři črn - orž

521 2. hradecký festival stepového tance 10. - 11.11.2000 črn - růž

522 Výstava hraček památník K.V. Raise Lázně Bělohrad črn - svzln

523 Plavby v Labi 29. ročník 25.11.2000 črn - mdrzln

524 Lobositz - Dr. Kubitschgasse (Frühere Mühlstrasse) 2 ks črn - svžlt, črn - orž

525 Fil. kroužek Lovosice Sběratelská setkání v roce 2001  2 ks črn - svžlt, črn - orž

526 Böhmische Glanzstoff-fabrik systém Elberfeld  2 ks črn - svžlt, črn - orž

527 Fil. kroužek Lovosice Sběratelská setkání v roce 2001  2 ks črn - svžlt, črn - orž

528 Die Lobosirzer Dampfmühle 2 ks črn - svžlt, črn - orž

529 Fil. kroužek Lovosice Sběratelská setkání v roce 2001  2 ks črn - svžlt, črn - orž

530 Lobositz - Elbe-Restauration. 2 ks črn - svžlt, črn - orž

531 Fil. kroužek Lovosice Sběratelská setkání v roce 2001  2 ks črn - svžlt, črn - orž

532 Pamětní list 400. výročí povýšení Lovosic (2 ks vert.) črn - svžlt, črn - orž

533 Fil. kroužek Lovosice Sběratelská setkání v roce 2001  2 ks črn - svžlt, črn - orž

534 Lobositz - Dr. Kubitschgasse (Frühere Mühlstrasse) 2 ks DZ črn - svžlt, črn - orž

535 Fil. kroužek Lovosice Sběr. setkání v roce 2001  2 ks DZ črn - svžlt, črn - orž

536 Böhmische Glanzstoff-fabrik systém Elberfeld  2 ks DZ črn - svžlt, črn - orž

537 Fil. kroužek Lovosice Sběr. setkání v roce 2001  2 ks DZ črn - svžlt, črn - orž

538 Die Lobosirzer Dampfmühle 2 ks¨DZ črn - svžlt, črn - orž

539 Fil. kroužek Lovosice Sběr. setkání v roce 2001  2 ks DZ črn - svžlt, črn - orž

540 Lobositz - Elbe-Restauration. 2 ks DZ črn - svžlt, črn - orž

541 Fil. kroužek Lovosice Sběr. setkání v roce 2001  2 ks DZ črn - svžlt, črn - orž

542 Pamětní list 400. výročí povýšení Lovosic (2 ks DZ vert.) črn - svžlt, črn - orž

543 Fil. kroužek Lovosice Sběr. setkání v roce 2001  2 ks DZ črn - svžlt, črn - orž

544 2001 vícebarevná - bíl

545 PF 2001 vícebarevná - bíl

546 PF 2001 Filumenisté z Hradce Králové vícebarevná - bíl

547 2001 črn, zlt - bíl

548 Burza Hradec Králové 18.2.2001 vícebarevná - svzln

549 75. výročí založení loutkář. souboru Kašpárek v pekle črn - růž

550 Staročeský masopust Hradec Králové 22.2.2001 črn - svmdr

551 - 555 Trampské osady severu (5 ks) črn - črv

551 - 555 Trampské osady severu (5 ks) črn - mdr

551 - 555 Trampské osady severu (5 ks) črn - zln

551 - 555 Trampské osady severu (5 ks) črn - žlt

556 Výstava fotografií Melancholie severu 5.3.-25.3.2001 črn - svzln

557 Chrudimské doteky dvoudenní kulturně - duchovní setkání črn - růž

558 Josefské trhy 17.3.2001 Světlá nad Sázavou črn - tmzln

559 Setkání sběratelů Aldis Hradec Králové 1.4.2001 črn - svfial

560 Boučkova Jaroměř 24. - 25.3.2001 črn - tmzln

561 Velikonoční alpský dýchánek 11. - 16.4.2001 črn, svfial - bíl

562 Rekonstrukce bitvy z 15. století Dohalice 7.4.2001 črn - svhnd

563 Pálení čarodějnic 30. dubna 2001 Biřička črn - svmdr

564 Krásy moří a oceánů výstavní síň Husův dům 17.4.-24.6. črn - svfial
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565 Řád Draka se vrací na Trosky 2.-3.6.2001 črn - svzln

566 4. ročník Závodů do vrchu 26.5.2001 (2 ks) črn - črv, črn - svfial

567 Setkání sběratelů Aldis Hradec Králové 27.5.2001 črn - svmdr

568-575 Osobnosti Královéhradecka (8 ks) črn - růž

576 80 let hasičského sboru v Malšovicích 16.6.2001 črn - svmdr

577 Velká dračí pouť aneb rozloučení s divadelní sezónou črn - svžlt

578 Smiřický hrnec 23. června 2001areál zámku ve Smiřicích črn - orž

579 135. výročí bitvy 1866 na Chlumu u Hradce Králové črn - svčrv

580 "Bitva korunního prince" (volná rekonstrukce ...) črn - svčrv

581 Loutkářská Chrudim 1. - 6.7.2001 (2 ks) vícebarevná - zln, tmzln

582 Modlitba anglických skautů črn - svfial

583 Setkání sběratelů Aldis Hradec Králové 2.9.2001 črn - svzln

584 Hudební festival Košumberk 25.8.2001 (2 ks) črn - črv, črn - svmdr 

585 Reiteralpe Hochkalter Watzmann 27. - 30. září 2001 črn - svžlt

586 Šrámkův statek Piletice 8.9.2001 črn - přírodní

587 Jičín - město pohádky 11. - 16.9.2001 vícebarevná - svžlt

588 11. - 13.9.2001 (rubovka k č. 587) vícebarevná - svžlt

589 14. - 16.9.2001 (rubovka k č. 587) vícebarevná - svžlt

590 11. Jezdecké závody 14. - 16.9.2001 na kolbišti "Pod lipou" črn - svzln

591 Den železnice 22.9.2001 črn - svmdr

592 Bitva na Kunětické hoře 29.9.2001 črn - růž

593 Setkání sběratelů 7.10.2001 Aldis HK črn - svzln

594 50. Výročí založení školy Střední prům. škola črn - tmmdr

595 Švédové u Hradeckých bran 6.10.2001 črn - tmzln

596 9. Svatohubertská slavnost 6.10.2001 črn - svžlt

597 Výstava citrusů, jiných subtropických a tropických rostlin črn - svzln

598 Kurz bruslení pro děti zápis 24. - 25.10.2001 črn - mdrzln

599 Sókrates 2400 let od smrti významného filosofa črn - růž

600 Mikuláškou nadílku 1.12.2001 Račice nad Trotinou črn - orž

601 Oslava deseti let od otevření Jesliček 1.11.1991 črn - bíl

602 Plavby v Labi 30. ročník 24.11.2001 vícebarevná - žlt

603 14. ročník závodů "O hradeckého Plaváčka" 26.11.2001 črn - svmdr

604a Betlémy hýbejte se… Výstava betlému, jejich mechanizmů (2 ks) črn - svzln

604b Betlémy hýbejte se… Výstava betlému, jejich mechanizmů (2 ks) črn - karmín

605 Burza Aldis Hradec Králové 16.12.2001 črn - tmzln

606 Pátá tématická výstava na téma DNO od 15.12. do 20.12.2001 črn - svzln

607 PF 2002 filumenisté z Hradce Králové (2 ks) črn - svčrv, svmdr

608 Výstava pohlednic radnice HK vícebarevná - svmdr

609 Kreslené obyvatele Pohádkové země 24.1. - 10.3.2002 črn - svzln

610 777 let města Hradce Králové črn - svžlt

611 Setkání sběratelů 10.2.2002 (2 ks) črn - črv, růž

612-623 Historické pohledy na Hradec Králové (12 ks) črn - zln, črn - orž

624 Boučkova Jaroměř 20. ročník loutkářské přehlídky črn - svfial

625 16.3.2002 Potlach restaurace Sokol Nový Hradec králové črn - črv

626a,b Vynášení Smrtholky z Královýho Hradce 16.3.2002 (2 ks) črn - svmdr

627 Divoký císař Wilder Kaiser 27.3. - 1.4.2002 črn - svzln

628 Gamskogel - Nauspitze (rubovka k č. 627) črn - svzln

629 Daruj krej daruj naději Hradec Králové 11. dubna 2002 črn - svzln

630 Vzpomínka na americkou mírovou misi v květnu 1945 črn - lahvově zln

631 Krajská výstava psů společenských plemen 20.4.2002 črn - svfial

632 Víkend s folklorem sobota 27.4. 2002 črn - růž

633 Víkend s folklorem neděle 28.4. 2002 črn - růž

634 Čarodějnice Úterý 30.4.2002 na nádvoří Pardubického pivovvaru črn - tmzln



Popis

Seznam hradeckých nálepek 1994 - 2022

Číslo Barva papíru

635 Sportovní den aneb hradecké hrátky pro malé i velké 4.5.2002 črn - svfial

636 Jezdecký den vozatajů Skřivany 11.5.2002 črn - orž

637 Přehlídka automobilů a motocyklů Všestary 11.-12.5.2002 črn - lahvově zln

638 hudební festival Hradecká kytara 17.-18.5.2002 črn - zln

639 Valdštejnské slavnosti 3. ročník Jičín 17.-19.5.2002 črn - svzln

640a Císařští u hradeckých bran 18. května 2002 črn - svfial

640b Císařští u hradeckých bran 18. května 2002 (črn čtverec u "C") črn - svfial

641 Festiválek setkání pěveckých komorních sborů 25.-26.5.2002 črn - svmdr

642 Parníček Hradec v provozu od roku 1999 na Labi črn - tmmdr

643a Festival dětského tance KD Aldis 24.-25.5.2002 črn - růž

643b Festival dětského tance KD Aldis 24.-25.5.2002 črn - svmdr

644 XI. c.k. manévry 25.5.2002 Hrádek u Nechanic črn - bíl

645 Folklórní festival Pardubice-Hradec králové 8. června 2002 od 14:00 črn - svzln

646 Folklórní festival Pardubice-Hradec králové 8. června 2002 od 17:00 črn - svzln

647 Folklórní festival Pardubice-Hradec králové 8. června 2002 od 19:00 črn - svzln

648 Zkamenělý svět unikátní výstava 14. května - 28. června 2002 črn - tmzln

649 XI. Východočeský autosalon Zimní stadion 24.- 26.5.2002 črn - svmdr

650 150 let výročí založení míst. has. sboru Všestary 1.6.2002 črn - orž

651 Lhotecká bublanina festival trampské hudby 15.6.2002 črn - zln

652a Dobývání Hoštejnského hradu pátek a sobota 14.-15.6.2002 črn - orž

652b Dobývání Hoštejnského hradu pátek a sobota 14.-15.6.2002 črn - lahvově zln

653 Tradiční dálkový pochod Cestou Jakuba Haliny 15.6.2002 črn - tmmdr

654 Mezinárodní soutěž O zlatou růži rozárium Kukelny 15.6.2002 črn - svžlt

655 Loutkářská Chrudim 51. Ročník 30.6. - 5.7.2002 črn - svmdr

656a Festival folkové hudby Smiřický hrnec sobota 29.6.2002 črn - zln

656b Festival folkové hudby Smiřický hrnec sobota 29.6.2002 črn - karm

657 136. výročí bitvy 1866 na Chlumu u Hradce Králové 28. června 2002 črn - svzln

658 136. výročí bitvy 1866 na Chlumu u Hradce Králové 29. června 2002 črn - svzln

659 Šrámkova Sobotka 46. ročník ve znamení 125. výročí narození črn - růž

660 Vackovo Vysoké Veselí v neděli 30.6.2002 črn - tmzln

661 Neckyáda aneb Zaječické vodní hrátky 20.7.2002 v 10 hodin črn - svmdr

662 Řemeslnické léto Vrchlabí Krkonošské muzeum Pátek 19.7.2002 črn - bíl

663 Mezinárodní festival horolezeckých filmů 22.-25.srpna 2002 črn - zln

664 Historická vzpomínková akce Mladějov - Blosdorf 1915 črn - lahvově zln

665 Svatovavřinecká výstava zvířectva Nový Bydžov 10.8.2002 črn - mdr

666 Posvícenský svod koní Horní Jelení 17. srpna 2002 črn - svmdr

667 Folklorní festival 48. ročník Červený Kostelec črn - svžlt

668 středa 21.8. Slavnostní zahájení (rubovka k č. 667) črn - svžlt

669 Češov u Jičína Fiesta andaluských koní 24.8.2002 črn - črv

670 Theatrum Kuks 2002 22. - 25. srpna 2002 črn - svžlt

671 Posvícení ve skanzenu Veselý Kopec sobota 7.9.2002 črn - tmzln

672 Mladějovská lesní železnička 14.9.2002 črn - karmín

673 Skalická drakiáda sobota 21.9.2002 letiště u Knapů črn - svmdr

674 Zamykání kaktusářské sezóny sobota 28.9.2002 Chrudim črn - žlt

675 Turnaj dvojic v pétangue "O koule Boba Saint Claira" črn - svzln

676 Kopidlenský kvítek Kopidlno u Jičína sobota 12.10.2002 črn - svfial

677 Den stromů sobota 19.10.2002 park Střelnice v Chrudimi črn - mdr

678 Zamykání Doubravy Ronov nad Doubravou neděle 27.10.2002 črn - orž

679 koncert v kostele Zjevení Páně ve Smiřicích 16. listopadu 2002 črn - svzln

680 světový Den veteránů válek Předměřice 11.11.2002 črn - zln

681a Běh do zámeckých schodů Náchod 15.11.2002 črn - mdr

681b Běh do zámeckých schodů Náchod 15.11.2002 črn - orž

682 Hradecký Mid Běleč nad Orlicí sobota 23.11.2002 črn - karm
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683 14. tradiční Mikulášská jízda 30.11.2002 črn - mdr

684 Betlémské světlo zapálené v jeskyni Narození Páně v Betlémě črn - orž

685 Pardubická ryengle 4. ročník taneční country festival črn - tmzln

686 Pejskařský ples kulturní dům v Jičíně 18.1.2003 od 20:00 črn - svzln

687a Burza Hradec Králové - kulturní dům Aldis 23.2.2003 črn - svmdr

687b Burza Hradec Králové - kulturní dům Aldis 23.2.2003 črn - žlt

688 Vyhlášení nejlepších sportovců zo rok 2002 Košumberk črn - svfial

689 Zimní táboření pod rozhlednou na Kozlovském vrchu črn - svmdr

690 Se Sokolem do Evropy Pardubice sokolovna Na Olšinkách črn - lahvově zln

691 Zimní táboření na hradě Lichnici 30. ročník 1.-2.2.2003 črn - svzln

692 Boučkova Jaroměř 21. ročník loutkářské přehlídky 22.2.2003 črn - žlt

693 Burza Aldis Hradec Králové 23.2.2003 črn - karm

694 Velká cena Hradce Králové v mariáši restaurace U Letců 1.3.2003 črn - tmzln

695 Burza Aldis Hradec Králové 9.3.2003 črn - tmmdr

696 Pivní štafeta sjezd na starých jasanových lyžích Sedloňov črn - svmdr

697 80 let pardubického hokeje Východočeské muzeum Pardubice črn - karm

698a Filmový maraton kino Sirius Pardubice črn - svfial

698b Filmový maraton kino Sirius Pardubice črn - zln

699 Zahájení turistické sezóny Královéhradeckého kraje črn - tmzln

700 Odemykání Javorky Lázně Bělohrad Sobota 12.4.2003 črn - svzln

701 Sobotní bitva u Dohalické tvrze 12.4.2003 črn - svčrv

702 Malba a užitá grafika výstava výtvarných prací žáků hradecké SOŠ črn - žlt

703 Kámen a život 24. - 26.4.2003 Výstavní hala v Plačicích črn - svfial

704a 580. výročí památné bitvy na vrchu Gothardě Hořice 19.4.2003 črn - jasně zln

704b 580. výročí památné bitvy na vrchu Gothardě Hořice 19.4.2003 vícebarevná - jasně zln

705-714 Indiánská olympiáda 10. května 2003 (dotisk na ZN č. 324-333) črn - tmmdr

715a Šárovec 2003 tajný závod mopedů 17.5.2003 (moped doprava) črn - zln

715b Šárovec 2003 tajný závod mopedů 17.5.2003 (moped doleva) črn - jasně zln

716 Bojové ukázky z osvobozování města sobota 10. května 2003 črn - karm

717 O cenu hraběte Harracha Libčany 17.5.2003 črn - žlt

718 Scrabble 6. kvalifikační turnaj mistrovství ČR Hradec Králové črn - karm

719 Česká květnice 4. ročník svátku rozkvetlých luk a venkova črn - zln

720 tradiční Dětský den neděle 1.6.2003 črn - přírodní

721 XIV. Přehlídka mladých koní Náchod-Běloves 7. června 2003 črn - svmdr

722 ZUŠ Habrmanova pořádá výstavu Krajina 11.6.-4.9.2003 črn - svžlt

723-728 137. výročí Bitvy u Hradce Králové 3.7.1866 (6 ks) črn - svzln

729 17. ročník běhu do vrchu Běh na Hvězdu 12. července 2003 črn - tmzln

730 11. ročník Hrošecké lávky sobota 12.7.2003 črn - svmdr

731 Týden pro Broumovsko umělecký festival od pátku 25.7.2003 črn - bíl

732 Osada vycházejícího slunce pořádá tradiční hudební festival 26.7. črn - přírodní

733a 1. sraz rodáků Popovice sobota 2. srpna 2003 črn - růž

733b 1. sraz rodáků Popovice sobota 2. srpna 2003 črn - svmdr

734 Dobytí pevnosti kalasperské 16.8.2003 ostrostřelecká garda črn - karm

735 TR Živelná pohroma črn - svzln

736a Theatrum Kuks 2003 první ročník festivalu 21. - 24.8.2003 črn - karm

736b Theatrum Kuks 2003 první ročník festivalu 21. - 24.8.2003 črn - svmdr

737 Šermíři u Hradeckých bran 29. - 30.8.2003 črn - zln

738 Město na kolách II. ročník Hradec Králové črn - karm

739a Pardubice v obležení sraz vojenských historických spolků črn - svžlt

739b Pardubice v obležení sraz vojenských historických spolků črn - orž

740 Novoměstský hrnec smíchu 25. ročník črn - tmžlt

741 Horní Ředice 20. září 2003 vzpomínkové setkání na bojišti črn - tmzln

742a Svatováclavské oslavy 28. září 2003 Velké náměstí (930) črn - črv
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742b Svatováclavské oslavy 28. září 2003 Velké náměstí (9:30) črn - črv

743 Putování za Smířením 2003 z hory Ostaš u Police nad Metují črn - svžlt

744 Zlatá překážka 5. ročník závodů v agility 4.-5.10.2003 črn - svmdr

745 Železniční muzeum Jaroměř výtopna nádraží ČD črn - svžlt

746a Rozloučení se 14. sezónou "Pod drnem" v Hoješíně u Seče črn - orž

746b Rozloučení se 14. sezónou "Pod drnem" v Hoješíně u Seče črn - svmdr

746c Rozloučení se 14. sezónou "Pod drnem" v Hoješíně u Seče črn - zln

747 Zavírání hospůdek sraz v Malšovicích Na hrázce 1.11.2003 črn - karm

748a tradiční Hubertova jízda 1.11.2003 črn - přírodní

748b tradiční Hubertova jízda 1.11.2003 (črn pásy do krajů) črn - přírodní

749 Poslední zápalka … ještě hoří 8.11.2003 črn - zln

750 štětina štetce rozpouštějí malbu na horní straně plátna v strom ... črn - svžlt

751 Tajuplný automobilový rodinný výlet do neznáma sobota 15.11.2003 črn - tmzln

752a Kateřinský jarmark náměstí v Třebechovicích pod Orebem črn - růž

752b Kateřinský jarmark náměstí v Třebechovicích pod Orebem črn - svmdr

753 Hradecký MID 3. Ročník závodů psích spřežení 29.-30.11.2003 črn - karm

754a Setkání sběratelů 7.12.2003 kulturní dům Aldis Hradec Králové črn - svmdr

754b Setkání sběratelů 7.12.2003 kulturní dům Aldis Hradec Králové črn - svžlt

755 Třebechovičtí trubači zadují v neděli 7.12.2003 od 14 hodin črn - růž

756 4. ročník Skobáckého putování 6. prosince 2003 črn - svzln

757 Výstava poštovních známek kolonáda Jánských Lázní črn - svmdr

758 Vánoční výstava na Veselém kopci 13.12. - 4.1.2004 črn - svžlt

759a Tradiční rozvoz betlémského světla Sobota 20.12.2003 (bílá) črn - svmdr

759b Tradiční rozvoz betlémského světla Sobota 20.12.2003 (černá) črn - svmdr

760 Aby celý rok 2004 zněl na správnou notu črn - žlt

761 Setkání sběratelů KD Aldis Hradec Králové 18. ledna 2004 črn - karm

762 Setkání otužilců na Metuji Sobota 10.1.2004 črn - orž

763 Indiánský svátek o sedmnáctém dnu měsíce ledna črn - svzln

764a Let montgolfiér nad lodžií v Libosadu u Jičína 24. ledna 2004 črn - črv

764b Let montgolfiér nad lodžií v Libosadu u Jičína 24. ledna 2004 črn - žlt

765 XXVII. ročník lyžařského Přejezdu Žďárských vrchů 24.1.2004 črn - svmdr

766 Střepy a střípky z dějin Hradce Králové črn - přírodní

767 Dobytí náchodského Klondiku 14. ročník zlatokopeckého závodu črn - žlt

768 Kapitoly z Královéhradecké historie Mosty přes Labe a Orlici črn - svžlt

769a Masopustní průvod masek 22.2.2004 Třebechovice p. Orebem črn - orž

769b Masopustní průvod masek 22.2.2004 Třebechovice p. Orebem črn - růž

770 KD Aldis Hradec Králové Sběratelská burza 29.2.2004 črn - svžlt

771 Boučkova Jaroměř 22. ročník 28.2.2004 črn - lahvově zln

772a Putování k hranicím stvoření 28.2.2004 črn - růž

772b Putování k hranicím stvoření 28.2.2004 (bez bílého rámce) črn - růž

773 5. ročník taneční soutěže Hradecké jablíčko 6.3.2004 črn - tmžlt

774a KD Aldis pořádá Velkou sběratelskou burzu 11. dubna 2004 črn - črv

774b KD Aldis pořádá Velkou sběratelskou burzu 11. dubna 2004 črn - svmdr

775 Pamětní aršík vydaný u příležitosti konaní sběr. burzy 11.4.2004 vícebarevná - bíl

776 Jarní cyklistické otvírání hospůdek Sobota 20.3.2004 Na Hrázce črn - růž

777 Les plný zvířátek u rybníka Plachta v Hradci Králové 20.3.2004 črn - žlt

778 Upálení zrádného Jidáše 10.4.2004 Ve Vinarech na Chrudimsku črn - svžlt

779 Mosty přes Labe a Orlici Pražský most črn, žlt - svžlt

780a Oslavy Dne Země Kostelecké Horky 24.4.2004 črn - lahvově zln

780b Oslavy Dne Země Kostelecké Horky 24.4.2004 (bílý okraj) črn - svmdr

781 České čarodějnice letí do Evropy Médium 30.4.2004 črn - črv

782 Kola v přírodě II. ročník akce v sobotu 15. května 2004 vícebarevná - bíl

783 Setkání sběratelů všech oborů v KD Aldis 13. června 2004 črn - svzln
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784 Tradiční pochod Otevírání studánek va Vlčkově 29.5.2004 črn - mdr

785 Kovářovská desítka Tradiční pochod Sobota 29.5.2004 črn - tmzln

786a Extrémní běh na Kun. horu středa 2. června 2004 (ostré hrany) črn - růž

786b Extrémní běh na Kun. horu středa 2. června 2004 (oblé hrany) črn - růž

787 138. výročí bitvy 1866 na Chlumu u Hradce Králové Pátek 2.7. črn - svzln

788 138. výročí bitvy 1866 na Chlumu u Hradce Králové Sobota 3.7. črn - svzln

789 138. výročí bitvy 1866 na Chlumu u Hradce Králové Neděle 4.7. črn - svzln

790 27. ročník Ledecké lávky 3.7.2004 vždy od 20:00 hod. črn - svmdr

791 Nábřeží paromilů 2. ročník na Smetanově nábřeží v Hradci Králové črn - svčrv

792 Košumberské léto 2004 prázdninové akce na nádvoří hradu črn - zln

793-798 Mladějov - Blosdorf 1915 sobota 7.8.2004 (6 ks) črn - karm

799 Polická pouť 14. a 15.8.2004 náměstí Police nad Metují črn - svžlt

800 Kohoutov tradiční přehlídka lidových řemesel 14. srpna 2004 črn - svzln

801 Třetí setkání Automobiloví veteráni 14.8.2004 14 hodin črn - žlt

802a Setkání s folklórem 16. ročník 20. srpna 2004 črn - orž

802b Setkání s folklórem 16. ročník 20. srpna 2004 črn - žlt

803 Střelbu z praku na střelnici v Ostroměři 4. září 2004 črn - svžlt

804 Běh Broumovskými stěnami v sobotu 4.9.2004 črn - zln

805a Jičín město pohádky 6. - 11.9.2004 črn - karm

805b Jičín město pohádky 6. - 11.9.2004 črn - orž

805c Jičín město pohádky 6. - 11.9.2004 črn - žlt

806 jezdecké závody O cenu města Hořic črn - lahvově zln

807a Setkání sběratelů všech oborů KD Aldis 10.10.2004 črn - karm

807b Setkání sběratelů všech oborů KD Aldis 10.10.2004 črn - žlt

808a Setkání Skautů Hradec Králové Kukelny Svojsíkova klubovna črn - zln

808b Setkání Skautů Hradec Králové Kukelny Svojsíkova klubovna vícebarevná - zln

809a Kopidlenský kvítek 9.10.2004 11. ročník (09.10.2004) črn - svžlt

809b Kopidlenský kvítek 9.10.2004 11. ročník (9.10.2004) črn - svžlt

810 První Mezinárodní vodácký festival Divoká Orlice črn - svčrv

811 Kurz bruslení pro děti Bruslařský klub Hradec Králové črn - svmdr

812 Zavírání hospůdek 2. ročník relaxační vyjížďky sobota 6.11.2004 črn - žlt

813a Slavnostní otevření naučné stezky v parku Libosad 18.11.2004 črn - karm

813b Slavnostní otevření naučné stezky v parku Libosad 18.11.2004 črn - svmdr

814 Hubertova jízda v sobotu 13.11.2004 ukončí sezónu Hradecký klub črn - bíl

815 Výlov rybníka Práchovna v sobotu 13.11.2004 črn - svmdr

816 Ptačí festival pozorování ptáků ve volné přírodě u Havl. rybníků črn - přírodní

817 Plavba v Labi Eliščino nábřeží v centru Hradce Králové 27.11.2004 črn - svmdr

818a Zimní táboření na Hvězdě 41. ročník turistické akce črn - svžlt

818b Zimní táboření na Hvězdě 41. ročník turistické akce črn - orž

819 Živý betlém na návsi v Domašíně v pátek 10. prosince črn - bílý přírodní

820 PF 2005 úspěšný vstup do Nového roku vícebarevná - bíl

821a Výstava autogramů Budova Krajského úřadu v Hradci Králové črn - svžlt

821b Výstava autogramů Budova Krajského úřadu v Hradci Králové črn - mdr

822 Novoroční cena soutěž ve standardních i latinsko-amerických tancích črn - růž

823a Výstava Vzpomínky na legendu Hradec Králové Rokytova síň črn - svmdr

823b Výstava Vzpomínky na legendu Hradec Králové Rokytova síň črn - svzln

824a Šediváčkův long závod psích spřežení (dělenná čára pod nadpisem) črn - zln

824b Šediváčkův long závod psích spřežení (plná čára pod nadpisem) črn - lahvově zln

825 Masopustní průvod 8. února 2005 Adalbertinum - Muzeum črn - bíl

826 Setkání sběratelů všech oborů KD Aldis Hradec Králové 20.2.2005 črn - růž

827a Salon východočeské fotografie 2005 Muzeum východních Čech črn - orž

827b Salon východočeské fotografie 2005 Muzeum východních Čech črn - mdr

827c Salon východočeské fotografie 2005 Muzeum východních Čech črn - zln
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828 Pozvánka na setkání sběratelů do Hradce Králové vícebarevná - svžlt

829 KD Aldis 6. března 2005 (rubovka k č. 829) vícebarevná - svžlt

830 Zábavné odpoledne na sněhu 26.2.2005 v Dolní Brusnici črn - svmdr

831 23. ročník loutkářské přehlídky Boučkova Jaroměř črn - svčrv

832 Vynášení smrtholky z Hradce Králové Jiráskovy sady črn - mdr

833a O Rychnovský pohárek soutěžní přehlídka tanečních kolektivů črn - svmdr

833b O Rychnovský pohárek soutěžní přehlídka tanečních kolektivů črn - žlt

834 Les plný zvířátek procházka pro děti 2.4.2005 črn - žlt

835a Setkání sběratelů KD Aldis 17. dubna 2005 črn - růž

835b Setkání sběratelů KD Aldis 17. dubna 2005 črn - svzln

836-842 Hradec Králové 1225 - 2005 (7 ks) črn - svčrv

843 První secvičnou vojenských historických jednotek 9.4.2005 črn - svmdr

844a Tradiční litická pouť 9.4.2005 Záchlumí v údolí Divoké Orlice črn - orž

844b Tradiční litická pouť 9.4.2005 Záchlumí v údolí Divoké Orlice črn - mdr

845 Krajem Eduarda Štorcha 7. ročník cyklotrasy 21. května 2005 črn - přírodní

846 - 853 XIV. C. a K. manévry zámek Hrádek u Nechanic (skládačka 8 ks) vícebarevná - bíl

854 Smiřický hrnec 17. ročník sobota 18.6.2005 črn - svčrv

855 120. výročí založení Sbor dobrovolných hasičů v Pileticích črn - tmzln

856 Celostátní setkání majitelů vozů Škoda 11.6.2005 črn - svzln

857 Sběratelské setkání všech oborů 26.6.2005 črn - orž

858 11. ročník dálkového pochodu Broumovskem črn - svmdr

859 700. výročí založení města Nový Bydžov črn - svčrv

860 225 let od založení pevnosti Josefov črn - tmzln

861a Greenhorns škola v přírodě Broumovsko črn - zln

861b Greenhorns škola v přírodě Broumovsko črn - svmdr

862 Broumovské letní hrátky Heřmánkovice 2005 črn - fial

863 Broumovské letní hrátky Heřmánkovice 2005 (rubovka) črn - fial

864a Setkání s folklórem Hradec Králové 19. - 20. srpna 2005 (2 ornamenty) črn - zln

864b Setkání s folklórem Hradec Králové 19. - 20. srpna 2005 (1 ornament) črn - zln

865 Mezinárodní horolezecký filmový festival 25. - 28.8.2005 črn - svmdr

866 Pardubický festival vína 26. - 27.8.2005 črn - žlt

867 Naučná stezka Les Chlum a okolí črn - svžlt

868a Město na kolách IV. ročník Hradec Králové črn - karm

868b Město na kolách IV. ročník Hradec Králové črn - svzln

869 Hudba hradeckých literátu v době renesanční 27.9.2005 črn - růž

870a Svatováclavská přehlídka koní Hradec Králové 28.9.2005 črn - svorž

870b Svatováclavská přehlídka koní Hradec Králové 28.9.2005 (chybotisk) črn - svorž

871 Setkání sběratelů Hradec Králové KD Aldis 16. října 2005 črn - zln

872 Podorlický skanzen Krňovice črn - svmdr

873 Mistrovství Evropy psích spřežení Běleč nad Orlicí 12.-13.11.2005 črn - zln

874 120 let Klicperova divadla 1885-2005 črn - žlt

875a Setkání sběratelů KD Aldis 20.11. 2005 Zapalte v sobě … črn - žlt

875b Setkání sběratelů KD Aldis 20.11. 2005 Zapalte v sobě … črn - svmdr

875c Setkání sběratelů KD Aldis 20.11. 2005 Zapalte v sobe … (chybotisk) črn - žlt

876 Plavby v Labi 26.11.2005 črn - svčrv

877-900 Indiáni (série 24 ks) črn - žlt

901 Živý betlém u katedrály Svatého Ducha črn - svžlt

902 Tradiční vytrubování na Štědrý den u Muzea betlémů črn - svzln

903 První meziplanetární národopisná výstava 7.1.2006 črn - orž

904 Cestopisná přednáška s diapozitivy AC klub 9. ledna 2006 črn - svorž

905 Setkání sběratelů KD Aldis Hradec Králové 15. ledna 2006 črn - svžlt

906 Šediváčkův long 10. ročník 24.-28. ledna Deštné črn - tmzln

907 Východočeské Pompeje Muzeum východních Čech črn - krémbíl
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908 Setkání sběratelů KD Aldis Hradec Králové 26. února 2006 črn - svzln

909a 13. Ples ZUŠ Na Střezině Adalbertinum 13. února 2006 črn - svžlt

909b 13. Ples ZUŠ Na Střezině Adalbertinum 13. února 2006 črn - karm

910 Čajová výstava Rokytova výstavní síň Hradec Králové črn - svorž

911 AC klub diapozitivy Matterhorn 6. března. 2006 črn - mdr

912 Utkej se v rapu finále hip-hopové soutěže sobota 18.3.2006 črn - svžlt

913a 10. dětský hradecký bál Addalbertinum 25.3.2006 črn - zln

913b 10. dětský hradecký bál Addalbertinum 25.3.2006 črn - karm

914a Otloukej se, píšťaličko, otloukej (rubovka k č. 913) črn - zln

914b Otloukej se, píšťaličko, otloukej (rubovka k č. 913) črn - karm

915 Sjíždění divokých evropských řek digitální projekce 3.4.2006 črn - bíl

916 otevírání pevnosti Josefov u příležitosti 140. výročí črn - svzln

917a Hradecký majáles 2006 2. - 4. května črn - orž

917b Hradecký majáles 2006 2. - 4. května črn - zln

918 Den otevřených dveří Třebechovické muzeum betlémů 18.5.2006 črn - karm

919 Mistrovství ČR v závodech chrtů a ohařů Praskačka črn - karm

920 Mistrovství ČR v závodech chrtů a ohařů 27. května 2006 (rub. k č.919) črn - karm

921a Smiřický hrnec sobota 17.6.2006 Fotbalový stadion SK Smiřice črn - zln

921b Smiřický hrnec sobota 17.6.2006 Fotbalový stadion SK Smiřice črn - žlt

921c Smiřický hrnec sobota 17.6.2006 Fotbalový stadion SK Smiřice črn - růž

922 Folklórní festival Pardubice - Hradec Králové Šrámkův statek črn - svmdr

923 Folklórní festival Pardubice - Hradec Králové Pernštýnské náměstí črn - svmdr

924 Veteránem Českým rájem 22. ročník soutěže historických vozidel črn - svrůž

925 1. ročník Veřejného běhu okolo Hradce proti obezitě 17. června 2006 črn - zln

926 6. ročník literární soutěže O Hradeckého Škrábáka črn - růž

927 140. výročí bitvy na Chlumu u Hradce Králové črn - svzln

928 Prusko - Rakouská válka 1866 bitevní ukázky v Hořiněvsi črn - svzln

929 Setkání přátel jihoamerických indiánů Machov črn - přírodní

930 české rozhledny - Štěpánka vícebarevná - bíl

931 české rozhledny - Štěpánka (rubovka) črn - bíl

932 české rozhledny - Milešovka vícebarevná - bíl

933 české rozhledny - Milešovka (rubovka) črn - bíl

934 české rozhledny - Goëthova vícebarevná - bíl

935 české rozhledny - Goëthova (rubovka) črn - bíl

936 české rozhledny - Bramberk vícebarevná - bíl

937 české rozhledny - Bramberk (rubovka) črn - bíl

938 české rozhledny - Masarykova věž vícebarevná - bíl

939 české rozhledny - Masarykova věž (rubovka) črn - bíl

940 české rozhledny - Děčínský Sněžník vícebarevná - bíl

941 české rozhledny - Děčínský Sněžník (rubovka) črn - bíl

942 české rozhledny - Hněvín u Mostu vícebarevná - bíl

943 české rozhledny - Hněvín u Mostu (rubovka) črn - bíl

944 777 let obce Stěžery 22.-24. září 2006 črn - růž

945a 23. Mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice nad Metují črn - karm

945b 23. Mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice nad Metují črn - mdr

946a Novoměstský hrnec smíchu 2006 28. ročník črn - orž

946b Novoměstský hrnec smíchu 2006 28. ročník črn - tmorž

947 Město na kolech V. ročník jízdy královéhradeckých občanů črn - žlt

948 sběratelské setkání 24. září 2006 KD Aldis Hradec Králové črn - svzln

949 Svatohubertská slavnost 13. ročník 7.10.2006 Kuks črn - růž

950 Světec Hubert pocházel (rubovka k č. 949) črn - růž

951 Hradecká drakiáda 2006 7. října črn - žlt

952a setkání sběratelů v KD Aldis v Hradci Králové 5. listopadu 2006 črn - žlt
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952b setkání sběratelů v KD Aldis v Hradci Králové 5. listopadu 2006 (9x12 cm) črn - přírodní

953a Po kom se jmenuje Tomkova ulice črn - svzln

953b Po kom se jmenuje Tomkova ulice črn - mdr

954 Patagónií v sedlech čtyřměsíční expedice v koňském sedle črn - tmzln

955a Hradecký MID 6. ročník 25.-26.11.2006 črn - zln

955b Hradecký MID 6. ročník 25.-26.11.2006 črn - karm

956 Plavby v Labi 35. ročník sobota 25.11.2006 črn - růž

957a Drahé kameny zvěrokruhu pro život 21.11.-22.12.2006 črn - svzln

957b Drahé kameny zvěrokruhu pro život 21.11.-22.12.2006 črn - žlt

958 Mikulášský expres 2. a 3. prosince 2006 Jaroměř - Hradec Králové črn - orž

959 Předvánoční zpívání s betlémským světlem na Velkém náměstí črn - črv

960 Setkání sběratelů 17. prosince 2006 Neseďte doma, přijďte se podívat črn - bíl

961 Krása železa sbírka kovářských prací Muzeum Hradec Králové črn - růž

962 Štastný nový rok 2007 Allumettes Jmperiales vícebarevná - bíl

963 Štastný nový rok 2007 vícebarevná - bíl

964 Zimní táboření pod Zvičinou črn - svzln

965 úspěšně jsem zvládl Zimní táboření pod Zvičinou črn - svzln

966 Střezinská fidlovačka 9. ledna od 18. hodin črn - žlt

967 Cestopisná přednáška Irsko 22. ledna 2007 črn - svmdr

968a Od pevnosti k salonu republiky 7. února 2007 od 17 hodin črn - črv

968b Od pevnosti k salonu republiky 7. února 2007 od 17 hodin črn - svzln

969a Kouzelný svět hraček výstavní síň ve Špýcharu črn - žlt

969b Kouzelný svět hraček výstavní síň ve Špýcharu črn - růž

970 Šediváčkův long XI. ročník 23.-27. ledna 2007 črn - zln

971 Turistické zápalky vícebarevná - bíl

972 Setkání sběratelů 25. února 2007 v prostorách KD Aldis črn - svzln

973 Indiáni kmene Lakotů-Siouxů včera a dnes črn - svfial

974 Rokytova výstavní síň Kavčí plácek (rubovka k č.973) črn - svfial

975 700 i 695 let chrámu sv. Ducha gotická cihlová stavba črn - svžlt

976 Náchodský Klondike 17. ročník 24.2.2007 črn - žlt

977a VII. Vodácký den v Chocni 10. března 2007 črn - svmdr

977b VII. Vodácký den v Chocni 10. března 2007 črn - svzln

978 Dívka s černými vlasy Venkovská galerie črn - svžlt

979a Smiřické svátky hudby 2007 4.-9.4.2007 črn - svzln

979b Smiřické svátky hudby 2007 4.-9.4.2007 črn - svčrv

980 Do světa i do vesmíru na hvězdárně 31.3.2007 črn - svfial

981a O hradeckého škrabáka 7. ročník 26. dubna 2007 črn - svmdr

981b O hradeckého škrabáka 7. ročník 26. dubna 2007 črn - črv

982a Majáles Hradec Králové 30.4.2007 črn - svzln

982b Majáles Hradec Králové 30.4.2007 črn - svmdr

983a 8. TT víkend 12.-13.5.2007 mezinárodní setkání přátel železnice črn - svfial

983b 8. TT víkend 12.-13.5.2007 mezinárodní setkání přátel železnice črn - črv

984 Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu 17.-20.5.2007 črn - svmdr

985a Lanolezení v Šimkovýcg sadech 26.-27.5.2007 črn - žlt

985b Lanolezení v Šimkovýcg sadech 26.-27.5.2007 črn - fial

985c Lanolezení v Šimkovýcg sadech 26.-27.5.2007 črn - svmdr

986 Pamětnický šutr 4. ročník trampského & country festiválení črn - svzln

987 Na stráni tak opuštěná stále roste sosna črn - svžlt

988 Výstava výtvarného oboru ZUŠ Na Střezině od 24.5. do 10.6.2007 črn - svžlt

989a Kriminalita Východních Čech v 16.-18. století črn - svhnd

989b Kriminalita Východních Čech v 16.-18. století črn - mdr

990 141. výročí bitvy U Hradce Králové v r. 1866 (voják na koni) črn - svfial

991 141. výročí bitvy U Hradce Králové v r. 1866 (pochodující vojsko) črn - svfial
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992a Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky 25.-29.7.2007 črn - svmdr

992b Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky 25.-29.7.2007 črn - svzln

993 Zálesácký třídenní pochod Žďárské vrchy 20.-22.7.2007 črn - svfial

994a Putování historií Hradce Králové procházky historií města črn - mdr

994b Putování historií Hradce Králové procházky historií města črn - svhnd

995 Theatrum Kuks 23.-26.8.2007 vícebarevná - bíl

996a Město na kolech VI. ročník Neděle 16. září 2007 črn - črv

996b Město na kolech VI. ročník Neděle 16. září 2007 črn - svmdr

996c Město na kolech VI. ročník Neděle 16. září 2007 črn - žlt

997 24. mezinárodní horolezecký filmový festival 23.-26. srpna 2007 črn - svfial

998a hradecká skautská dechovka vystoupí na novohradeckém náměstí črn - svfial

998b hradecká skautská dechovka vystoupí na novohradeckém náměstí črn - svzln

999 5. ročník nábřeží Paromilů 8. září 2007 črn - svhnd

1000a 80. výročí budovy Gymnázia J.K. Tyla Hradec Králové črn -svmdr

1000b 80. výročí budovy Gymnázia J.K. Tyla Hradec Králové črn - žlt

1001-1010 prezidenti Spojených států amerických (1-10) črn - jasnězln

1011-1020 prezidenti Spojených států amerických (11-20) črn - svžlt

1021 Galaktická stezka Nový Hradec Králové črn - svfial

1022 V. ročník Mezinárodní festival outdoorových filmů črn - svmdr

1023 Hradecký Mid závody psích spřežení 7. ročník črn - svčrv

1024 Plavby v Labi 36. ročník sobota 25.11.2006 črn - okr

1025a Setkání sběratelů 16.12.2007 Aldis Hradec Králové črn - svfial

1025b Setkání sběratelů 16.12.2007 Aldis Hradec Králové črn - svzln

1026a Vánoční kytary z Habrmanky 20.12.2007 črn - svžlt

1026b Vánoční kytary z Habrmanky 20.12.2007 črn - svmdr

1027 PF 2008 šťastný nový rok vícebarevná - bíl

1028 Setkání sběratelů KC Aldis Hradec Králové 13.1.2008 črn - jasnězln

1029-1034 Toulky Francií (6 ks) črn - svhnd

1035 Naděje královéhradeckého sportu 30. ledna 2008 od 19 hodin črn - mdr

1036 Naděje královéhradeckého sportu 30. ledna 2008 od 19 hodin črn - růž

1037a Brýle pro Afriku univerzita Hradec Králové 9.2.-29.2.2008 črn - bíl

1037b Brýle pro Afriku univerzita Hradec Králové 9.2.-29.2.2008 črn - růž

1038a Tvář věnného města Hradce Králové črn - mdr

1038b Tvář věnného města Hradce Králové črn - svzln

1039 Setkání sběratelů kongresové centrum Aldis 9.3.2008 črn - orž

1040a 3. ročník Běhu proti obezitě 15.3.2008 črn - črv

1040b 3. ročník Běhu proti obezitě 15.3.2008 črn - žlt

1041a 5. ročník Smiřických svátků hudby 19.-24.3.2008 črn - svhnd

1041b 5. ročník Smiřických svátků hudby 19.-24.3.2008 črn - svzln

1042a Graffiti street jam Magistrát města Hradce Králové črn - svžlt

1042b Graffiti street jam Magistrát města Hradce Králové črn - přírodní

1043 Mezinárodní prodejní výstava minerálů 22. března 2008 črn - svžlt

1044 Před třiceleti lety byl zbořen Zámeček na Novém Hradci Králové črn - svhnd

1045 První zmínku o novohradeckém Zámečku .... (rubovka k číslo 1044) črn - svhnd

1046a Nový psí útulek v Hradci králové Malšovicích črn - hnd

1046b Nový psí útulek v Hradci králové Malšovicích črn - zln

1047a Velká inventura 4. ročník přehlídky nezávislé divadelní scény črn - žlt

1047b Velká inventura 4. ročník přehlídky nezávislé divadelní scény črn - karm

1048 Třebechovice pod Orebem 650. výročí první písemné zmínky črn - svmdr

1049 Třebechovice pod Orebem Město betlémů črn - svmdr

1050 Setkání sběratelů KC Aldis Hradec Králové 11.5.2008 črn - zln

1051a Májové varhanní nešpory v kostele sv. Antonína 11. května črn - okr

1051b Májové varhanní nešpory v kostele sv. Antonína 11. května črn - hnd
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1052 Oddíl Greenhorns Ruprechtice Pohádkový tábor črn - růž

1053 Oddíl Greenhorns Ruprechtice Puťák črn - svmdr

1054 Oddíl Greenhorns Ruprechtice Zálesácký tábor črn - svzln

1055a Velká cena města Hradce Králové 30.5.-1.6.2008 črn - karm

1055b Velká cena města Hradce Králové 30.5.-1.6.2008 črn - orž

1056a Overloon 1944 31.5.2008 dobývání mostu črn - zln

1056b Overloon 1944 31.5.2008 dobývání mostu črn - svhnd

1057a Jubilejní 20. ročník hudebního festivalu Smiřický hrnec 14. června 2008 črn - svmr

1057b Jubilejní 20. ročník hudebního festivalu Smiřický hrnec 14. června 2008 črn - črv

1057c Jubilejní 20. ročník hudebního festivalu Smiřický hrnec 14. června 2008 črn - žlt

1058 Soutěžní akce pro děti a dospělé Sbírka mušlí črn - svžlt

1059a Kamikaze Ledecká lávka 27.-28. června 2008 črn - svčrv

1059b Kamikaze Ledecká lávka 27.-28. června 2008 črn - svzln

1059c Kamikaze Ledecká lávka 27.-28. června 2008 črn - svmdr

1060a Nábřeží paromilů 6. ročník 30.8.2008 črn - svžlt

1060b Nábřeží paromilů 6. ročník 30.8.2008 črn - zln

1061 142. výročí bitvy u Hradce Králové 3. července 1866 črn - svhnd

1062 142. výročí bitvy u Hradce Králové 3. července 1866 črn - okr

1063-1072 prezidenti Spojených států amerických (21-30) črn - karm

1073 Indiánské léto pod Kuksem 9.8.2008 vícebarevná - bíl

1074a Nábřeží keramiky a skla III. ročník 16. srpna 2008 črn - zln

1074b Nábřeží keramiky a skla III. ročník 16. srpna 2008 črn - orž

1075a 24. mezinárodní horolezecký filmový festival 23.-26.8. 2008 črn - mdr

1075b 24. mezinárodní horolezecký filmový festival 23.-26.8. 2008 črn - zln

1076-1083 Setkání Čermných 30. srpna 2008 areál zdraví a sportu Dolní Čermná (8 ks) vícebarevná - bíl

1084 Město na kolech VII. Ročník 14. září 2008 črn - zln

1085a Slam Poetry Hradec Králové 3. října letní kino Širák črn - svfial

1085b Slam Poetry Hradec Králové 3. října letní kino Širák črn - svmdr

1086a Svatováclavské slavnosti 26.-28. září 2008 náměstí F.L. Věka črn - orž

1086b Svatováclavské slavnosti 26.-28. září 2008 náměstí F.L. Věka črn - karm

1087 Školský jarmark aneb "Řemeslo má zlaté dno" 4.10. 10-16 hod. črn - okr

1088a Klicperův Chlumec 3.10.-6.11.2008 61. ročník črn - zln

1088b Klicperův Chlumec 3.10.-6.11.2008 61. ročník črn - črv

1089a Stepařský festival 9. Ročník 11. října 2008 črn - svzln

1089b Stepařský festival 9. Ročník 11. října 2008 črn - svžlt

1090a Scout frisbee cup 18.-19. října 2008 črn - karm

1090b Scout frisbee cup 18.-19. října 2008 črn - svmdr

1090c Scout frisbee cup 18.-19. října 2008 črn - žlt

1091a Křest poštovní známky s motivem betlému 7.11.2008 črn - svmdr

1091b Křest poštovní známky s motivem betlému 7.11.2008 črn - žlt

1092 41. Týnišťský divadelní podzim 7.-30.11.2008 črn - růž

1093a První adventní svíce dohořela Zpívání pod vánočním stromem 29.11.2008 črn - svfial

1093b První adventní svíce dohořela Zpívání pod vánočním stromem 29.11.2008 črn - črv

1094 Plavby v Labi 37. ročník 22. listopadu 2008 črn - svmdr

1095 PF 2009 (krabička zápalek a hořící sirka) vícebarevná - bíl

1096 14. konference ČFS Sušice 29. března 2008 hnd, žlt - bíl

1097a Francouzský víkend v kině Centrál 2.4. ledna 2009 črn - růž

1097b Francouzský víkend v kině Centrál 2.4. ledna 2009 črn - črv

1098-1103 Česká Třebová zajímavá místa (6 ks) črn - žlt

1104 160. výročí úmrtí Bernarda Fürtha 1796 - 1849 vícebarevná - bíl

1105a Expozice hraček "Bylo nebylo …" gotický sál Zámku Pardubice črn - svzln

1105b Expozice hraček "Bylo nebylo …" gotický sál Zámku Pardubice črn - karm

1106a Boučkova Jaroměř XXVII. ročník loutkářské přehlídky črn - zln
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1106b Boučkova Jaroměř XXVII. ročník loutkářské přehlídky črn - svmdr

1107-1112 Karel Bendl, Josef B. Förster … (6 ks) črn - svčrv

1113 1 Karel Bendl hudební skladatel (rubovka k sérii 1107-1112) črn - svčrv

1114a IX. Grand festival smíchu 2009 Pardubice črn - svžlt

1114b IX. Grand festival smíchu 2. až 9. března 2009 Pardubice črn - svžlt

1115a volná rekonstrukce bitvy u Benešova Mokrovousy 21. března 2009 črn - zln

1115b volná rekonstrukce bitvy u Benešova Mokrovousy 21. března 2009 črn - svmdr

1115c volná rekonstrukce bitvy u Benešova Mokrovousy 21. března 2009 črn - mdr

1116a Vynášení Smrtholky z Královýho Hradce 29.3.2009 črn - svmdr

1116b Vynášení Smrtholky z Královýho Hradce 29.3.2009 črn - svčrv

1117a Smiřické svátky hudby 2009 7.-13. dubna 2009 črn - orž

1117b Smiřické svátky hudby 2009 7.-13. dubna 2009 črn - orž

1118 Česká grafika 60. let Galerie moderního umění Hradec Králové črn - svzln

1119a Overlon 1944 vzpomínková akce 23.5. od 14 hod. črn - svmdr

1119b Overlon 1944 vzpomínková akce 23.5. od 14 hod. črn - žlt

1120 Country festival Pamětnický šutr 5.-7. června 2009 črn - růž

1121a 21. ročník festivaku Smiřický hrnec 13. června 2009 (bez rámce) črn - svčrv

1121b 21. ročník festivaku Smiřický hrnec 13. června 2009 (s rámcem) črn - svčrv

1121c 21. ročník festivaku Smiřický hrnec 13. června 2009 črn - žlt

1122 143 let od bitvy u Hradce Králové 3. července 1866 črn - svmdr

1123 pátek 3. července 2009 zádušní mše … (rubovka k č. 1122) črn - svmdr

1124a Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu 6. ročník 11.-14.6.2009 črn - svmdr

1124b Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu 6. ročník 11.-14.6.2009 črn - zln

1125a Betlém - dobová kronika Třebechovice pod Orebem 6.-10. července 2009 črn - mdr

1125b Betlém - dobová kronika Třebechovice pod Orebem 6.-10. července 2009 črn - zln

1126a Léto na statku letní koncerty na pódiu "Pod dubem" črn - svzln

1126b Léto na statku letní koncerty na pódiu "Pod dubem" črn - orž

1127a Podorlický skanzen Krňovice Výstava papírových modelů 1.7.-30.9. črn - zln

1127b Podorlický skanzen Krňovice Výstava papírových modelů 1.7.-30.9. črn - črv

1128a 500 let od ulití zvonu Augustin třetí nejtěžší zvon v ČR črn - svzln

1128b 500 let od ulití zvonu Augustin třetí nejtěžší zvon v ČR črn - svžlt

1129a 7. Mezinárodní nábřeží paromilů 29.8.2009 črn - orž

1129b 7. Mezinárodní nábřeží paromilů 29.8.2009 črn - svmdr

1130a Jaroměřské divadlení 7. ročník 5.-13. září 2009 črn - orž

1130b Jaroměřské divadlení 7. ročník 5.-13. září 2009 črn - svfial

1131a Jičín - město pohádky 19. ročník 8.-13. září 2009 črn - mdr

1131b Jičín - město pohádky 19. ročník 8.-13. září 2009 črn - zln

1132a divadlo Jesličky stálá divadelní scéna ZUŠ Na Střezině črn - růž

1132b divadlo Jesličky stálá divadelní scéna ZUŠ Na Střezině črn - črv

1133-1141 Sochařský park U sv. Gotharda Hořice (9 ks) črn - růž

1142a 36. ročník O cenu Matěje Kopeckého Libčany črn - svžlt

1142b 36. ročník O cenu Matěje Kopeckého Libčany črn - svmdr

1143a Pardubická ryengle 11. ročník taneční country festival črn - dřevitý

1143b Pardubická ryengle 11. ročník taneční country festival črn - bílý

1144a Zimní plavba v Labi 21.11.2009 Hradec Králové črn - svmdr

1144b Zimní plavba v Labi 21.11.2009 Hradec Králové črn - orž

1145a Galerie moderního umění Přírůstky z let 2004- 2008 črn - orž

1145b Galerie moderního umění Přírůstky z let 2004- 2008 črn - svzln

1146a Dobrý večer s věšákem Vánoční poslechovka Pátek 11.12.2009 črn - růž

1146b Dobrý večer s věšákem Vánoční poslechovka Pátek 11.12.2009 črn - dřevitý

1147a Kytarový vánoční koncert ZUŠky 17. prosince črn - zln

1147b Kytarový vánoční koncert ZUŠky 17. prosince črn - svmdr

1147c Kytarový vánoční koncert ZUŠky 17. prosince črn - orž
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1148a Muzeum východních Čech expozice v roce 2010 črn - črv

1148b Muzeum východních Čech expozice v roce 2010 črn - orž

1149a Hry a klamy interaktivní výstava bývalá továrna Vertex 8.1.-21.2.2010 črn - zln

1149b Hry a klamy interaktivní výstava bývalá továrna Vertex 8.1.-21.2.2010 črn - svžlt

1149c Hry a klamy interaktivní výstava bývalá továrna Vertex 8.1.-21.2.2010 črn - růž

1150a Šediváčkův Long 25.-30.1.2010 črn - zln

1150b Šediváčkův Long 25.-30.1.2010 črn - svmdr

1151a nejdelší závod psích spřežení v ČR (rubovka k č. 1150) črn - zln

1151b nejdelší závod psích spřežení v ČR (rubovka k č. 1150) črn - svmdr

1152-1160 Old Timer (série 9 ks) črn - orž

1161a filmový festival expediční kamera 17.2.2010 kino Centrál črn - okr

1161b filmový festival expediční kamera 17.2.2010 kino Centrál črn - zln

1162a Multikulturní týden 2010 Hradec Králové 11.-12.-14.3.2010 črn - svzln

1162b Multikulturní týden 2010 Hradec Králové 11.-12.-14.3.2010 črn - svzln

1163a Den Země v Muzeu 21. dubna 2010 Hradec Králové črn - růž

1163b Den Země v Muzeu 21. dubna 2010 Hradec Králové črn - žlt

1164a hradecký majáles 2010 Šimkovy sady 23.4.2010 črn - orž

1164b hradecký majáles 2010 Šimkovy sady 23.4.2010 črn - žlt

1164c hradecký majáles 2010 Šimkovy sady 23.4.2010 črn - svmdr

1165a Festiválek 2010 XV. setkání pěveckých komorních sborů črn - svžlt

1165b Festiválek 2010 XV. setkání pěveckých komorních sborů črn - bíl

1166a Country festival Pamětnický šutr 4.-5. června 2010 črn - orž

1166b Country festival Pamětnický šutr 4.-5. června 2010 črn - svhnd

1166c Country festival Pamětnický šutr 4.-5. června 2010 črn - přírodní

1167-1170 Skautské letokruhy 2010 (skládačka 4 ks) črn - zln

1171a Smiřický  hrnec 22. ročník 19.6.2010 črn - svzln

1171b Smiřický  hrnec 22. ročník 19.6.2010 črn - svčrv

1172a 1866 2010 jezdci na koních črn - orž

1172b 1866 2010 jezdci na koních črn - svmdr

1173a 144. výročí bitvy na Chlumu 3. července 1866 (rubovka k č. 1172) črn - orž

1173b 144. výročí bitvy na Chlumu 3. července 1866 (rubovka k č. 1172) črn - svmdr

1174a Mezinárodní horolezecký festival 26.-28.8.2010 črn - črv

1174b Mezinárodní horolezecký festival 26.-28.8.2010 črn - šed

1175a Malované opony 15. srpna-30. září 2010 muzeum textilu črn - svzln

1175b Malované opony 15. srpna-30. září 2010 muzeum textilu črn - přírodní

1176a 6. Lojzíkův Machov 13.-15.8.2010 hostinec U Lidmanů črn - nažloutlý

1176b 6. Lojzíkův Machov 13.-15.8.2010 hostinec U Lidmanů črn - nažloutlý karton

1177a Výstava starých dřevěných pohlednic 11.-27.8.2010 črn - svmdr

1177b Výstava starých dřevěných pohlednic 11.-27.8.2010 črn - růž

1178a Koncert na schodech 17. srpna 2010 suchodlská kaplička črn - svžlt

1178b Koncert na schodech 17. srpna 2010 suchodlská kaplička črn - orž

1179a Klicperův Chlumec 1.10.-6.11.2010 63. ročník črn - orž

1179b Klicperův Chlumec 1.10.-6.11.2010 63. ročník črn - přírodní

1180a Až vám bude nejhůře, otočte se za sluncem črn - tmzln

1180b Až vám bude nejhůře, otočte se za sluncem črn - přírodní

1181a 36. ročník Symposion 2010 Třebechovice pod Orebem črn - svžlt

1181b 36. ročník Symposion 2010 Třebechovice pod Orebem črn - zln

1181c 36. ročník Symposion 2010 Třebechovice pod Orebem črn - přírodní

1182a IV. ročník Memoriálu ŠK Lípa 23. listopadu 2010 črn - zln

1182b IV. ročník Memoriálu ŠK Lípa 23. listopadu 2010 črn - tmzln

1183a Setkání sběratelů 19.12.2010 Aldis Hradec Králové črn - orž

1183b Setkání sběratelů 19.12.2010 Aldis Hradec Králové črn - svžlt

1184a Od hradeb na náměstí středověkého Hradce 14.10.2010-20.3.2011 črn - tmzln
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1184b Od hradeb na náměstí středověkého Hradce 14.10.2010-20.3.2011 črn - svmdr

1185a Výstroj a výzbroj žildnéřských vojsk 2.1.2011 - 20.3.2011 črn - svmdr

1185b Výstroj a výzbroj žildnéřských vojsk 2.1.2011 - 20.3.2011 črn - svfial

1186a hradecké divadlo hrajeme kvalitní komedie črn - orž

1186b hradecké divadlo hrajeme kvalitní komedie črn - růž

1187a Setkání sběratelů kulturní dům Aldis 17.4.2011 črn - svzln

1187b Setkání sběratelů kulturní dům Aldis 17.4.2011 črn - svmdr

1187c Setkání sběratelů kulturní dům Aldis 17.4.2011 črn - orž

1188 Greenhorns svobodný dětský oddíl Broumovsko - Skály črn - svzln

1189 Greenhorns svobodný dětský oddíl Český ráj črn - svfial

1190 Greenhorns svobodný dětský oddíl Tradiční tábod črn - svmdr

1191a Greenhorns svobodný dětský oddíl (siluety) rubovka k č. 1188 črn - svzln

191b Greenhorns svobodný dětský oddíl (siluety) rubovka k č. 1189 črn - svfial

1191c Greenhorns svobodný dětský oddíl (siluety) rubovka k č. 1190 črn - svmdr

1192a Odemykání Tiché Orlice 4. dubna 2011 črn - svmdr

1192b Odemykání Tiché Orlice 4. dubna 2011 črn - svzln

1193-1204 Indiánský horoskop (12 ks) črn - fial

1205a Indiánský horoskop (rubovka k sérii č. 1193-1204) črn - fial

1205b Indiánský horoskop (rubovka k sérii č. 1193-1204 - formát 45x55 mm) črn - fial

1206 Termíny setkání filumenistů Hradec Králové 2011 (formát 45x55 mm) črn - svčrv

1207a bitva o železný most v Malšovicích Bailey Bridge 2011 Commandos 1944 črn - svmdr

1207b bitva o železný most v Malšovicích Bailey Bridge 2011 Commandos 1944 črn - svzln

1208a 23. ročník hudebního festivalu Smiřický hrnec soboty 18.6.2011 črn - tmzln

1208b 23. ročník hudebního festivalu Smiřický hrnec soboty 18.6.2011 črn - svzln

1209a Folkové chvojení 17.-18.6.2011 Vysoké Chvojno črn - orž

1209b Folkové chvojení 17.-18.6.2011 Vysoké Chvojno črn - zln

1209c Folkové chvojení 17.-18.6.2011 Vysoké Chvojno črn - svhnd

1210a Greenhorns svobodný dětský oddíl týdenní a dvoutýdenní tábory črn - svzln

1210b Greenhorns svobodný dětský oddíl týdenní a dvoutýdenní tábory črn - přírodní

1211a Mistrovství Evropy šlapacích vozítek Hradec Králové 16. a 17. července črn - fial

1211b Mistrovství Evropy šlapacích vozítek Hradec Králové 16. a 17. července črn - přírodní

1212a Putování na Liščí kopec 6. srpna 2011 črn - fial

1212b Putování na Liščí kopec 6. srpna 2011 črn - přírodní

1213a 28. mezinárodní horolezecký filmový festival 25.-28.8.2011 črn - svmdr

1213b 28. mezinárodní horolezecký filmový festival 25.-28.8.2011 črn - svčrv

1214a Jičín město pohádky 21. ročník 7.-11. září 2011 črn - svžlt

1214b Jičín město pohádky 21. ročník 7.-11. září 2011 črn - svzln

1215a Žehnání koní Velké náměstí 28. září 2011 črn - črv

1215b Žehnání koní Velké náměstí 28. září 2011 črn - orž

1216a Hradecký Mid 2011 Běleč nad Orlicí 26.-27.11.2011 črn - svžlt

1216b Hradecký Mid 2011 Běleč nad Orlicí 26.-27.11.2011 črn - svmdr

1217a Sto let evangelický kostel v Hradci Králové 1912-2012 črn - svmdr

1217b Sto let evangelický kostel v Hradci Králové 1912-2012 črn - svčrv

1218a r. 1883 na Kavčím plácku postaven pension (rubovka k číslo 1217) črn - svmdr

1218b r. 1883 na Kavčím plácku postaven pension (rubovka k číslo 1217) črn - svčrv

1219-1225 XVII. Skautský ples 2.3.2012 Třebechovice pod Orebem črn - zln

1226a Velikonoce v muzeu 31. března 2012 črn - orž

1226b Velikonoce v muzeu 31. března 2012 črn - svčrv

1227a Střeva měst Muzeum východních Čech Hradec Králové 5. dubna-6. května črn - orž

1227b Střeva měst Muzeum východních Čech Hradec Králové 5. dubna-6. května črn - črv

1228a Hradecký Majáles 2012 21.4. Branný závod … črn - svzln

1228b Hradecký Majáles 2012 21.4. Branný závod … črn - svfial

1229a Smiřický hrnec 24. ročník 16. června 2012 črn - črv
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1229b Smiřický hrnec 24. ročník 16. června 2012 črn - žlt

1230a Kola v přírodě 10. ročník  sobota 12. května 2012 črn - zln

1230b Kola v přírodě 10. ročník  sobota 12. května 2012 črn - svčrv

1231-1236 Folklórní festival Pardubice-Hradec Králové 1.-3.6.2012 črn - orž

1237a Novoměstský hrnec smích 2012 34. ročník črn - svmdr

1237b Novoměstský hrnec smích 2012 34. ročník črn - orž

1238a 35. ledecká lávka 29.-30. června 2012 črn - svzln

1238b 35. ledecká lávka 29.-30. června 2012 črn - přírodní

1239a Přejetí lávky s trakařem (rubovka k č. 1238) črn - svzln

1239b Přejetí lávky s trakařem (rubovka k č. 1238) črn - přírodní

1240a Bitva na Chlumu 1866 30.6.2012 črn - svfial

1240b Bitva na Chlumu 1866 30.6.2012 črn - zln

1241a 10. mezinárodní nábřeží paromilů 25. srpna 2012 črn - svčrv

1241b 10. mezinárodní nábřeží paromilů 25. srpna 2012 črn - přírodní

1242a Lidová řemesla Kohoutov 18. ročník 11. srpna 2012 črn - žlt

1242b Lidová řemesla Kohoutov 18. ročník 11. srpna 2012 črn - zln

1242c Lidová řemesla Kohoutov 18. ročník 11. srpna 2012 črn - svfial

1243a Setkání sběratelů KC Aldis Hradec Králové 7.10.2012 črn - zln

1243b Setkání sběratelů KC Aldis Hradec Králové 7.10.2012 črn - růž

1244-1253 Ruští spísovatelé vícebarevná - bíl

1254a Když tě vedou smysly … Neviditelná výstava črn - bíl

1254b Když tě vedou smysly … Neviditelná výstava črn - přírodní

1255 The Prime Minister Mr. Winston Churchill (obal 100x54 mm) črn - bíl

1256a 45. mezinárodní setkání sokolníků 11.-13.10.2012 črn - svzln

1256b 45. mezinárodní setkání sokolníků 11.-13.10.2012 črn - růž

1257 Police nad Metují - Pellyho domy Setkání sběratelů 79x52 mm vícebarevná - bíl

1258 Police nad Metují - Pellyho domy 79x52 mm vícebarevná - bíl

1259a Divadlo jesličky příjemný komorní sál … črn - svžlt

1259b Divadlo jesličky příjemný komorní sál … črn - bíl

1260a Plavby v Labi 41. ročník 1.prosince 2012 črn - svzln

1260b Plavby v Labi 41. ročník 1.prosince 2012 črn - svčrv

1261a Setkání sběratelů Hradec králové 27.1.2013 od 8 hodin črn - zln

1261b Setkání sběratelů Hradec králové 27.1.2013 od 8 hodin črn - růž

1261c Setkání sběratelů Hradec králové 27.1.2013 od 8 hodin (datum nahoře) črn - zln

1262a Šediváčkův long 17. ročník 22.-26. ledna 2013 črn - orž

1262b Šediváčkův long 17. ročník 22.-26. ledna 2013 črn - svmdr

1262c Šediváčkův long 17. ročník 22.-26. ledna 2013 črn - zln

1263a Borský klub lyžařů Machov 25.1.2013 Běh při pochodních črn - žlt

1263b Borský klub lyžařů Machov 25.1.2013 Běh při pochodních črn - přírodní

1264-1278 skládačka Významné osobnosti 45x54 mm (15 ks) vícebarevná - bíl

1279a Rozsvěcení hradu Kunětická hora 29. března 2013 črn, mdr - bíl

1279b Rozsvěcení hradu Kunětická hora 29. března 2013 črn - svzln

1280a Přechod hřebene Orlických hor črn - zln

1280b Přechod hřebene Orlických hor črn - svžlt

1281a 100 let od dokončení budovy muzea v Hradci Králové črn - svmdr

1281b 100 let od dokončení budovy muzea v Hradci Králové črn - přírodní

1282a Velikonoce na statku Piletice 30.3.-1.4.2013 črn - svmdr

1282b Velikonoce na statku Piletice 30.3.-1.4.2013 črn - tmmdr

1283a 760 let Police nad Metují Kostelní ulice vícebarevná - bíl

1283b jak a), ale chybotisk Vaníček vícebarevná - bíl

1284a 1253 - Police nad Metují - 2013 Kostel Nanebevzetí Panny Marie vícebarevná - bíl

1284b jak a), ale chybotisk Vaníček vícebarevná - bíl

1285a 7. Hradubický běh sobota 18. května 2018 črn - svhnd
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1285b 7. Hradubický běh sobota 18. května 2018 črn - mdr

1286a Košumberské hudební léto 2013 črn - svmdr

1286b Košumberské hudební léto 2013 črn - zln

1287a 38. Festival Trampských Písní 24.-26. května 2013 črn - zln

1287b 38. Festival Trampských Písní 24.-26. května 2013 črn - přírodní

1288a 24.5. slavnostní festivalový oheň (rubovka k č. 1285) črn - zln

1288b 24.5. slavnostní festivalový oheň (rubovka k č. 1285) črn - přírodní

1289a Bitva o most bailey Bridge 2013 Hradec Králové sobota 25.5.2013 vícebarevná - bíl

1289b Bitva o most bailey Bridge 2013 Hradec Králové sobota 25.5.2013 črn - bíl

1290a 25. ročník Smiřický hrnec 15. června 2013 fotbalový stadion Smiřice črn - mdr

1290b 25. ročník Smiřický hrnec 15. června 2013 fotbalový stadion Smiřice črn - svhnd

1291 Run Tour Hradec Králové 1.6.2013 črn, hnd - bíl

1292a 147. výročí bitvy u Hradce Králové 1866 črn - svzln

1292b 147. výročí bitvy u Hradce Králové 1866 črn - přírodní

1293 pietní vzpomínkové akce (rubovka k č. 1292) črn - svzln

1294 rekonstrukce bitevních událostí (rubovka k č. 1292) črn - přírodní

1295a Putování s Pralinkou 31.7.2013 črn - mdr

1295b Putování s Pralinkou 31.7.2013 črn - črv

1296a 30. Mezinárodní Horolezecký Filmový Festival Teplice nad Metují črn - svmdr

1296b 30. Mezinárodní Horolezecký Filmový Festival Teplice nad Metují črn - fial

1297a 11. Mezinárodní nábřeží paromilů 31.8.2013 črn - růž

1297b 11. Mezinárodní nábřeží paromilů 31.8.2013 črn - zln

1298-1303 200. výročí bitvy u Chlumce vícebarevná - bíl

1304 200. výročí bitvy u Chlumce 1813-2013 (100x100 mm) vícebarevná - bíl

1305 30. srpna 1813 Druhý den časně ráno… (vložka 100x100 mm) črn - bíl

1306a XII. ročník Město na kolech 15. září 2013 črn - zln

1306b XII. ročník Město na kolech 15. září 2013 črn - svmdr

1307a Velké setkání sběratelů Hradec Králové 20.10.2013 črn - mdr

1307b Velké setkání sběratelů Hradec Králové 20.10.2013 črn - črv

1308 leták 1994-2013 vícebarevná - bíl

1309a Běh městem Hradec Králové 23. ročník 17.11.2013 črn - zln

1309b Běh městem Hradec Králové 23. ročník 17.11.2013 črn - svžlt

1310 Výstava prací studentů 30.11.-31.12.2013 KMHK vícebarevná - bíl

1311 Řád Benediktinů 1213-2013 Setkání sběratelů podzim 2013 vícebarevná - bíl

1312 Řád Benediktinů 1213-2013 Setkání sběratelů podzim 2013 vícebarevná - bíl

1313 Malované kamínky knihovna města Hradec králové 8.1.2014 vícebarevná - bíl

1314 Citáty 1 Marcel Achard vícebarevná - bíl

1315 Citáty 2 Gotthold Ephraim Lessing vícebarevná - bíl

1316 Citáty 3 Voltaire vícebarevná - bíl

1317 Setkání sběratelů Police nad Metují jaro 2014 (dívka a Pražský hrad) vícebarevná - bíl

1318 Setkání sběratelů Police nad Metují jaro 2014 (restaurace Hvězda) vícebarevná - bíl

1319 Okolo Stračova 1. ročník silničního běžeckého závodu vícebarevná - bíl

1320a Křížová desítka 2014 2. ročník vícebarevná - bíl

1320b Křížová desítka 2014 2. ročník črn, mdr, žlt - bíl

1321 Majáles Hradec Králové 25.4.2014 U Pileťáku vícebarevná - bíl

1322a Bailey Bridge 2014 pevnost Evropy 1944 sobota 24.5. od 14 hod. črn - mdr

1322b Bailey Bridge 2014 pevnost Evropy 1944 sobota 24.5. od 14 hod. črn - žlt

1323a Kola v přírodě 12. ročník sobota 24. května 2014 vícebarevná - bíl

1323b Kola v přírodě 12. ročník sobota 24. května 2014 črn, mdr - svzln

1324a folklórní festival Hradec Králové Pardubice črn, črv - svhnd

1324b folklórní festival Hradec Králové Pardubice črn, črv - růž

1325a Na hradeckém rynku Hradec Králové 7.6.2014 črn, črv - svhnd

1325b Na hradeckém rynku Hradec Králové 7.6.2014 črn, črv - růž
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1326 1944-2014 Poslušně hlásím letos mi je 70 vícebarevná - bíl

1327a Folkové Chvojení přírodní amfiteátr 13.-14.6.2014 črn - zln

1327b Folkové Chvojení přírodní amfiteátr 13.-14.6.2014 črn - svmdr

1328 148. výročí bitvy u Hradce Králové 3.-5.7.2014 (dva vojáci) vícebarevná - bíl

1329 148. výročí bitvy u Hradce Králové 3.-5.7.2014 (voják na koni) vícebarevná - bíl

1330 148. výročí bitvy u Hradce králové 3.-5.7.2014 (tři vojáci u kanónu) vícebarevná - bíl

1331a Traktoriáda 2014 soutěže zemědělských strojů 2.8.2014 črn - přírodní

1331b Traktoriáda 2014 soutěže zemědělských strojů 2.8.2014 (chybí …čím starší) črn - přírodní

1332a Újezdské babí léto 22. ročník 22.-23. srpna 2014 črn - mdr

1332b Újezdské babí léto 22. ročník 22.-23. srpna 2014 črn - růž

1333a Babí léto na nádvoří sobota 6. září 2014 nádvoří smiřického zámku vícebarevná - svmdr

1333b Babí léto na nádvoří sobota 6. září 2014 nádvoří smiřického zámku črn - svzln

1334a Rodný dům F.L.Věka v Dobrušce črn - svzln

1334b Rodný dům F.L.Věka v Dobrušce črn - růž

1335a Nábřeží paromilů 30.8.2014 črn, zln - bíl

1335b Nábřeží paromilů 30.8.2014 črn, zln - svžlt

1336 Kovářské zápalky zažehnou ten správný plamen vícebarevná - bíl

1337 Setkání sběratelů Police nad Metují podzim 2014 Muzeum papírových modelů vícebarevná - bíl

1338 Setkání sběratelů Police nad Metují podzim 2014 Propagujeme město vícebarevná - bíl

1339a Hradecký MID závody psích spřežení 22.-23.11.2014 vícebarevná - růž

1339b Hradecký MID závody psích spřežení 22.-23.11.2014 vícebarevná - zln

1340a Otužilecké Labe 29.11.2014 črn, tmmdr, mdr - svmdr

1340b Otužilecké Labe 29.11.2014 črn - črv

1341-1348 Latinské citáty (8 ks) črvhnd - růž

1349 Latinské citáty (DZ  100x100 mm k sérii 1341-1348) črvhnd - růž

1350 Krbové zápalky z Kvíčerova (102x57 mm) vícebarevná - bíl

1351a Andělské zvonění Muzeum východních Čech Hradec Králové črn - okr

1351b Andělské zvonění Muzeum východních Čech Hradec Králové črn - svzln

1352a 13. ročník saňových závodů psích spřežení 17.-18.1.2015 črn - svzln

1352b 13. ročník saňových závodů psích spřežení 17.-18.1.2015 črn - svmdr

1353 Citáty 4 Vicot Hugo vícebarevná - bíl

1354 Citáty 5 William Shakespeare vícebarevná - bíl

1355 Citáty 6 Honoré De Balzac vícebarevná - bíl

1356 AFK klub kino Centrál Hradec Králové črn - bíl

1357 Barevné foto výlohy Vinotéky (samolepka) vícebarevná - bíl

1358 IS Vinotéka, Tomkova 71 (rubovka k č. 1357) (samolepka) hnd, svhnd, svžlt - bíl

1359 Okresní hospodářská záložna postavena v letech 1932-1933 (samolepka) vícebarevná - bíl (sam)

1360 Jarní setkání sběratelů 2015 Muzeum pap. modelů v Polici n. M. (samolepka) vícebarevná - bíl (sam)

1361 Špýchar z roku 1694 (samolepka) vícebarevná - bíl (sam)

1362 Stálá expozice Klubu sběratelů Policka (samolepka) vícebarevná - bíl (sam)

1363 Mezinárodní den skautů a skautek 24. dubna 2015 vícebarevná - přírodní

1364 Kola v přírodě 26.4.2015 XIII. ročník vícebarevná - mdr

1365a Na vlnách pod plachtami Muzeum Hradec Králové črn - svmdr

1365b Na vlnách pod plachtami Muzeum Hradec Králové črn - tmmdr

1365c Na vlnách pod plachtami Muzeum Hradec Králové črn - svčrv

1366 II. Všeodborový sjezd ROH vícebarevná - bíl

1367 Vzhůru na velkou národopisnou výstavu r. 1895 v Praze vícebarevná - bíl

1368 železniční muzeum Výtopna Jaroměř ---místo, kde pára žije žlt, hnd, črn - bíl

1369 Vraťte se s námi… (rubovka k č. 1368) žlt, hnd, črn - bíl

1370a Bitva o most Bailey Bridge 30.5. 2015 Hradec Králové vícebarevná - mdr

1370b Bitva o most Bailey Bridge 30.5. 2015 Hradec Králové vícebarevná - svžlt

1371a Znak - Informace - Písmo - Kniha 11.-30. června 2015 črn - přírodní

1371b Znak - Informace - Písmo - Kniha 11.-30. června 2015 črn - zln
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1372 Ženo moje, pospěš! vícebarevná - bíl

1373-1382 Řemeslnické pečetě (10 ks) črn - svrůž

1383 1866 “vojáci v bílých a černých uniformách" vícebarevná - svzln

1384 149. výročí bitvy u Hradce Králové (rubovka k č. 1383) vícebarevná - svzln

1385-1388 THEATRUM KUKS festival barokního divadla, opery a hudby (4 ks skládačka) vícebarevná - bíl

1389 pevnost Josefov - Ravelin no. XIV 26. 9. 2015 vícebarevná - bíl

1390 “foto bílé budovy s črn střechou” (samolepka) vícebarevná - bíl

1391 Hostinec Krčma ve Velké Ledhuji (rubovka k č. 1390) (samolepka) črn - bíl

1392 "artézský vrt pitné vody, empírová kašna, v pozadí auta” (samolepka) vícebarevná - bíl

1393 Police nad Metují - náměstíi (rubovka k č. 1392) (samolepka) črn - bíl

1394 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (DZ) vícebarevná - bíl

1395 Police nad Metují radnice (DZ vert.) vícebarevná - bíl

1396 setkání sběratelů 2016 Pod strání Hradec Králové (DZ) črn, črvhnd - bíl

1397 Na světě jsou pouze dvě jistoty - daně a smrt vícebarevná - bíl

1398 Otužilecké Labe 5.12.2015 črn, mdr - svzln

1399 "rytíř na koni a žebrák" vícebarevná - bíl

1400 11, listopadu Martin … (rubovka k č. 1399) vícebarevná - bíl

1401 "erb s husou a biskup s holí" vícebarevná - bíl

1402 Svatý Martin přijede na bílém koni (rubovka k č. 1401) vícebarevná - bíl

1403 sv. Martin z Tours (70x45 mm) vícebarevná - bíl

1404 “učitel a žáci ve třídě” 45x54 mm vícebarevná - bíl

1405 6. prosince 1774 byl pro habsburské… 45x54 mm (rubovka k č. 1404) črn - bíl

1406 Santa Claus vícebarevná - bíl

1407 "dívka u krbu v mikulášské čepici" (rubovka k č. 1406) vícebarevná - bíl

1408 Betlémské světlo Hradec Králové 23.12.2015 črn - bíl

1409 Moravské zápalky (postavy otočeny vlevo) vícebarevná - bíl

1410 Moravské zápalky (postavy otočeny vpravo) vícebarevná - bíl

1411 Zápalky z Hodonína vícebarevná - bíl

1412 Hodonín (německy Göding) 45x54 mm vícebarevná - bíl

1413 Hodonín je okresní město ... 45x54 mm (rubovka k č. 1411) vícebarevná - bíl

1414-1438 Erby českých rodů I. (25 ks) vícebarevná - svzln

1439 erbovník českých rodů 45x54 mm vícebarevná - svzln

1440 Good Dog Match Co. (vert.) črv, črn - bíl

1441 Good Dog Best Quality Matches črv, črn - bíl

1442 Running Mate 45x54 mm vícebarevná - bíl

1443 Pes - přítel běžců 45x54 mm črv, črn - bíl

1444 St. Petrus vícebarevná - bíl

1445 22. února Petr črn, okr - bíl

1446 "dva zkřížené klíče a papežská mitra" vícebarevná - bíl

1447 Je-li na svatého Petra… črn, okr - bíl

1448 Sláva je stínem cnosti 45x54 mm vícebarevná - bíl

1449 Albert Einstein črn - bíl

1450 Obávám se dne… (rámeček s ostrými rohy) črn - bíl

1451 Obávám se dne… (rámeček s kulatými rohy) črn - bíl

1452 700 let města Kostelec nad Orlicí 1316-2016 vícebarevná - bíl

1453 Muzeum východních Čech v Hradci Králové (45x54 mm) vícebarevná - bíl

1454 V roce 2016 uplyne 150 let… (45x54 mm) črn - bíl

1455 "bojující vojáci a kanón" vícebarevná - bíl

1456 vojáci na koních a balón na obloze vícebarevná - bíl

1457 "radnice v Polici nad Metují" (vert.) vícebarevná - bíl

1458 Police nad Metují Kulturní město… (vert.) črn - bíl

1459 Police nad Metují Miasto kultury… (vert.) črn - bíl

1460 Ladislav Badalec (1947) (45x54 mm samolepka) vícebarevná - bíl
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1461 Solo papermodel ship´s Yellow submarine 2000 (45x54 mm samolepka) vícebarevná - bíl

1462 Obrázek na přebalu zápalek (45x54 mm samolepka) črn, žlt - bíl

1463 "letadlová loď na modrém pozadí" (samolepka) vícebarevná - bíl

1464 US8 Arizona (samolepka) črn, žlt - bíl

1465 Tři děla v palebném postavení na mdr pozadí (samolepka) vícebarevná - bíl

1466 Dioráma dělové sekce (samolepka) črn, žlt - bíl

1467a Smiřický hrnec 11. června 2016 XXVIII. ročník črn - svfial

1467b Smiřický hrnec 11. června 2016 XXVIII. ročník črn - zln

1468 Lazaret 1866 Muzeum betlémů Třebechovice pod Orebem črn - svfial

1469-1472 Hostinec u Lidmanů v Machovský Lhotě (4 ks skládačka) vícebarevná - bíl

1473 sběratelská burza 17.9.2016 hostinec U Lidmanů v Machovský Lhotě vícebarevná - bíl

1474 Police nad Metují - Kolárovo divadlo (samolepka) vícebarevná - bíl

1475 Klub sběratelů Police nad Metují Viribus Unitis (samolepka) črn, hnd, črv, žlt - bíl

1476 In memory of the meeting in Hradec Kralove (45x54 mm) vícebarevná - bíl

1477 250 let od založení Nového Hradce Králové vícebarevná - bíl

1478 Citáty 7 Marina Ivanovna Cvetajev vícebarevná - přírodní

1479 Citáty 8 Pythagoras vícebarevná - přírodní

1480 Citáty 9 Oskar Wilde vícebarevná - přírodní

1481 jezdec na motorce s císlem 84 (samolepka) vícebarevná - bíl

1482 Miloš Thér - prioritní jezdec AMK Police n./M. (samolepka) črn, orž - bíl

1483a Šediváčkův long XXI. ročník 24.-28. leden 2017 črn - mdr

1483b Šediváčkův long XXI. ročník 24.-28. leden 2017 črn - zln

1484 Václav Hybš u mikrofonu (samolepka) vícebarevná - bíl

1485 V českém hudebním světě (samolepka) črn - bíl

1486 Václav Hybš s trumpetou (samolepka) vícebarevná - bíl

1487 Václav Hybš pořídil (samolepka) črn - bíl

1488 Václav Hybš (text + obrázek) (72x52 mm samolepka) vícebarevná - bíl

1489 Václav Hybš (pouze obrázek) (72x52 mm samolepka) vícebarevná - bíl

1490 Police nad Metují mlékárna *1931 +2017 (samolepka) črn - bíl

1491 Klub sběratelů Police nad Metují Viribus Unitis 18.3.2017 (samolepka) vícebarevná - bíl

1492-1516 Erby českých rodů II. (25 ks) vícebarevná - svfial

1517-1521 Nová Ves (5 ks) vícebarevná - bíl

1522 Three moas vícebarevná - bíl

1523 Krčmasenát Police nad Metují (DZ samolepka) vícebarevná - bíl

1524 Krčmasenát Police nad Metují (samolepka) vícebarevná - bíl

1525 Krčmasenát v Senátu PČR (DZ samolepka) vícebarevná - bíl

1526 Krčmasenát v Senátu PČR (samolepka) vícebarevná - bíl

1527 “chlapi u stolu” (samolepka) vícebarevná - bíl

1528 Výroční zasedání (samolepka) rubovka k č. 1527 vícebarevná - bíl

1529 “muzikanti u stolu” (samolepka) vícebarevná - bíl

1530 Adventní věnec (samolepka) rubovka k č. 1529 vícebarevná - bíl

1531a Vláčky 19. května - 17. září 2017 Třebechovice pod Oreebem vícebarevná - bíl

1531b Vláčky 19. května - 17. září 2017 Třebechovice pod Oreebem vícebarevná - svfial

1532a Sušice (text "Sušice" črv) mdr, črv - bíl

1532b Sušice (text "Sušice" mdr) mdr - bíl

1533 kolébka českého sirkařství mdr, črv - bíl

1534a Setkání a orientační závod historických vozidel 17.6.2017 črn - přírodní

1534b Setkání a orientační závod historických vozidel 17.6.2017 (na Velorexu text Potštejn) črn - svhnd

1535 Folkové chvojení 16.-17.6.2017 vícebarevná - bíl

1536a Country festival "Pod Hůrou" 22. července 2017 vícebarevná - bíl

1536b Country festival "Pod Hůrou" 22. července 2017 vícebarevná - krémově bíl

1537 Setkání sběratelů Pod strání Hradec Králové 2018 (DZ) mdr - bíl

1538 Ranč Orlice vyjížďky na koních Třebechovice pod Orebem vícebarevná - bíl
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1539a 1. mistrovství ve sběru hub Bufet u vlka 30. září 2017 črv, črn, zln - růž

1539b 1. mistrovství ve sběru hub Bufet u vlka 30. září 2017 črn - svmdr

1540a TMB Skleněné betlémy 11.4.-31.10.2017 vícebarevná - bíl

1540b TMB Skleněné betlémy 11.4.-31.10.2017 (+ text Třebechovické muzeum betlémů) vícebarevná - bíl

1541-1561 skládačka "Pohádková krajina" (20 ks 45x54 mm) vícebarevná - bíl

1562-1574 Jak si lidé před 100 lety představovali svět (13 ks) vícebarevná - bíl

1575 Přání do Nového roku 2018 vícebarevná - bíl

1576 Police nad Metují - Bezděkovy sady 1935 (samolepka) črn - bíl

1577 Klub sběratelů Police nad Metují (samolepka) rubovka k č. 1576 vícebarevná - bíl

1578 Citáty 10 Benjamin Franklin vícebarevná - bíl

1579 Citáty 11 Hans Christin Andersen vícebarevná - bíl

1580 Citáty 12 Albert Einstein vícebarevná - bíl

1581-1590 Kamínky a citáty (10 ks DZ) vícebarevná - bíl

1591a Vynášení smrtky a vítání jara Jiráskovy sady 18. 3. 2018 črn, mdr - svčrv

1591b Vynášení smrtky a vítání jara Jiráskovy sady 18. 3. 2018 črn, mdr - svmdr

1592 1818-1905 Václav Vladivoj Tomek (samolepka) črn, svzln - bíl

1593a Letos oslavíme 200 let od narození  (samolepka) črn, svzln - bíl

1593b Letos slavíme 200 let od narození  (samolepka) črn, svzln - bíl

1594a Turistický pochod Jana Sedláčka 8. 5. 2018 vícebarevná - bíl

1594b Turistický pochod Jana Sedláčka 8. 5. 2018 vícebarevná - svmdr

1595a Bude nás pět Festival pěveckých sborů 11.-13.5.2018 vícebarevná - črv

1595b Bude nás pět Festival pěveckých sborů 11.-13.5.2018 vícebarevná - přírodní

1596a Život v Hradci Králové 17. a 18. století 21. 6. 2018 vícebarevná - bíl

1596b Život v Hradci Králové 17. a 18. století 21. 6. 2018 vícebarevná - zln

1597 muž v červené bundě u parního stroje vícebarevná - bíl

1598 Jan Tomek Sběratel, restaurátor a výrobce (rubovka k č. 1597) vícebarevná - bíl

1599 muž držící řemenici vícebarevná - bíl

1600 parní stroj (rubovka k č. 1599) vícebarevná - bíl

1601a Jan Tomek Sběratel, restaurátor a výrobce (DZ) vícebarevná - bíl

1601b dtto 1601a, ale bez textu (DZ) vícebarevná - bíl

1602 muž u parního stroje (DZ rubovka k č. 1601) vícebarevná - bíl

1603a Smiřický hrnec 30. ročník 9.6.2018 črn - svmdr

1603b Smiřický hrnec 30. ročník 9.6.2018 črn - svzln

1604a KMHK propagační výstava poštovních známek 12. září 2018 vícebarevná - růž

1604b KMHK propagační výstava poštovních známek 12. září 2018 vícebarevná - bíl

1605 Vítkův hrádek 7. 7. 2018 13. výročí otevření hradu hnd, žlt - bíl

1606 Rychnovské kino (DZ) vícebarevná - bíl

1607 Rychnovská osmička 2018 60. ročník (DZ) vícebarevná - bíl

1608 Hlavní cena Vamberecká krajka vícebarevná - bíl

1609 Rychnovská osmička Vznikla v roce 1957 črn - bíl

1610 Studánka 1979 črn, hnd - bíl

1611 Synchron zvuku 1961 črn, hnd - bíl

1612 Police nad Metují Stračí ocas 1915 črn - bíl

1613 Setkání sběratelů v Polici nad Metují 27.10. 2018 vícebarevná - bíl

1614a "brána na žlt podkladě" (DZ) vícebarevná - bíl

1614b Kvíčerovská sirka 1. místo do 10 let (DZ) črn - bíl

1615a "dvě bílá okna, vlevo zln, vpravo črv" vícebarevná - bíl

1615b Kvíčerovská sirka 2. místo do 10 let črn - bíl

1616a "tři bílá okna a tři črv dveře" vícebarevná - bíl

1616b Kvíčerovská sirka 3. místo do 10 let črn - bíl

1617a "radnice s črv fasádou" (DZ) vícebarevná - bíl

1617b Kvíčerovská sirka 1. místo 10-12 let (DZ) črn - bíl

1618a "čelo budovy s bílými okny na zln pozadí s orž svislými pruhy" vícebarevná - bíl
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1618b Kvíčerovská sirka 2. místo 10-12 let črn - bíl

1619a "bílá budova na modrém pozadí" vícebarevná - bíl

1619b Kvíčerovská sirka 3. místo 10-12 let črn - bíl

1620a "stromy před kostelem" (DZ) vícebarevná - bíl

1620b Kvíčerovská sirka 1. místo 13-15 let (DZ) črn - bíl

1621a "zln, hnd a bíl kopce" (hor.) vícebarevná - bíl

1621b Kvíčerovská sirka 2. místo 13-15 let črn - bíl

1622a "bílý ptáček na črn komíně" vícebarevná - bíl

1622b Kvíčerovská sirka 3. místo 13-15 let črn - bíl

1623a 1718 "radnice" (DZ) vícebarevná - bíl

1623b Budova radnice byla původně… (DZ) črn - bíl

1624a 1818 "portrét Václava Vladivoje Tomka" črn, hnd -bíl

1624b Letos slavíme 200 let od narození… črn - bíl

1625a 1918 "shromáždění lidí při vysazování lípy" črn, hnd -bíl

1625b Dne 8. listopadu 1918 byla v Polici nad Metují zasazena Lípa svobody … črn - bíl

1626a kostel, okr dům, črv věž vícebarevná - bíl

1626b Kvíčerovská sirka Nosková Adéla 10 let Kostel vícebarevná - bíl

1627 Setkání sběratelů Pod strání Hradec Králové 2019 zln, okr - bíl

1628 PF 2019 Šťastný nový rok (4x Fürth) vícebarevná - bíl

1629 Citáty 13 Waldemar Matuška vícebarevná - přírodní

1630 Citáty 14 Seneca vícebarevná - přírodní

1631 Citáty 15 Jiří Květoslav Hrubý vícebarevná - přírodní

1632a Naučná stezka farmacie farmaceutická fakulta HK (text "otevřeno" bíle) vícebarevná - bíl

1632b Naučná stezka farmacie farmaceutická fakulta HK (text "otevřeno" černě) vícebarevná - bíl

1633 Police nad Metují Tomkova ulice rok 1956 (samolepka) vícebarevná - bíl

1634 Setkání sběratelů Police nad Metují 23.3.2019 (samolepka) rubovka k č. 1633 vícebarevná - bíl

1635 Setkání sběratelů a výtvarníků (samolepka) vícebarevná - bíl

1636a Základní umělecká škola Police nad Metují -  črv rámeček (samolepka) vícebarevná - bíl

1636b Základní umělecká škola Police nad Metují -  črv rámeček chybí (samolepka) vícebarevná - bíl

1637a Turnaj Člověče nezlob se 30. března 2019 Bezděkov nad Metují vícebarevná - svzln

1637b Turnaj Člověče nezlob se 30. března 2019 Bezděkov nad Metují vícebarevná - svčrv

1638a 44. Festival trampských písní Horní Jelení 24.-26.5.2019 črv, črn - růž

1638b 44. Festival trampských písní Horní Jelení 24.-26.5.2019 mdr, črn - růž

1638c 44. Festival trampských písní Horní Jelení 24.-26.5.2019 zln, črn - růž

1639a IX. ročník Postřižinského cyklootvíráku 4.5.2019 črn, mdr, žlt - růž

1639b IX. ročník Postřižinského cyklootvíráku 4.5.2019 (bez vlajky) črn, mdr, žlt - růž

1640a Přes tři hrady 11.5.2019 (54x45 mm) vícebarevná - orž

1640b Přes tři hrady 11.5.2019 (54x45 mm) vícebarevná - svmdr

1641a Potštejn Litice Žampach (rubovka k č. 1640) vícebarevná - orž

1641b Potštejn Litice Žampach (rubovka k č. 1640) vícebarevná - svmdr

1642a Medobraní 6.-7.6.2019 (datum črn) vícebarevná - bíl

1642b Medobraní 6.-7.6.2019 (datum bíl) vícebarevná - bíl

1643a Tour de Torpédo Machov 29. 6. 2019 črn, črv, mdr - okr

1643b Tour de Torpédo Machov 29. 6. 2019 črn, črv, mdr - svmdr

1644a Cesta na Bramberk 4. srpna 2019 vícebarevná - růž

1644b Cesta na Bramberk 4. srpna 2019 vícebarevná - tmmdr

1645 “foto muže v črn uniformě s řády” vícebarevná - bíl

1646 Jan Nepomuk hrabě Harrach (rubovka k č. 1644) vícebarevná - bíl

1647 Rozhledna Žernov (375 m.n.m.) hnd - bíl

1648 Společnost vícebarevná - bíl

1649 Luděk Marold (rubovka k č. 1648) črv, tmhnd, svhnd - bíl

1650 Dáma s psíkem vícebarevná - bíl

1651 Marold v ateliéru (rubovka k č. 1650) črv, tmhnd, svhnd, okr - bíl
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1652 Z vaječného trhu (1888) (DZ) vícebarevná - bíl

1653 Luděk Alois Marold (1865-1898) (DZ)(rubovka k č. 1652) črn, črv - bíl

1654 50 SFZ Bratislava Stará radnica (chybotisk) vícebarevná - bíl

1655 Všem slovenským přátelům (chybotisk) (rubovka k č. 1654) črn - bíl

1656 50 SFZ Bratislava Stará radnica vícebarevná - bíl

1657 Všem slovenským přátelům (rubovka k č. 1656) črn - bíl

1658 Citáty 16 - Jan Spálený vícebarevná - přírodní

1659 Citáty 17 - Honoré De Balzac vícebarevná - přírodní

1660 Citáty 18 - Niccolo Machiavelli vícebarevná - přírodní

1661-1666 660 let od založení Hronov (6 ks) vícebarevná - bíl

1667 Police nad Metují Nádražní ulice asi 1953 črn, hnd -bíl

1668 Setkání sběratelů Police nad Metují 19.10.2019 (samolepka rubovka k č. 1667) vícebarevná - bíl

1669 Z dítěte, které čte, bude jednou dospělý, který myslí vícebarevná - bíl

1670a Mistrovství České republiky v minikárách (DZ samolepka) vícebarevná - bíl

1670b AMK Automotokulb Police nad Metují  (DZ samolepka rubovka k č. 1670a) mdr - bíl

1671a Mistrovství České republiky v minikárách - nadpis zln barvou (samolepka) vícebarevná - bíl

1671b Vítězové z roku 2017 (samolepka rubovka k č. 1671a) črn - bíl

1672a Mistrovství České republiky v minikárách - nadpis črv barvou (samolepka) vícebarevná - bíl

1672b Vítězové z roku 2018 (samolepka rubovka k č. 1672a) črn - bíl

1673a Střekovská kamera 52. 2019 (DZ samolepka) črn - bíl

1673b 52. ročník střekovské kamery (DZ samolepka rubovka k č. 1673a) črn - bíl

1674a !2 muži s diplomy, dole diplomy" (samolepka) vícebarevná - bíl

1674b Ústí nad Labem hrad Střekov (samolepka rubovka k č. 1674a) vícebarevná - bíl

1675a "paní v podřepu s diplomem" (samolepka) vícebarevná - bíl

1675b Národní dům v letech 1921-1938 (samolepka rubovka k č. 1675a) vícebarevná - bíl

1676a "chlapec, balónky, vzadu stánek" (DZ) vícebarevná - bíl

1676b Kvíčerovská sirka 1. místo do 10 let (DZ) črn - bíl

1677a "silnice do trojúhelníku, kolotoč uprostřed" vícebarevná - bíl

1677b Kvíčerovská sirka 2. místo do 10 let črn - bíl

1678a "črv stánek s fial střechou" vícebarevná - bíl

1678b Kvíčerovská sirka 3. místo do 10 let črn - bíl

1679a "dole balónky, nápis FAMILIEN, budova radnice" (DZ) vícebarevná - bíl

1679b Kvíčerovská sirka 1. místo 10-12 let (DZ) črn - bíl

1680a "maminka fotící dítě na zln lochnesce, v pozadí žlt dům a črv radnice" vícebarevná - bíl

1680b Kvíčerovská sirka 2. místo 10-12 let črn - bíl

1681a mdr pozadí, kolotoč uprostřed, vpravo črv radnice" vícebarevná - bíl

1681b Kvíčerovská sirka 3. místo 10-12 let črn - bíl

1682a "srdíčka Z lásky v řadách" (DZ) vícebarevná - bíl

1682b Kvíčerovská sirka 1. místo 13-15 let (DZ) črn - bíl

1683a "fial ruka držící mobil" (hor.) vícebarevná - bíl

1683b Kvíčerovská sirka 2. místo 13-15 let črn - bíl

1684a "barevné balónky na mdr pozadí" vícebarevná - bíl

1684b Kvíčerovská sirka 3. místo 13-15 let črn - bíl

1685a "dvě děti na mdr podkladu, vlevo dům s črv střechou" vícebarevná - bíl

1685b Kvíčerovská sirka Akvazorbing črn - bíl

1686 PF 2020 Radost z dobře vykonané práce po celý rok (60,5 x 89 mm) vícebarevná - bíl

1687 setkání sběratelů 2020 Pod strání Hradec Králové (DZ) črv, žlt - bíl

1688 Petr I. Veliký (1672-1725) (DZ) vícebarevná - bíl

1689 Petr I. Veliký byl ruský car (DZ rubovka k č. 1688) črn, mdr - bíl

1690 „portrét Petra Velikého, dole autogram” vícebarevná - bíl

1691 Petr Veliký na Ladožském jezeře vícebarevná - bíl

1692 Petrohrad oficiálně Sankt-Petěrburg (rubovka k č. 1690 a 1691) vícebarevná - bíl

1693a Fotbalový ples Machov 8. února 2020 vícebarevná - zln
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1693b Fotbalový ples Machov 8. února 2020 vícebarevná - svokr

1694 Trampské zápalky (tři totemy) vícebarevná - bíl

1695 Trampské zápalky (hlava s kloboukem) vícebarevná - bíl

1696 Toulali se pořád spolu (rubovka k č, 1694, 1695) črn, žlt - bíl

1697 Světový den vrabců 20. březen vícebarevná - bíl

1698-1704 série České hrady 7 ks vícebarevná - bíl

1705 Hrad Křivoklát (DZ) vícebarevná - bíl

1706 Bohdanečský rybník 9. května 2020 vícebarevná - bíl

1707 Významná ornitologická (rubovka k č. 1706) vícebarevná - bíl

1708 Citáty 19 Albert Einstein vícebarevná - přírodní

1709 Citáty 20 William Shakespeare vícebarevná - přírodní

1710 Citáty 21 Seneca vícebarevná - přírodní

1711a kostel sv. Matouše Deštné v Orl. Horách črn, karm, mdr - bíl

1711b kostel sv. Matouše Deštné v Orl. Horách črn, karm, mdr - přírodní

1712a Muzeum betlémů Třebechopvice pod Orebem tvůrci betlému vícebarevná - žlt

1712b Muzeum betlémů Třebechopvice pod Orebem tvůrci betlému vícebarevná - svzln

1713a Prajzové ve Sťěnkově 22. 8. 2020 vícebarevná - přírodní

1713b Prajzové ve Sťěnkově 22. 8. 2020 vícebarevná - mdr

1714a Václav Michal Pešina rytířz Čechorodu črn - svmdr

1715a 13. září 1752 Nový Hradec Králové (rubovka k č. 1714a) črn - svmdr

1716a Slavnosti jablek a cibule 19.9.2020 vícebarevná - přírodní

1716b Slavnosti jablek a cibule 19.9.2020 vícebarevná - žlt

1717a Lázně Bělohrad 140. výročí Sboru dobrovolných hafsičů vícebarevná - bíl

1717b Lázně Bělohrad 140. výročí Sboru dobrovolných hafsičů vícebarevná - svmdr

1718-1723 Chalupy v Lázních Bělohrad (6 ks) vícebarevná - bíl

1724 Citáty 22 E. M. Remarque vícebarevná - přírodní

1725 Citáty 23 Albert Einstein vícebarevná - přírodní

1726 Citáty 24 Mark Twain vícebarevná - přírodní

1727a Hvězdy a pes (text žlt) črv, črn, žlt - bíl

1727b Hvězdy a pes (text žlt a mdr) črv, črn, mdr, žlt - bíl

1728a PF 2021 šašek (formát 60x92 mm) vícebarevná - bíl

1728b PF 2021 šašek (formát 35x50 mm) vícebarevná - bíl

1729 Citáty 25 John Lennon vícebarevná - přírodní

1730 Podkunětické bobování 31.1.2021 vícebarevná - bíl

1731 malá prodavačka s úsměvem vícebarevná - bíl

1732a kdo chce zapalovat, musí hořet (písmeno K bíl) vícebarevná - bíl

1732b kdo chce zapalovat, musí hořet (písmeno K črn) vícebarevná - bíl

1733-1752 bejvávalo v zimě (20 ks skládačka) vícebarevná - bíl

1753a Machov Šrůtkova lípa vícebarevná - bíl

1754a rodová lípa, pamatuje 13 generací (rubovka k č. 1753a) vícebarevná - bíl

1755a 30.06.2021 6. narozeniny nejlepšího přítele člověka (text črv - mdr) vícebarevná - bíl

1755b 30.06.2021 6. narozeniny nejlepšího přítele člověka (text žlt - mdr) vícebarevná - bíl

1756a "pes v ozdobném rámečku” črn - bíl

1756b "pes v ozdobném rámečku” črv - bíl

1756c "pes v ozdobném rámečku” mdr - bíl

1756d "pes v ozdobném rámečku” zln - bíl

1756e "pes v ozdobném rámečku” okr - bíl

1756f "pes v ozdobném rámečku” fial - bíl

1757 155. výročí bitvy 1866 na Chlumu vícebarevná - orž

1758 10.00 Muzeum války 1866 (rubovka k č. 1757) vícebarevná - orž

1759a 90 let Sboru dobrovolných hasičů Malšova Lhota vícebarevná - svmdr

1759b 90 let Sboru dobrovolných hasičů Malšova Lhota vícebarevná - svzln

1760a Tábornický oddíl Greenhorns léto 2021 črn, mdr, zln, žlt - okr
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1760b Tábornický oddíl Greenhorns léto 2021 črn, mdr, zln, žlt - orž

1761a Cyprian Kamil Norwid črn - zln

1762a Národ, který se bouří (rubovka k č. 1761) črn - zln

1763a Dubenské řechtání 2021 vícebarevná - zln

1763b Dubenské řechtání 2021 vícebarevná - orž

1764a 6. sraz přátel značky JAWA (54x45 mm) vícebarevná - bíl

1764b 6. sraz přátel značky JAWA (54x45 mm) vícebarevná - svžlt

1765 Otče náš (45x54 mm) črn, hnd - bíl

1766 Slavnostzi jablek a cibule Lázně Bělohrad 18.9.2021 vícebarevná - bíl

1767 Bohuslav Balbín Rozprava na obranu jazyka slovanského (45x54 mm) vícebarevná - bíl

1768 Bohuslav Balbín Rozmanitosti z historie Království českého (45x54 mm) vícebarevná - bíl

1769 Bohuslav Balbín Výtah z dějin českých aneb historie boleslavská (45x54 mm) vícebarevná - bíl

1770a 36. ročník Výstava železničních modelů Hradec Králové črn, mdr - orž

1770b 36. ročník Výstava železničních modelů Hradec Králové črn, mdr - svzln

1771a Tres čundros Safety Matches (bílé nápisy) (54x45 mm) vícebarevná - bíl

1771b Tres čundros Safety Matches (černé nápisy) (54x45 mm) vícebarevná - bíl

1772 PF22 s úsměvem jde všechno líp (69x44 mm) črn, črv, žlt - bíl

1773-1788 Polští panovníci (16 ks série) vícebarevná - dřevitý

1789 Polští panovníci 960-1763 (DZ 140x100 mm k sérii č. 1773-1788) vícebarevná - dřevitý

1790a Šediváčkův long 25.-29. ledna 2022 (nadpis karm) vícebarevná - bíl

1790b Šediváčkův long 25.-29. ledna 2022 (nadpis šed) vícebarevná - bíl

1791 Citáty 26 Seneca vícebarevná - přírodní

1792a Kouzelný svět betlémů vícebarevná - bíl

1792b Kouzelný svět betlémů vícebarevná - svžlt

1793 Naučná stezka Koliba u hradce Králové vícebarevná - bíl

1794 „Jan Hus před konsilem Kostnickým” (45x54 mm) vícebarevná - bíl

1795 1 Dobré sirky z Malšovic (45x54 mm) (rubovka k č. 1794) vícebarevná - bíl

1796 „jezdec na koni před zástupem lidí u brány” (45x54 mm) vícebarevná - bíl

1797 2 Dobré sirky z Malšovic (45x54 mm) (rubovka k č. 1796) vícebarevná - bíl

1798 „setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem” (45x54 mm) vícebarevná - bíl

1799 3 Dobré sirky z Malšovic (45x54 mm) (rubovka k č. 1798) vícebarevná - bíl

1800 "jezdec na koni mezi lidmi, v pozadí hradby” (45x54 mm) vícebarevná - bíl

1801 4 Dobré sirky z Malšovic (45x54 mm) (rubovka k č. 1800) vícebarevná - bíl

1802a Vynášení smrtholky z Královýho Hradce vícebarevná - zln

1802b Vynášení smrtholky z Královýho Hradce vícebarevná - přírodní

1803 Středoevropský jazzový most 1. května 2022 (saxofon) črn, črv - orž

1804 Středoevropský jazzový most 1. května 2022 (harmonika) črn, črv - orž

1805 Středoevropský jazzový most 1. května 2022 (noty) črn, črv - orž

1806 Königgrätz 1866 vícebarevná - bíl

1807 Bitva u Hradce Králové vícebarevná - bíl

1808-1822 Latinské  citáty + francouzské postavy (15 ks 52x52 mm) vícebarevná - bíl

1823a Výroční kontrolní střelby z praku 11.6.2022 črn, okr - bíl

1823b Výroční kontrolní střelby z praku 11.6.2022 črn, okr - přírodní

1824a Škroupovy Osice 4. června 2022 vícebarevná - bíl

1824b Škroupovy Osice 4. června 2022 vícebarevná - růž

1825a Výstava kaktusů 9.-11.6.2022 vícebarevná - růž

1825b Výstava kaktusů 9.-11.6.2022 vícebarevná - fial

1826 L.P. 1772-2022 250 let vysvěcení kostela vícebarevná - fial

1827 Kostel svatého…vzdušnicí. (rubovka k č. 1826) vícebarevná - fial

1828 Kostel svatého Antonína Poustevníka (hor.) vícebarevná - fial

1829 Kostel svatého…Dientzenhofera. (rubovka k č. 1828) vícebarevná - fial

1830a Mezinárodní Horolezecký Festival 25.-28.8.2022 Teplice nad Metují vícebarevná - přírodní

1830b Mezinárodní Horolezecký Festival 25.-28.8.2022 Teplice nad Metují vícebarevná - črv
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1831a Trať mládeže 1949 Vlasti zdar vícebarevná - bíl

1831b Trať mládeže 1949 Vlasti zdar vícebarevná - okr

1832 Bělohradské podzimní slavnosti 18.9.2022 vícebarevná - bíl


