METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ
JIŽNÍ MORAVY
Číslo 114
květen 2014
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno
Neprodejné
Předseda OKM: RNDr. Zdeněk Okáč, Dudíkova 11, 621 00 Brno
Redaktor KURÝRA: Ing. Jaroslav Punčochář

Vážení vedoucí KMF
Dnešní KURÝR, který dostáváte elektronicky, je spíše jen informativní
protože většinu informací jste již obdrželi. Přesto chceme alespoň
takto uchovat řadu informací, z nichž některé jsem připravil již před
řadou měsíců. Hlavní informací je nadcházející celostátní kolo FO.
Z naší oblasti již byla vybrána delegace, která se tohoto klání
zúčastní. Věřím, že v Plzni obhájí loňské vítězství v mezikrajové
soutěži.
S většinou z Vás jsme v telefonickém nebo osobních kontaktech a tak
Vám pouze přeji do nastávajícího období mnoho úspěchů ve filatelii a
při práci s mládeží.
Pokud budeme mít informace z vedení komise mládeže do nového období
dáme Vám je zavčas na vědomí.

RNDr.Zdeněk Okáč

CELOSTÁTNÍ KOLO FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE
BRNO, 8. ČERVNA 2013

40. ROČNÍK
Vzpomínky na minulý jubilejní ročník FO
V minulém KURÝROVI jsem uvedl rámcový program konání 40 ročníku filatelistické
olympiády. Je s podivem, že itinerář akce se beze zbytku naplnil. Delegace předaly
seznamy (někdy sice na poslední chvíli) svých zástupců na jednání. A opět s podivem
všichni přihlášení přijeli (pouze jeden účastník se omluvil pro onemocnění). Soutěžících
bylo celkem 21, doprovodů 11, organizátorů 7 a dva hosté. Celá akce se konala ve Střední
škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova ulice v Komíně (tak se
jmenuje část Brna).
Tak jak bylo v plánu akce uvedeno sjeli se první účastníci už v pátek 7.června odpoledne.
A tak jsme v počtu 16 lidí odstartovali na objednanou exkurzí podzemím pod Zelným
trhem v Brně. S jeho některými částmi jste se mohli seznámit v minulém KURÝROVI.
V podzemí jsme měli odborný výklad a poučili jsme se, že tato podzemí vznikala v mnoha
městech prakticky stejně. Spojováním sklepů pod jednotlivými domy na náměstí. V mnoha
místnostech jsme uviděli, jak dávní obyvatelé schraňovali ve sklepech své zásoby jídla
nebo pití a jak v nich i případně pracovali.
Exkurze po slabé hodince úspěšně skončila a my jsme vylezli z podzemí na prosvětlený
Zelný rynk. Přestože jsme se dopředu obávali nepříjemného počasí, tak to nám přálo.
Toho jsem využil a naši skupinu jsem ještě provlekl krátkou exkurzí po památkách centra
Brna. Hned uprostřed náměstí je známá kašna Parnas od Bernharda Fischera z Erlachu
(1695). Viděli jsme i zazděného radního z husitských válek ve zdi Staré radnice. Ve
stejném objektu je umístěno i legendární brněnské kolo (bylo zobrazeno na výplatním
otisku při příležitosti posledního – tedy 7. - celostátního československého kongresu
mladých filatelistů v Brně v roce 1990) a brněnský drak (ten byl zase na příležitostném
razítku této akce). Ten drak, který se stal symbolem města a je vystaven s kolem na staré
radnici v Brně. Také portál radnice od Antonína Pilgrama (známka Pof.1322) jsme si
prohlédli. Poněkud z jiné doby, ale také stojí za shlédnutí, je nový brněnský „orloj“ –
„mramorový“ měřící stroj. U hotelu Evropa jsme si povšimnuli dodnes patrných stop po
výbuchu z roku 1933. Prohlídka dalších budov ve středu Brna jela jako na drátku a už hup
do „šaliny“. Po příjezdu do ubytovacích prostor chvilku volna (například na poštu
s APOSTEM) a poté předepsaná večeře. A to se již objevují soutěžící z Jihlavy. Po večeři
měli soutěžící „klid na lůžku“ a vedoucí společné setkání. U jihomoravské slivovičky se to
dobře povídá a tak čas plynul rychle. Honem setkání zavčas ukončit, zítra je taky den.
A byl. Byl to den soutěžní - den jubilejního 40. ročníku FO mládeže SČF. Opravdu se vše
daří. Ubytovaní dostávají ranní snídani a to již se objevují další delegace. Postupně se
scházejí všichni soutěžící (až na jednoho nemocného) a ve smluvený čas může soutěž
začít. Pár úvodních a organizačních slov na začátek a pod vedením tajemníka komise
mládeže SČF Mgr. Václava Špatného klání začíná. Poslední soutěžící honem dobíhá z
pošty. Začínáme klasicky filatelistickým testem, který není dlouhý a tak po půl hodince se
soutěžící pouštějí do tvorby miniexponátů. Mezitím tým rozhodčích boduje odevzdané
testy. Urputné zápolení vrcholí a soutěžící postupně odevzdávají své výtvory. Začíná
hodnocení. Porota (Ing. Klusáček, RNDr.Okáč, Ing.Punčochář, Mgr.Špatný, p.Vávra)
hodnotí miniexponáty a sestavuje se pořadí. Soutěžící obědvají a dostávají balíčky na
cestu. Někteří již prchají na vlaky, neboť cesta je dlouhá… Ostatní se účastní slavnostního
ukončení a vyhlášení výsledků. Výsledky jsou uvedeny dále. Při slavnostním ukončení
olympiády byl předán malý dar panu Stanislavu Duškovi, dlouholetému vedoucímu KMF

ve Znojmě při příležitosti jeho významného životního jubilea. Za SČF jsem z pověření VV
SČF 40. ročník FO mládeže ukončil. Ať žije 41. ročník FO s finálem v Plzni.
RNDr.Zdeněk Okáč
člen VV SČF

FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA 2013
Je to již více než čtyřicet let, co se konal první ročník filatelistické olympiády
mladých filatelistů. Komise mládeže SČF a ZSF se společně usnesly, že budou každý rok,
počínaje školním rokem 1971/1972, pořádat filatelistickou olympiádu, jejíž účastníci
budou soutěžit ve filatelistických znalostech a filatelistické praxi. Kromě toho musí
prokázat i znalosti tématu stanoveného pro daný ročník olympiády. Tématem prvního
ročníku bylo „Československé dělnické hnutí až do Vítězného února“
Duchovním otcem filatelistické olympiády je PaedDr. Josef Šolc, který celou soutěž
vymyslel a metodicky zpracoval. Ne všechno dobré vzniklo v Praze. Myšlenku filatelistické
olympiády se podařilo nejenom realizovat, ale hlavně udržet do současnosti jako základní
náplň činnosti mladých filatelistů. Od počátečních témat poplatných době vzniku se
soutěžící věnovali postupně přírodě, sportu, dějinám, technice atp., tedy tématům, která
jsou pro ně zajímavější. Tematické znalosti a možnosti využití známek při tvorbě
miniexponátů se také měnily. Od předem vypsaných československých známek, přes
ostatní naše neznámkové materiály až po současnost, kdy se mohou využívat všechny
dostupné materiály. Dnes mohou mladí filatelisté využívat i elektronické pomůcky a
„virtuální“ materiály pro tvorbu elektronických exponátů.
Národní kola FO byla často součástí kongresů mladých filatelistů. Dnes, ve
skromných podmínkách se již kongresy nekonají, ale národní kola filatelistické olympiády
zůstala. Letos to byl již 40. ročník s tématem Od Velké Moravy k České republice. Národní
kolo se konalo v Brně – Komíně. Zúčastnilo se ho 21 mládežníků z celé republiky.
V pátek odpoledne byl pro všechny delegace připraven společný program. Ve tři
hodiny všichni odjeli "šálinó" do středu města a pěšky došli na Zelný trh, kde je vstup do
podzemí. Labyrint pod Zelným trhem od 13.století sloužil obchodníkům s potravinami a
svůj specifický ráz si uchovává dodnes. Prohlídková trasa trvá zhruba hodinu. Musí se
zdolat celkem 212 schodů a trasa vede v hloubce 6 - 8 metrů. Ve sklepení najdeme galerii,
expozici vína, potravin, svítidel, alchymistickou dílnu a expozici archeologických nálezů.
Také je zde trestnice s různými mučidly, středověký šenk a nakonec překvapení pro
odvážné - klec bláznů. Tu si mládežníci i někteří vedoucí vyzkoušeli na "vlastní kůži". Po
skončení prohlídky podzemí se doktor Okáč stal průvodcem po Brně. Zúčastněným
postupně ukázal řadu pamětihodností, jako je brněnská radnice a „brněnský drak“. Potom
následovala společná večeře v restauraci s přiléhavým názvem U Večeřů. Večer se
vedoucí delegací věnovali přípravě olympiády, ostatní většinou sledovali kvalifikační utkání
v kopané.
V sobotu dopoledne začala vlastní soutěž. Po úvodním zahájení předsedou
organizačního výboru Zdeňkem Okáčem, přivítáním všech soutěžících a hostů byla
zahájena teoretická část olympiády. Soutěžící vyplnili testy a po nich již následovala
tvorba miniexponátů na dané téma. Výsledky práce průběžně hodnotila pětičlenná jury.
Soutěžící se po dokončení soutěže mohli naobědvat. Jury mezitím vyhodnotila výsledky
soutěže a připravila diplomy a ceny pro soutěžící. Po obědě došlo na vyhodnocení
olympiády. Soutěžící v jednotlivých kategoriích obdrželi krásné diplomy a ceny, které

připravila komise mládeže, organizátoři a tradičně také JUDr. FrantišekTalián
z nakladatelství Fortuna.
V průběhu olympiády byly vystaveny exponáty k soutěži o nejlepší elektronický
miniexponát s tématem filatelistické olympiády a exponáty k význačným výročím v roce
2012. Členové KMF Znojmo Anna Zoufalá a Jiří Kotrnetz vystavili exponáty „100 let
skautingu“ a „70. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků“. Pavlína Ondrejková z Vlčkova exponát
„Naučili nás číst a psát“. Všichni byli také po zásluze oceněni.
Výsledky jednotlivých soutěžících odrážejí současný stav mládežnické filatelie. Na
jedné straně to jsou vynikající výsledky známých soutěžících. Na druhé straně se ale do
soutěže národního kola dostal soutěžící, kterému se nepodařilo v teoretickém testu získat
ani jeden bod. To se stalo letos sice poprvé, ale o něčem to svědčí. Kde se stala chyba?
Je dobré upřednostnit účast v soutěži nad znalostmi? To by měli v první řadě posoudit
vedoucí mladých filatelistů.
Stupně vítězů v jednotlivých kategoriích obsadili:
Kategorie Z:
1. Zábojník Vojtěch JM, 2. Sedláková Michaela JM, 3. Soukup Daniel J-ZČ
Kategorie A:
1. Liška Vojtěch J-ZČ, 2. Soukup Samuel J-ZČ, 3. Farský Lukáš VČ
Kategorie B:
1. Hrebenár Petr J-ZČ, 2. Štefka Ladislav JM, 3. Prusík Tomáš J-ZČ
Kategorie C:
1. Ondrejková Pavlína JM, 2. Bečička Martin VČ, 3. Soukupová Gabriela J-ZČ
Průběh olympiády lze hodnotit velmi kladně. Organizátorům z jihomoravské komise
mládeže se podařilo zajistit ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v
Brně Komíně dobré podmínky pro všechny zúčastněné i za cenu značných finančních
nákladů ze strany organizátorů. Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na zdárném
průběhu národního finále podíleli a doufat, že čtyřicátým ročníkem začne další etapa
mládežnických filatelistických soutěží.
V.Špatný, KM SČF a předseda jury

Souhrnné výsledky loňského kola:
NÁRODNÍ KOLO 40. ROČNÍKU FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY
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Kategorie Z
Jméno a příjmení
Zábojník Vojtěch
Sedláková Michaela
Soukup Daniel
Motyčák Daniel
Brož Dominik

OBLAST

Filat.
test

Exponát
celkem

Body
součet

JM
JM
J-ZČ
J-ZČ
VČ

38,5
40
24,5
11,5
20

48
40
40
49
35

86,5
80
64,5
60,5
55

POŘADÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Kuchař Daniel
Brož Patrik
Calábek Lukáš

JM
VČ
SM

27,5
6
4

15
26
22

42,5
32
26

6.
7.
8.

OBLAST

Filat.
test

exponát
celkem

Body
součet

POŘADÍ

J-ZČ
J-ZČ
VČ
JM
SM

28,5
20,5
11
11,5
0

40
44
46
27
24

68,5
64,5
57
38,5
24

1.
2.
3.
4.
5.

OBLAST

Filat.
test

exponát
celkem

Body
součet

POŘADÍ

J-ZČ
JM
J-ZČ

35,5
30
23,5

46
37
43

81,5
67
66,5

1.
2.
3.

OBLAST

Filat.
test

exponát
celkem

Body
součet

POŘADÍ

JM
VČ
J-ZČ
VČ
SM

31,5
28
23
19
1

51
48
44
42
26

82,5
76
67
61
27

1
2.
3.
4.
5.

Kategorie A
Jméno a příjmení
Liška Vojtěch
Soukup Samuel
Farský Lukáš
Kuchař Lukáš
Calábek Kryštof

Kategorie B
Jméno a příjmení
Hrebenár Petr
Štefka Ladislav
Prusík Tomáš

Kategorie C
Jméno a příjmení
Ondrejková Pavlína
Bečička Martin
Soukupová Gabriela
Bečička Petr
Šedivý Jan

Další fotky jsou na
internetu na stránce
www.filabrno.net/kmf_
scf.htm
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1. 4. – 30. 6. 2014, CN Apost, pošta 541 01 Trutnov 1 – u příležitosti 260. výročí založení pošty v Trutnově, text
„Trutnov1 Pošta 260r.“
14. 5. – 21. 5. 2014, CN Apost, pošta 769 01 Holešov – u příležitosti 25. ročníku (8 km pochod) memoriálu RNDr.
Rudolfa Plajnera, pedagoga a skauta, text „MRP 25r. Holešov“.
14. 5. 2014, R nálepka, od 14. 5. 2014 do spotřebování, pošta 769 01 Holešov – v počtu 960 ks, u příležitosti 25.
Ročníku (8 km pochod) memoriálu RNDr. Rudolfa Plajnera, pedagoga a skauta, text „Memoriál RNDr. Rudolfa
Plajnera 25. ročník 1990 - 2014“ s vyobrazeným portrétem R. Plajnera.
15. 5. – 30. 5. 2014, CN Apost, pošta 687 66 Květná – u příležitosti 220. výročí založení Skláren Květná, text
„SklárnyKvětná220let“.
16. 5. – 17. 5. 2014, Příležitostné razítko, pošta 364 55 Valeč v Čechách – u příležitosti výročí 500 let města
Valče, text „VALEČ; 500 LET MĚSTEČKEM“ s vyobrazeným erbem města Valeč. Razítko bude používáno 16. 5. na
poště a 17. 5. na příležitostné přepážce v Muzeu Valeč, Široká č. 182, v čase 08:00 – 16:00 hod. Autor razítka:
Ing. Ladislav Broum.
17. 5. 2014, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – u příležitosti výstavy Poštovního muzea s názvem
„Pošta za Velké války“, text „Praha 1“, s vyobrazenou poštovní trubkou v ostnatém drátu. Razítko bude
používáno na příležitostné přepážce v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1 v čase 09:00 – 15:00 hod.
Autor razítka: Jan Maget.
26. 5. 2014, R nálepka, od 26. 5. 2014 do spotřebování, pošta 277 11 Neratovice – v počtu 480 ks, u příležitosti
140. výročí založení pošty v Neratovicích, text „140 let pošty“, s vyobrazením staré poštovní trubky.
26. 5. – 7. 6. 2014, CN Apost, pošta 277 11 Neratovice – u příležitosti 140. výročí založení pošty v Neratovicích,
text „Neratovice 140 let“.
26. 5. – 30. 6. 2014, Výplatní otisk (OVS), pošta 277 11 Neratovice - u příležitosti 140. výročí založení pošty
v Neratovicích, text „140 let pošty Neratovice 1874 - 2014“, s vyobrazením městského znaku Neratovic. Pořádá
KF 00-15. Autor štočku: Ing. Pravoslav Kukačka
29. 5. – 2. 6. 2014, Výplatní otisk (OVS), pošta 251 64 Mnichovice – u příležitosti 880. výročí města Mnichovice.
V propagačním štočku je umístěn text: „Mnichovice 880 let 1134 – 2014“ s vyobrazeným pohledem na město. Pořádá KF
Mnichovice. Autor štočku: Ing. Antonín Řeřábek

29. 5. 2014, R nálepka, od 29. 5. 2014 do spotřebování, pošta 251 64 Mnichovice – v počtu 480 ks, u příležitosti
880. výročí města Mnichovice, text „Mnichovice – 880 let 1134 – 2014“ s vyobrazeným znakem města Mnichovice.

29. 5. – 2. 6. 2014, CN Apost, pošta 251 64 Mnichovice – u příležitosti 880. výročí města Mnichovice, text „880 let
Mnichovice“.

30. 5. 2014, R nálepka, od 30. 5. 2014 do spotřebování, pošta 256 01 Benešov u Prahy – v počtu 480 ks, u
příležitosti 100. výročí od atentátu na F. F. d´Este a od začátku Velké války, text „100 let od atentátu na F. F.
d´Este a od začátku Velké války“, s vyobrazeným logem slavnostních akcí města Benešova.

30. 5. 2014, R nálepka, od 30. 5. 2014 do spotřebování, pošta 788 15 Velké Losiny – v počtu 480 ks, u
příležitosti křtu příležitostné poštovní známky „Technické památky: Ruční papírna ve Velkých Losinách“, text
„Křest známky, Ruční papírna ve Velkých Losinách“ s vyobrazeným logem papíren.
6. 6. – 7. 6. 2014, Příležitostné razítko, pošta 412 01 Litoměřice 1 – u příležitosti konání VI. celorepublikového
srazu hasičstva s výstavou historické hasičské techniky, text: „VI. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou
historické hasičské techniky“, s vyobrazeným oficiálním logem slavností (obrys České republiky a historickým
hasičským kočárem). Razítko bude používáno na příležitostné poštovní přepážce na Výstavišti Zahrada Čech
v Litoměřicích, v pátek 6. června od 09:00 do 18:00 hod. a v sobotu 7. června od 13:00 do 18:00 hod. Autor
razítka: Miloslav Bláha
6. 6. – 8. 6. 2014, Příležitostné razítko, pošta 796 01 Prostějov 1 – u příležitosti 100. výročí prostějovské
radnice, text: „PROSTĚJOVSKÁ RADNICE 100 LET 1914 – 2014“, s vyobrazenou věží radnice. Razítko bude
používáno na příležitostné poštovní přepážce v Regionálním informačním centru, Pernštýnské nám. 176/8,
Prostějov, v pátek 6. června od 09:00 do 17:00 hod. a 7. – 8. června od 9:00 do 12:00 hod. Autorkou razítka:
Markéta Dvořáková.
6. 6. – 30. 6. 2014, CN Apost, pošta 561 12 Brandýs nad Orlicí – u příležitosti 80 let brandýského závodního
okruhu, text „BRANDÝSnO okruh80let“.
7. 6. 2014, Příležitostné razítko, pošta 338 45 Strašice – u příležitosti 25. ročníku přehlídky pozemních vojsk ČR,
text: „Bahna 2014, 25. ročník, Strašice“ s vyobrazeným tankem. Razítko bude používáno na příležitostné
poštovní přepážce v místě konání akce – ve vojenském prostoru katastru obce Strašice od 9:00 do 15:00 hod.
Autor razítka: Miroslav Ježek.
7. 6. 2014, Příležitostné razítko, pošta 312 00 Plzeň 12 – u příležitosti 41. ročníku filatelistické olympiády
mládeže, text: „41. ročník filatelistické olympiády“ s vyobrazeným logem FO. Razítko bude používáno na
příležitostné poštovní přepážce v Salesiánském středisku mládeže – dům dětí a mládeže, Revoluční 98, Plzeň 12,
v čase od 09:00 do 12:00 hod. Autor razítka: Vladimír Weber.
7. 6. 2014, R nálepka, od 7. 6. 2014 do spotřebování, pošta 312 00 Plzeň 12 – v počtu 2280 ks, u příležitosti 41.
ročníku filatelistické olympiády mládeže, text: „41. ročník FO Plzeň 2014“ s vyobrazeným logem FO.
7. 6. – 21. 6. 2014, CN Apost, pošta 312 00 Plzeň 12 - u příležitosti Filatelistické olympiády mládeže, text:
„PLZEŇ 12 FO 2014“.
9. 6. – 20. 6. 2014, CN Apost, pošta 500 02 Hradec Králové 2 – u příležitosti 20. výročí založení skautského
oddílu Velena Fanderlika, text: „Hradec Kr. 2 SOVF 20“.
12. 6. 2014, R nálepka, od 12. 6. 2014 do spotřebování, pošta 500 02 Hradec Králové 2 – v počtu 960 ks, u
příležitosti 20. výročí založení skautského oddílu Velena Fanderlika, text: „Skautský oddíl Velena Fanderlika; 20.
výročí založení; 1994 – 14. 6. - 2014“, s vyobrazeným znakem oddílu.
12. 6. 2014, R nálepka, od 12. 6. 2014 do spotřebování, pošta 561 51 Letohrad – v počtu 480 ks, u příležitosti
140. výročí železnice v Letohradě, text: „140 let železnice v Letohradě“, s vyobrazenou historickou lokomotivou.
12. 6. – 12. 7. 2014, CN Apost, pošta 561 51 Letohrad – u příležitosti 140. výročí železnice v Letohradě, text:
„Letohrad dráhy140let“.

13. 6. 2014, R nálepka, od 13. 6. 2014 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 720 ks, u příležitosti
100. výročí od založení samostatného skautského spolku Junák – Český skaut, text: „100 let od založení
samostatného skautského spolku “Junák-Český skaut” 1914 – 15. června – 2014”, s vyobrazením znaku Junáka.
13. 6. – 20. 6. 2014, CN Apost pošta 110 00 Praha 1 – u příležitosti 100. výročí od založení samostatného
skautského spolku Junák – Český skaut, text: „Praha 1 J-Čs 100“.
*17. 6. 2014, Strojové razítko (SR), pošta 110 00 Praha 1 – u příležitosti k odhalení památníku RAF v Praze. Organizátor a
autor štočku: Ivan Vápenka.

20. 6. 2014, R nálepka, od 20. 6. 2014 do spotřebování, pošta 542 32 Úpice – v počtu 480 ks, u příležitosti 100.
výročí Hasičské župy Úpické, text: „100 let Hasičské župy Úpické č. 141“
20. 6. – 21. 6. 2014, Příležitostné razítko, pošta 530 02 Pardubice 2 – u příležitosti konání XXI. letních
sportovních her zaměstnanců České pošty, text: „XXI. letní národní sportovní hry zaměstnanců České pošty,
Nymburk, Pardubice 2“, s vyobrazeným logem České pošty a běžcem probíhajícím cílovou páskou. Razítko bude
používáno na příležitostné poštovní přepážce ve Sportovním centru v Nymburku, 20. 6. od 10:00 - 18:00 hod,
21. 6. od 08:00 - 15:00 hod. Autor razítka: Ivo Štěpánek.
21. 6. 2014, Příležitostné razítko, pošta 382 73 Vyšší Brod – u příležitosti výstavy Poštovního muzea s názvem
„Pošta jednou stopou“, text: „Vyšší Brod“, s vyobrazeným pošťákem na bicyklu. Razítko bude používáno na
příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu, Klášter 136, Vyšší Brod, v čase 09:00 – 15:00 hod. Autor
razítka: Jiří Bouda.
30. 8. 2014, Příležitostné razítko, pošta 582 22 Přibyslav – u příležitosti výročí 150 let od založení českého
dobrovolného hasičstva, text „150 LET ČESKÉHO DOBROVOLNÉHO HASIČSTVA“ s vyobrazeným sv. Floriánem,
patronem hasičů. Autor razítka: Josef Nitra.
19. 9. – 20. 9. 2014, Příležitostné razítko, pošta 364 55 Valeč v Čechách – u příležitosti výročí 500 let města
Valče, text „VALEČ; 500 LET MĚSTEČKEM“ s vyobrazeným erbem města Valeč. Razítko bude používáno 19. 9. na
poště a 20. 9. na příležitostné poštovní přepážce v Muzeu Valeč, Široká č. 182, v čase 08:00 – 16:00 hod. Autor
razítka: Ing. Ladislav Broum.
2. 12. 2014, Příležitostné razítko, pošta 364 55 Valeč v Čechách – u příležitosti výročí 500 let města Valče, text
„VALEČ; 500 LET MĚSTEČKEM“ s vyobrazeným erbem města Valeč.
Autor razítka: Ing. Ladislav Broum.

