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Oproti loňsku je letošní rok ve znamení řady událostí. Jedna z nich už
proběhla – byla to valná hromada našeho klubu. Druhou je kulaté jubileum
při konání Veletržního setkání sběratelů. To letošní bude již desáté v řadě.
Celosvazovou událostí číslo jedna bude prosincová valná hromada SČF.
Nejenže bude voleno nové vedení svazu, ale budou schvalovány i nové
stanovy SČF. K nim by se měly vyjádřit, potažmo vznést své doplňky na
zapracování i jednotlivé kluby.
Předsednictvem připravený návrh je
k nahlédnutí na internetových stránkách SČF a v tištěné podobě bude
k nahlédnutí v klubovně. Výbor klubu přivítá podnětné připomínky od našich
členů.

Zveme všechny filatelisty, na 10. Veletržní setkání sběratelů.
Brněnské výstaviště, pavilon A3, 9.00-17.30hod.
Kontakt:kloubec@volny.cz.
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Valná hromada našeho klubu
V úterý 17.února se konala valná hromada našeho klubu. Místem konání byla Pedagogická
fakulta na Poříčí 7 v Brně a zahájil ji místopředseda klubu ing. Zdeněk Nevosád, pověřený jejím
vedením.
V úvodu přivítal hosta valné hromady, člena výkonného výboru SČF, MUDr. Bedřicha Helma. Při
příležitosti návštěvy Brna přijel také předat Čestné uznání SČF aktivnímu členovi našeho klubu
Honzovi Petrásovi.
Po zahájení proběhla volba návrhové, mandátové a volební komise a ověřovatele zápisu.
Obsáhlou zprávu o činnosti klubu v r. 2014 a plán na rok 2015 přednesl předseda klubu
RNDr. Zdeněk Okáč (zkrácené znění následuje).
1) Výměnné schůzky
A) Pravidelné nedělní schůzky, konané v KOMETA PUBU na Kounicové:
(Herman,)
počet
37
návštěvníků
850
počet stolů
140
(o 76 méně)
B) Celostátní burzy v klubu MK na Vlhké:
(Herman, a další)
počet
3
návštěvníků 237 stolů
111
C) Velké veletržní setkání: 9.ročník ve dnech 18. - 19.4.2014 v hale pavilónu A3 (Kloubec a
další)
2) Kolování
V roce 2014 byly vyúčtováno celkem pět výběrů. Ke konci prvního pololetí 2014 odstoupil
z funkce správce kolování pan Jiří Kloubec. V průběhu podzimních měsíců převzal agendu
klubového kolování pan Ing. Švehla Pavel. Kolování se tradičně odehrává v klubovně KF každý
čtvrtek od 14:00 do 15:00. Jako pokaždé vybízím členskou základnu, aby členové nabízeli své
přebytky k prodeji v klubovém kolování.
3) Pravidelné nabídkové soutěže
Pořádání je již dlouhodobě tradiční. Uskutečnilo se 10 plánovaných akcí. Celkem se účastnilo
130 zájemců. Tyto akce organizovali pracovali zejména pánové Ing.Bohdan Zicha, Ing.Milan
Ošmera, Ing.Alois Rafaj, Martin Okáč, RNDr.Zdeněk Okáč, Jiří Dostál a Mgr.Valentýn Schiebl.
4) Vzdělávání členů a informace
A) KF vede a doplňuje knihovnu KF a zajišťuje půjčování filatelistické literatury pro studium
(Švehla Vl. a další). V roce 2013 byl přírůstek 5 nových publikací – nákupem nových knih.
Celkový počet knih, který vlastní KF je 993. Výpůjček katalogů z knihovny
58 ks, Výpůjček
ostatní literatury
20 ks.
Je trošku škoda, že literatury, kterou klub nabízí využívá mizivá část členů. Vypůjčit si mohou
členové i nečlenové klubu vždy ve středu od 10:00 do 15:00 hodin a ve čtvrtek od 14:00 do 15:00
hodin. V případě dohody s odpovědnými členy výboru i v jinou dohodnutou dobu.
Po celý rok 2014 byl již v účinnosti nový výpůjční řád, který je k dispozici v klubovně KF a
nabyl platnosti 1.2.2014.
V průběhu roku 2014 byly zakoupeny nové katalogy Evropy MICHEL a katalogy POFIS a
KLIM Československa I a II.
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B) Výstavky při klubových akcích
na výstavním panelu v klubovně se vystřídaly dva náměty:
- Madony na známkách (Herman)
- Výzkum planet sluneční soustavy (Herman)
pořádáním výstavek při klubových velkých burzách- uskutečnily se tři výstavky:
- Ing. Pavel Švehla (Maďarsko – obsazená území 2.díl)
- Eduard Motúz (SR) (Železniční známky 2.díl)
- Eduard Motúz (SR) (Železniční známky 3.díl)
při veletržním setkání
- Švehla Pavel (Maďarsko – přetisky)
C) Vydáváním klubových informací (Punčochář)
D) zabezpečujeme e-mailové zprávy členům, kteří vlastní elektronickou poštovní schránku
(Nevosád)
E) Na portálu FILABRNO.NET je záložka klubu filatelistů A. Muchy (Punčochář)
Pravidelně obhospodařovaná stránka obsahuje historii klubu, jsou zde vyvěšeny klubové
zpravodaje a
aktivity, které klub připravuje. Webové stránky klubu měly v minulém roce asi 1720 návštěv.
5) KF umožňuje svým členům doplňování sbírek
Kromě již výše zmíněných aktivit související s pořádání výměnných schůzek, burz, aukcí a
kolování je v této oblasti nezastupitelná činnost novinkové služby. Pro členy ji zabezpečuje člen
našeho klubu pan Ronald Baru. Spolu s JUDr.Pavlem Matouškem zpracovávají pravidelně
členskou evidenci. Z ní plyne, že v roce 2014 jsme měli 170 platících dospělých členů SČF a 7
mládežníků. K tomu musíme připočítat řádově deset neplatících (jsou to dva vedoucí KMF a
registrovaní příznivci klubu). V registru členů KF je však přes 200 členů. Platební morálka členů
je v dobré kondici, mohu konstatovat, že již skoro 130 členů našeho klubu zaplatilo příspěvky na
rok 2015.
6) KF přibližuje filatelii ostatním
V této části naší činnosti jsou důležité především:
A) Výstavy, které jsme uspořádali pro veřejnost:
I/ Hlavní trvalou výstavku v roce 2013 jsme ponechali instalovanou výstavku v prostorách
zámku v Letovicích. V předpokoji svatebního apartmánu zůstal nainstalován exponát pana
Josefa Sobotky o svatbách. Člen našeho klubu Honza Herman uspořádal mimo Brno další
propagační výstavku v Morašicích na Znojemsku. Vystavená byla ukázka ze sbírky známek a
celistvostí České republiky. S výstavkou byla spojena i beseda nad exponátem
B) Půjčování filatelistické literatury
Jak již bylo řečeno je i pro širokou veřejnost přístupná knihovna našeho klubu. Jistě není
bez zajímavosti, že skoro polovina výpůjček jde na vrub nečlenů KF. V roce 2014 jsme
zaznamenali u některých naši členů systematický zájem o knižní fond našeho klubu.
C) Propagace filatelie neveřejnosti
Zde se uplatňují stovky konzultací našich členů s nefilatelisty, kde jim individuálně
otevíráme taje i záludnosti filatelie a dění ve filatelii. Tuto funkci plní i webové stránky klubu a
další stránky např. pana Kloubce.
7) Výstavní činnost členů klubu
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V roce 2014 proběhla v rámci svazu českých filatelistů jediná soutěžní výstava Svitavy 2014
(jako výstava 3. a 2. stupně (dříve premiéra a regionální). Na této výstavě vystavovali dva
členové našeho klubu. Oba vystavovali v rámci výstavy 3. stupně a oba měly dva výstavní
exponáty. Pan Ing.Jindřich Vomela získal za exponáty Slovenské zápolí v letech 1939-45 a
České Budějovice dvě zlaté medaile a také druhý vystavovatel pan Ing.Pavel Švehla za exponáty
Západní Maďarsko a Debrecen získal dvě zlaté medaile. Na mezinárodní výstavě v rumunské
Sibiu získal pan Ing. Jaroslav Punčochář velkou stříbrnou medaili za exponát Československé
letectví 1918 – 1945.
8) KF udržuje družební styky s jinými filatelistickými spolky
Již mnoho let udržuje náš klub družební kontakty s klubem filatelistů v St. Pöltenu. V loňském
roce se uskutečnily dvě setkání. Prví byla návštěva delegace a členů klubu ze St. Pöltenu na
veletržním setkání 19.4., kdy se členové zúčastnili výměnné schůzky a mezi vedením klubu a
zástupci výboru KF AM proběhlo jednání a společný oběd. Následovalo pravidelné podzimní
setkání zástupců klubů v St. Pöltenu, na pravidelné podzimní filatelistické aukci. Při společném
jednání se účastnili zástupci KFAM Ing.Vladimír Švehla Ph.D., Jiří Dostál, Jiří Kloubec a Ing.
Pavel Švehla. Projednali jsme otázky další spolupráce a setkání v roce 2015. Kromě toho se
neoficiální delegace ze St. Pöltenu zúčastnila podzimního Sběratelského setkání na výstavišti,
kde se rakouská strana prezentovala výstavou pohlednic.
Na Veletržní setkání v dubnu se dostavila i početná skupina filatelistů z klubu filatelistů
z Lipsku. Zástupci klubu z Lipska se zúčastnili i společného česko – rakousko – německého
pracovního oběda. Jak jsem Vás již loni informoval probíhaly v roce 2014 i přípravné práce pro
uzavření přátelství s tímto klubem. I když doposud nebyla uzavřena žádná formální dohoda
s tímto klubem, kontakty stále udržujeme.
9) KF a výchova mladých filatelistů
Klub filatelistů má v současnosti dva vedoucí KMF pana Šotta a Hermana. Oba kroužky
vyvíjejí odbornou filatelistickou činnost. V kroužku pana Šotta, který jej vede v ústavu pro
postižené děti pracuje 7 mladých filatelistů. Činnost tohoto KMF je vysoce hodnocena pedagogy
ústavu a děti mají jeho roční absolvování zapsáno na svém vysvědčení. V druhém kroužku
pracuje jeden mladý filatelista.
V klubovně KF AM se nepravidelně schází i vedení oblastní komise mládeže.
10) KF má svoji vnitroklubovou činnost
Ta se především projevuje ve schůzové činnosti. V průběhu roku se výbor klubu sešel 11 x.
Celkem bylo na schůzích minulého období uloženo 47 dílčích úkolů, přidělených konkrétním
členům, které byly sledovány až k jejich splnění.
Každý člen výboru dostal konkrétní oblast své činnosti, které se v průběhu roku věnoval.
Dovolím si neúplně informovat o některých konkrétních aktivitách členů výboru. Můj výčet nebude
zdaleka kompletní, neboť nemohu popsat všechny činnosti, které v klubu probíhají.
Hospodář klubu Ing. Vladimír Švehla provedl spolu s inventarizační komisi (Jiří Dostál, RNDr.
Zdeněk Okáč) inventarizaci klubového majetku. Zpráva o inventarizaci je k nahlédnutí v klubovně
jako příloha z jednání dnešní valné hromady. Ze zprávy je zřejmé, že výstavní zařízení klubu je
soustředěno již na jednom místě v Troubsku. Kromě toho máme deponováno část výstavního
zařízení na zámku v Letovicích (8 rámů s příslušenstvím).
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Klub prostřednictvím pana Jana Hermana a Jiřího Kloubce zabezpečoval aktualizaci klubové
vývěsky na Brně na Poštovské ulici (na budově bývalé pošty Brno-1. Pan Ing. František
Němeček stále vede a doplňuje kroniku klubu, která bývá k dispozici i na propagačních
výstavkách. Nezastupitelnou činnost vykonává místopředseda klubu pan Ing. Jaroslav
Punčochář. Jeho rukama prochází téměř každá tiskovina klubu od malých vstupenek až po
klubový zpravodaj. Dále se vzorně stará o webové stránky klubu a uveřejňuje tam informace o
činnosti během roku.
Ing.L. Klusáček jako zapisovatel KF zpracovává zápisy z výboru, které jsou k dispozici pro
všechny členy výboru a v klubovně. Zde chci připomenout novou možnost, kdy budou nové
zápisy vždy vystaveny veřejně v klubovně na nástěnce.
O klubové schůzky na Kounicově a o celostátní schůzky na Vlhké se s rozšafností vlastní
stará pan Jan Herman. Ten se také zasloužil o propagaci klubových aktivit formou výstavek
z činnosti klubu. Jeho pomocníkem při organizování velkých výměnných schůzek je už tradičně
pan Ing. Milan Ošmera. Ten také je spolu s panem Ing. Bohdanem Zichou a RNDr. Zdeňkem
Okáčem pilířem klubových aukcí, pořádaných vždy poslední neděli v měsíci.
Pan Jiří Kloubec každý čtvrtek obsluhoval klubovní kolování, kde umožňuje členům výměnu
jejich přebytků. Tuto agendu v druhém pololetí roku převzal pan Ing. Pavel Švehla. Pan Jiří
Kloubec má zcela nezaměnitelnou úlohu při organizování tradičních veletržních setkání. Letos
bude konat jubilejní desáté veletržní setkání na výstavišti. Při této příležitosti vyzývám všechny
členy klubu, aby své přebytky známek vhodné pro mladé filatelisty poskytli výboru klubu, který by
je chtěl opětovně použít na podporu mládeže při tomto setkání. Při příležitosti desátého
jubilejního veletržního setkání KF ocení dlouholeté organizátory i účastníky těchto akcí.
Nesmím zapomenout na moderní metody komunikace, kterou podporují pan Ing. Zdeněk
Nevosád a Ing. Jaroslav Punčochář. Oba působí v oblasti počítačové komunikace s členy. Jeden
tím, že vydává pravidelné zprávy o činnosti a záměrech klubu a druhý udržuje webové stránky
klubu.
Již čtvrtý rok pracuje ve funkci pokladní klubu paní Helena Hanáčková, která se v současnosti
stará o dva samostatné účty klubu. Její zprávu o hospodaření za chvíli uslyšíte.
No a já s vědomím, že KF je důležitá součást života mnoha členů jsem se s plnou vervou
pustil do úplného řízení klubu s tradičním středečním volným přístupem do klubovny. Stále ještě
obětavě se středečního sezení v klubu účastní pan Mgr. Valentýn Schiebl, čestný předseda
KFAM a člen jeho výboru. V současné době dokončujeme předávání některých klubovní
písemností. Pravidelnou účast ve středu má již také pan Herman a často i Ing. Zicha, který
provádí příjem materiálů pro pravidelné měsíční aukce.
I když o novinkové službě bylo již řečeno předem, musím konstatovat, že pan Ronald Baru
provádí kompletní novinkovou službu pro členy klubu a stará se i o nábor nových členů, které
získává z návštěvníků svého obchodu. Spolu s JUDr.Pavlem Matouškem vede kompletní
evidenci členů KF. JUDr..Matoušek pak tvoří pomyslnou právnickou hůl nad KFAM, aby byly
zabezpečeny všechny nutné náležitosti.
Za vzornou evidenci knihovny a její udržování a obměnu vděčí klub panu Ing. Vladimíru
Švehlovi, který se rovněž stará o evidenci veškerého majetku klubu.
Poděkovat musím také Ing. Rafajovi, který se obětavě stará o činnost našeho PC a provádí
pravidelné zálohy dat z tohoto počítače.
A ty drobnosti, bez kterých by nic nefungovalo. To zabezpečuje pan Jaromír Hvižď, tajemník
klubu. Ať již jde o bezproblémovou funkci kopírky a tiskárny, opravy zařízení a zabezpečování
podpory členů na různých akcích a péči o deponovaný majetek klubu.
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Revizní komise pod vedením p. Rottera prováděla pravidelně revize pokladny a pokladních
dokladů a referovala o svých závěrech na výborových schůzích. Revizní zpráva za celý rok bude
v dalším jednání přednesena. V této souvislosti připomenu, že hospodaření klubu není bez
problémů. Opět, jako každoročně, jsme obdrželi dopis o zvýšení nájemného o inflaci. Také
telefonní služby se stávají dražšími, neboť většina telefonátů z klubu smeřuje již na mobilní linky.
Úspěchem v této oblasti naopak bylo snížení platby za pojistné našeho KF.
Před dnešní valnou hromadou stojí závažná rozhodnutí. V letošním roce končí funkční období
SČF. Na konci roku se bude konat valná hromada Svazu českých filatelistů. Ta nejenomže zvolí
nové vedení SČF, ale přijme nové stanovy podle kterých se bude SČF řídit nejméně po další
funkční období. Z tohoto důvodu na dnešní VH budeme nejenom volit nový výbor a revizní
komisi, ale také delegáty na VH Svazu a také kandidáty na členy vyššího orgánu.
11) Zastoupení KFAM ve svazových orgánech
Klub filatelistů AM je součástí Svazu českých filatelistů. Velikostí své členské základny se
staví na první místo mezi ostatními kluby filatelistů. Tomu odpovídá i zastoupení ve vrcholných
orgánech SČF.
Tři členové našeho KFAM byli v roce 2010 zvoleni a pracují v předsednictvu SČF. Jedná se o
JUDr. Pavla Matouška, RNDr.Zdeňka Okáče a Ing. Jaroslava Punčocháře. První dva jmenovaní
jsou i členové devíti členného výkonného výboru SČF. Čtyři členové KFAM jsou angažováni
v komisi jurymanů SČF. Jsou to František Dvořáček, Jaromír Hvižď, Ing.Ladislav Klusáček, CSc.
a RNDr.Zdeněk Okáč. V rámci jurymanské komise jsou začleněni do sekce mladých filatelistů a
sekce námětové. Jmenovitě v roce 2014 jsem pracoval jako tajemník jury na výstavě ve
Svitavách.
12) Záměry činnosti na rok 2015
- zajistit pravidelné výměnné schůzky klubu v Kometa pubu na Kaunicové ulici,
- uspořádávat měsíčně aukci materiálů členů klubu,
- zorganizovat veletržní setkání sběratelů,
- rozesílat nadále informace klubu prostřednictvím e-mailové služby
- podporovat a zabezpečovat www stránky klubu,
- pokračovat ve spolupráci s družebním klubem filatelistů v St.Poltenu,
- spolupracovat s klubem filatelistů v Lipsku,
- snažit se o zabezpečení výstavky „Historie piva a pivovarnictví“ s Pegasem s.r.o.,
- jednat nadále s československou obcí legionářskou o další spolupráci,
- snažit se o vystavování exponátů našich členů na soutěžních výstavách SČF,
- zabezpečit průběžnou servisní činnost klubu – kolování a sekretariát ve vymezených
časech,
- snažit se o maximální spolupráci s ČP – oblastním ředitelstvím J.M.
Následovala pokladní, paní Helena Hamáčková, se zprávou o hospodaření klubu v r. 2014
a plán hospodaření na rok 2015. Hospodaření pak bylo odsouhlaseno zprávou revizní komise
přednesenou p. Ivo Rottrem.
Zprávu o letošní připravované valné hromadě SČF (prosinec 2015) přednesl JUDr. Pavel
Matoušek. Mimo voleb do vrcholných orgánů svazu budou schvalovány také nové stanovy SČF,
jejichž návrh mají kluby k připomínkování na internetových stránkách SČF.
Důležitým bodem letošní valné hromady byla volba členů výboru našeho klubu na další
volební
období.
Následovala tombola a posléze diskuse (vystoupili pánové Helm, Okáč, Matoušek)
Valné hromady se zúčastnilo 27 členů klubu + 1 host.
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Zpráva volební komise na VH KF 06-22 Alfonse Muchy dne 17.2.2015
Za členovy výboru byli zvoleni:
Ronald Baru
Jiří Dostál
Jan Herman
Jaromír Hvižď
Jiří Kloubec
Ing.Ladislav Klusáček, CSc.
JUDr.Pavel Matoušek
Ing.Zdeněk Nevosád, CSc. - místopředseda
RNDr.Zdeněk Okáč – předseda
Ing. Milan Ošmera
Ing.Jaroslav Punčochář - místopředseda
Ing.Alois Rafaj
Mgr.Valentin Schiebl – čestný předseda
Ing. Pavel Švehla
Ing.Vladimír Švehla, Ph.D.
Ing.Bohdan Zicha
Náhradník:
Ing.Jan Baráček, Ph.D.

Revizní komise:
Ing.Zdeněk Borovec
Stanislav Bořil
Ivo Rotter - předseda
Návrh na členy vyššího orgánu:
RNDr.Zdeněk Okáč
Ing. Pavel Švehla
Návrhy na delegáty valné hromady SČF s
hlasem rozhodujícím:
RNDr.Zdeněk Okáč
Ing.Jaroslav Punčochář
Ing.Zdeněk Nevosád, CSc.
JUDr.Pavel Matoušek
Ing.Vladimír Švehla, Ph.D.
Ing. Pavel Švehla
(počet delegátů upřesní SČF, výběr bude
podle tohoto pořadí)

U S N E S E N Í valné hromady K F 06-22 Alfonse Muchy dne 17.2.2015
Valná hromada KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně:
1. S c h v a l u j e:
program valné hromady,zapisovatele Ing.L.Klusáčka, ověřovatele zápisu Ing.Z.Nevosáda,
Csc., návrhovou komisi JUDr.Pavla Matouška, Ing. Milana Ošmeru a Ronalda Baru, volební
komisi Ing. Vladimíra Švehlu, Ph.D.
zprávu o činnosti KF za rok 2014 přednesenou RNDr.Zdeňkem Okáčem,
zprávu o hospodaření za rok 2014 přednesenou paní Helenou Hanáčkovou,
plán a zaměření další činnosti klubu filatelistů A.M. v roce 2015 včetně finančního plánu,
nový výbor KF v tomto složení: (viz tabulka výše)
2.
3.
-

-

Bere na vědomí
zprávu revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2014 přednesenou Ivo Rottrem,
informaci o možnosti spolupráce s Československou obcí legionářskou.
Ukládá
výboru zabývat se diskusními příspěvky z této valné hromady,
výboru a členům klubu aktivně pomoci při přípravě výstavky o pivu,
výboru klubu dále provozovat www stránky, mailovou poštu členům a vydávat informace
klubu,
korespondovat se členy pomocí nové mailové adresy klubu,
všem členům, kteří nezaplatili čl. příspěvky, aby to učinili do konce prvního pololetí,
předsedovi KF informovat o průběhu a závěrech jednání VH klubu nadřízené složky SČF,
všem členům klubu aktivně napomáhat výboru v plnění úkolů a usnesení orgánů klubu,
výboru zajistit pravidelné výměnné schůzky a aukce pro členy KF AM,
všem členům klubu pomoci při zabezpečení „Veletržního setkání sběratelů 2015“,
pokračovat ve spolupráci s družebním klubem filatelistů v St.Pöltenu a pokračovat ve
spolupráci s klubem filatelistů v Lipsku,
pokud možno zapojit se do akce „Legionářský vlak“
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Několik snímků z valné hromady i
bezprostředně po ní.
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Filatelistické akce v Brně a okolí
Velké výměnné burzy
7. březen 2015
Celost. výměnná schůzka, KF A. Muchy, Klub MK Vlhká 21, 8.00-11.00hod.
17. a 18. duben 2015 10. Veletržní setkání, KF A. Muchy Brněnské výstaviště, pavilon A3
13. červen 2015
Celost. výměnná schůzka, KF A. Muchy, Klub MK Vlhká 21, 8.00-11.00hod.
3. říjen 2015
Celost. výměnná schůzka, KF A. Muchy, Klub MK Vlhká 21, 8.00-11.00hod.

-------------------------------------------------------------------------------Klubové výměnné schůzky KF A. Muchy v r.2015:

Každou sobotu (mimo svátky a prázdniny)
restaurace Stadion (Kometa Pub) na Kounicové 20 v době od 9.00 do 11.00hod.
Při klubové aukci - poslední neděli v měsíci - začátek výměnné schůzky v 8.00hod.

Připravované výstavy
•
•
•
•

CHOMUTOV 2015, VI. mezinárodní filatelistická výstava Euroregio Egrensis
Chomutov 2015 (1. st.), 6.-10. května 2015
CROATICA 2015, mezinárodní filatelistická výstava I. stupně, 31. 3. – 4. 4. 2015,
Záhřeb, Chorvatsko.
LONDON, Evropská filatelistická výstava s patronátem FEPA a uznáním FIP 2015, 13.
- 16. května 2015
GLOGOW 2015, výstava 2. st. s mezinárodní účastí, 12.-14. června 2015, Polsko
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HUNFILA 2015, mezinárodní filatelistická výstava I. stupně, 26. – 28. 6. 2015 v TATA,
Maďarsko
SINGAPORE 2015, 14.-19. srpna 2015
GMUNDEN 2015, (1.st. s mezin. účastí), 27. - 30. srpna 2015, Rakousko

Novelizace výstavního řádu SČF
Drobná novelizace výstavního řádu byla schválena. Drobná rozsahem, významná
obsahem, zvláště dnes, kdy výstav není mnoho. Pokud exponát obdrží na výstavě 3.
stupně (např. Premiéra) nejméně 85 bodů, může být přijat na výstavu I. stupně (národní),
bez toho, že by musel mít kvalifikaci z výstavy II. stupně (regionální).

Změna správce kolování
Od září 2014 se správcem kolování stal Ing. Pavel Švehla. Pro případnou domluvu
uvádíme telefonní kontakt: 737 466 460, e-mail: svehla.pavel (zavináč)volny.cz

Informace o příležitostných razítkách a nálepkách
16. 3. – 21. 3. 2015, CN Apost, pošta 760 01 Zlín 1 – u příležitosti 80. výročí založení klubu filatelistů ve
Zlíně, text: „Zlín 1 – 80 let KF“.
16. 3. 2015 R nálepka, od 16. 3. 2015 do spotřebování, pošta 760 01 Zlín 1 – v počtu 480 ks, u příležitosti
80. výročí založení klubu filatelistů ve Zlíně, text: „80 let filatelie ve Zlíně 1935 – 2015“.
23. 3. – 6. 4. 2015, Příležitostné razítko, pošta 358 01 Kraslice – u příležitosti oslav velikonočních svátků,
text: „Velikonoční pošta, Kraslice“ s vyobrazeným velikonočním beránkem.
Autorka razítka: Irena Vyčítalová.
23. 3. – 5. 4. 2015, CN Apost, pošta 756 14 Francova Lhota – u příležitosti 110. výročí narození kardinála
ThDr. Štěpána Trochty, salesiána, vězně nacismu i komunismu, duchovního rádce Junáka, text: „F.LhotaŠ.Trochta 110“.
26. 3. 2015, R nálepka, od 26. 3. 2015 do spotřebování, pošta 756 14 Francova Lhota – v počtu 480 ks, u
příležitosti 110. výročí narození kardinála ThDr. Štěpána Trochty, salesiána, vězně nacismu i komunismu,
duchovního rádce Junáka, text: „110. výročí narození kardinála ThDr. Štěpána Trochty, salesiána, vězně
nacismu i komunismu, duchovního rádce Junáka 26. 3. 1905 Francova Lhota“.
28. 3. 2015, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – u příležitosti výstavy v Poštovním muzeu Praha, s názvem
„Oldřich Kulhánek – Známky, bankovky, medaile“, text: „OK Praha 1“, vyobrazený monogram Oldřicha Kulhánka.

Razítko bude používáno na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1
v čase od 09:00 do 15:00 h. Autor razítka: MgA. Klára Melichová.
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OPRAVA 13. 4. – 26. 4. 2015, CN Apost, pošta 763 25 Újezd u Valašských Klobouk – u příležitosti 70.
výročí od vypálení valašské obce Ploština německými nacisty, text: „Újezd uVK Ploština70“.
OPRAVA 15. 4. 2015, R nálepka, od 15. 4. 2015 do spotřebování, pošta 763 25 Újezd u Valašských
Klobouk – v počtu 480 kusů, u příležitosti 70. výročí vypálení valašské obce Ploština německými nacisty,
text: „70 let od vypálení valašské obce Ploština německými nacisty 1945 – 19. dubna – 2015“.
20. 4. – 26. 4. 2015, CN Apost, pošta 695 01 Hodonín – u příležitosti 165. výročí narození Tomáše
Garrigua Masaryka, text: „Hodonín TGM 7.3.1850“.
20. 4. 2015, R nálepka, od 20. 4. 2015 do spotřebování, pošta 695 01 Hodonín – v počtu 480 kusů, u
příležitosti 165. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka, text: „165. výročí narození Tomáše Garrigua
Masaryka, presidenta Osvoboditele 1850 – 7. 3. - 2015“.
20. 4. – 30. 4. 2015, CN Apost, pošta 763 16 Fryšták – u příležitosti 25 let od třetí obnovy skautingu ve
Fryštáku, text: „Fryšták SKAUT 25“.
22. 4. – 30. 4. 2015, CN Apost, pošta 737 01 Český Těšín – u příležitosti 70. výročí popravy ostravských
skautů, členů Odboje slezských junáků, text: „Český Těšín PT 1945“.
24. 4. 2015, R nálepka, od 24. 4. 2015 do spotřebování, pošta 737 01 Český Těšín – v počtu 480 kusů, u
příležitosti 70. výročí popravy ostravských skautů, členů Odboje slezských junáků, text: „70 let od popravy
ostravských skautů, členů “Odboje slezských junáků“ 24. 4. 1945 Polský Těšín“.
24. 4. 2015, R nálepka, od 24. 4. 2015 do spotřebování, pošta 763 16 Fryšták – v počtu 480 kusů, u
příležitosti 25 let od třetí obnovy skautingu ve Fryštáku, text: „25 let od třetí obnovy skautingu ve
Fryštáku 1990 - 2015“.
30. 4. – 6. 5. 2015, Příležitostné razítko, pošta 119 00 Praha 012 – Hrad – u příležitosti Dne zvoníků, text: „Praha
012 – Hrad“ s vyobrazeným zvonem, umístěným na trámovém úchytu ve zvonici, s nápisem Veliny. Autor razítka

Miloslav Bláha.
1. 5. – 30. 6. 2015, CN Apost, pošta 267 54 Praskolesy – u příležitosti 110. výročí provozu pošty
Praskolesy, text: „Praskolesy110r.pošty“.
4. 5. – 16. 5. 2015, CN Apost, pošta 742 21 Kopřivnice – u příležitosti 70. výročí osvobození, text:
„Kopřivnice 6.5.1945“.
4. 5. – 17. 5. 2015, CN Apost, pošta 301 00 Plzeň 1 – u příležitosti 70. výročí osvobození Plzně americkou
armádou, text: „Plzeň 1 6. 5. 1945“.
4. 5. – 30. 5. 2015, CN Apost, pošta 345 61 Staňkov – u příležitosti 70. výročí založení aeroklubu Staňkov,
text: „Staňkov70r.aeroklubu“.
4. 5. 2015, R nálepka, od 4. 5. 2015 do spotřebování, pošta 345 61 Staňkov – v počtu 720 kusů, u
příležitosti 70. výročí založení aeroklubu Staňkov, text: „70 let aeroklubu Staňkov 1945 – 8. 5. – 2015“.
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5. 5. – 20. 5. 2015, CN Apost, pošta 160 00 Praha 6 – u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války,
text: „Praha 6 TŘI KRÁLOVÉ“.
6. 5. 2015, R nálepka, od 6. 5. 2015 do spotřebování, pošta 742 21 Kopřivnice – v počtu 480 kusů, u
příležitosti 70. výročí osvobození, text: „70. výročí osvobození 1945 – 6. 5. – 2015“.
6. 5. 2015, R nálepka, od 6. 5. 2015 do spotřebování, pošta 301 00 Plzeň 1 – v počtu 480 kusů, u
příležitosti 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou, text: „70. let od osvobození Plzně americkou
armádou 1945 – 6. 5. – 2015“.
9. 5. 2015, R nálepka, od 9. 5. 2015 do spotřebování, pošta 160 00 Praha 6 – v počtu 480 kusů, u
příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války, text: „HRDINOVÉ II. ODBOJE „TŘI KRÁLOVÉ“ J. BALABÁN
– J. MAŠÍN – V. MORÁVEK 1939 – 1942“.
1. 6. – 12. 6. 2015, CN Apost, pošta 742 58 Příbor – u příležitosti 230. výročí provozu pošty v Příboru, text:
„Příbor 230 r. pošty“.
*15. 6. – 26. 6. 2015, CN Apost, pošta 277 21 Liběchov – u příležitosti 140. výročí založení pošty Liběchov,
text: „Liběchov 140r. pošty“.
*15. 6. 2015 R nálepka, od 15. 6. 2015 do spotřebování, pošta 277 21 Liběchov – v počtu 480 ks, u
příležitosti 140. výročí založení pošty Liběchov, text: „140 let pošty“.
OPRAVA 15. 6. – 20. 6. 2015, Příležitostné razítko, pošta 736 01 Havířov 1 – u příležitosti 19. setkání
hornických měst a obcí ČR, text: „19. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ ČR 19. – 21. 6. 2015“,
s vyobrazeným hornickým kahanem v levé části a logem města Havířova v pravé části razítka
obdélníkového tvaru. Autor razítka: Mgr. Zdeněk Heiser.
19. 6. 2015, R nálepka, od 19. 6. 2015 do spotřebování, pošta 736 01 Havířov 1 – v počtu 480 kusů, u
příležitosti 19. setkání hornických měst a obcí ČR, text: „19. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ ČR 19. –
21. 6. 2015“.

Informační klubová služba
V ní mohou bezplatně zveřejňovat členové klubu své nekomerční nabídky materiálu nebo poptávky,
výhradně však z oboru filatelie. Své příspěvky můžete posílat dopisem do klubovny, osobně předat na
výměnných schůzkách nebo posílat e-mailem na adresu jpuncochar@fides.cz. Za obsah příspěvků
odpovídá vždy autor. Vzhledem k nepravidelnosti vydávání Zpravodaje neakceptujeme požadavky na
přesné termíny zveřejnění.

Příspěvky:
Nabízejte své přebytky do klubových nabídkových soutěží konaných vždy v při poslední
výměnné schůzce v měsíci. Materiály jsou přijímány v klubovně vždy ve středu před akcí.
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