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Prázdninová akce
Světová výstava Praga 2018:
Jak asi všichni víte, konala se ve dnech 15. až 18. srpna
Heslovitá reportáž ze 16.8.:
Hlavní výstavní prostory byly v kongresovém hotelu Clarion.
Prostředí příjemné. Dostupnost díky metru dobrá. Pro ty, kteří (jako já) přijeli
z Jizerských hor na Černý most, byla přímo výborná. Po ránu 20m fronta na prodej lístků
– bohužel se mísila s provozem recepce hotelu.
Fronta na Mauritie se dala čekat, ale po otevření a k večeru bez problémů. V exponátech
si každý něco našel, a to na opravdu vysoké úrovni. V rozích hlavního sálu by se hodila
čelovka – málo světla. Návštěvníci se ve výstavních prostorách dobře rozprostřeli, jen u
několika špičkových českých exponátů bylo občas dost těsno.
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Expozice v poštovním muzeu příjemná a útulná. Expozice statická i interaktívní
zaměřena na skautskou poštu. Hodně zaměřeno na děti a mládež. Na třídu literatury
jsme se museli doptat – ovšem hlavně kvůli natáčejícímu TV týmu.
Klubová účast: ze 35 českých exponátů všech tříd měl náš klub zastoupení exponáty
třemi.
Dva exponáty v národní třídě vystavoval Ing. Škaloud (2x zlatá medaile a jeden ve třídě
literatury J. Punčochář (stříbrná medaile).
Kompletní palmáre výstavy je k dispozici na internetu.
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Veletržní setkání 2018
Veletržní setkání se uskutečnilo v pátek 13.4.
Obsazenost stolů o počet návštěvníků se oproti
loňskému roku o něco snížil.
Opět největší nápor byl brzy ráno a vydržel do
poledních hodin. Odpoledne už
návštěvníci řídli a okolo půl třetí balili první prodejci.
Doprovodný program: Ing. Švehla - Maďarsko a
interní obálky české pošty.
Zřízena příležitostná přepážka České pošty s.p.
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Výměnné schůzky, burzy a aukce:
Každou druhou sobotu (mimo svátky a prázdniny) restaurace Stadion (Kometa Pub) na
Kounicové 20 v době od 8.00 do 11.00hod.

Připomínka akci již uskutečněných
Festival 100 let ČSR – II. všecyklistické hry
V rámci festivalu Re:publika na výstavišti (25.5. – 17.6.2018) se uskutečnily i II.
všecyklistické hry (ty byly připomenutím I. všecyklistických her uskutečněných v Brně v r.
1938 k oslavě 20. výročí ČSR). Tyto druhé hry se konaly 8. až 10. 6.2018. K této
příležitosti připravil náš klub a OS Olympsport propagační výstavu exponátů se sportovní
tématikou ze sbírek členů Olympsportu. Po dobu všecyklistických her byla doplněna
krásným exponátem o historii cyklistiky. Rozsah výstavy byl 28 ploch.
Výstava se konala v pavilonu V, kde byla zóna Relax sport (spousta sportovišť na
vyzkoušení a relaxaci), expozice historických kol, výstava sportovních fotografií známých
fotografů a v době všecyklistických her i příl. poštovní přepážka. Bylo používáno
příležitostné razítko, R-nálepka a APOST l 90-ti letům BVV (Festival byl zahájen v den
90. výročí otevření výstaviště).

Neprodejné

Kopírování a další šíření povoleno

Klubový zpravodaj pro členy KF A. Muchy v Brně

1922 – 2018

-5–

Olympijský festival 2018
Atmosféru olympijských her letos přibližily v některých městech i Olympijské festivaly.
Jeden z nich se konal v termínu ZOH i v Brně v pavilonu Z BVV a na přilehlých plochách.
K akci bylo na poště Brno 47 v užívání příležitostné razítko. OS Olympsport měl po celou
dobu festivalu na galerii pavilonu Z informační stanoviště a na 18 plochách ukázky
celistvostí se sportovní tématikou.
Při zahájení dne 9.2. byla v provozu v pavilonu Z i ppp České pošty.

Muzejní noc 2018 (19.5.2018)
Vzhledem k poštovním výročím (170 let pošty Brno 2 a 90 let současné funkcionalistické
budovy nádražní pošty) se brněnská pošta - zapojila do letošní muzejní noci.
Náš klub se této akce rovněž zúčastnil a zajišťoval filatelistickou stránku věci. Na
dvanácti plochách byly vystaveny doklady z provozu brněnských pošt (J. Herman) a
exponát věnovaný poště Brno 2 v období 1848 až 1939 (J. Punčochář).
Pro muzejní noc byl vyčleněn prostor bývalé poštovní stáje, který je svou polohou poblíž
tramvajových zastávek u nádraží ideálně dostupný. Od 17.00 do 24.00 hod. byla tato
prostora přístupná veřejnosti a přibližovala exponáty i videem z poštovního provozu
historii pošty. Byly vystaveny knihy, obrazy, schránky, pošt. vůz z 50. let a mnoho
dalšího.
Nesměla chybět ani příl. poštovní přepážka s příležitostným razítkem, R-nálepkou a
APOSTem.
Za rohem, na poštovní koleji hlavního nádraží, byl přistaven poštovní vagón
s instalovanou expozicí Muzea vlakových pošt. Ta je postupným vylepšováním dostala
na vysokou úroveň a přibližuje dnes již zrušenou vlakovou poštu.
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Připravovaná příležitostná razítka a nálepky ČP a.s.
INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ
Aktualizováno 31. 8. 2018

1. 9. – 21. 12. 2018, N APOST, pošta 582 66 Krucemburk – k příležitosti výročí 777 let městyse
Krucemburk, text: 777 let Krucemburku.
1. 9. 2018, R nálepka, od 1. 9. 2018 do spotřebování, pošta 582 66 Krucemburk – v počtu 960 kusů,
k příležitosti výročí 777 let městyse Krucemburk, text: 777 LET MĚSTYSE KRUCEMBURK, s vyobrazeným
znakem městyse.
21. MEZINÁRODNÍ VELETRH SBĚRATEL 2018 SE USKUTEČNÍ VE DNECH: 7. září – 8. září 2018, příležitostná
poštovní přepážka, bude umístěna v areálu výstaviště PVA Praha 9 - Letňany. V pátek 7. 9.2018 bude
příležitostná přepážka otevřena od 10:00 do 18:00 hod. a v sobotu 8. 9. 2018 od 10:00 do 17:00 hod.
Žádosti o příležitostná razítka adresujte na poštu 190 00 Praha 9!!!!
Podrobnosti o programu: http://www.sberatel.info/cs
7. 9. 2018, R nálepka, od 7. 9. 2018 do spotřebování, pošta 190 00 Praha 9 – v počtu 1080 ks, k
příležitosti 21. veletrhu Sběratel, text: 21. mezinárodní veletrh Sběratel Praha, 7. – 8. 9. 2018,
s vyobrazeným logem veletrhu Sběratel.
7. 9. – 8. 9. 2018, Příležitostné razítko, pošta 190 00 Praha 9 – k příležitosti 21. veletrhu Sběratel, text:
SCHIMANSKI, Götz George, 1938 – 2016, 80, veletrh Sběratel, Praha 9, v obrazu razítka je terč s nápisem
SCHIMANSKI. Autor razítka: Double Impact.
7. 9. – 8. 9. 2018, Příležitostné razítko, pošta 190 00 Praha 9 – k příležitosti 21. veletrhu Sběratel, text:
„21. mezinárodní veletrh Sběratel, SAMMLER COLLECTOR, Sběratel, Praha 9“, v obrazu razítka je
zeměkoule se sběratelskými předměty. Autor razítka: Double Impact.
12. 9. – 22. 9. 2018, N APOST, pošta 251 68 Kamenice – k příležitosti 150. výročí pošty Kamenice, text:
150 let pošty.
*15. 9. 2018, Příležitostné razítko, pošta 152 00 Praha 52 – k příležitosti konání Sousedské slavnosti na
Barrandově, text: Zažít Barrandov jinak, Praha 52, v obrazu razítka je stylisticky ztvárněná kamera
s filmovou páskou.
Autor razítka: vedoucí pošty Praha 52.
17. 9. – 22. 9. 2018, N APOST, pošta 370 02 České Budějovice 2 – k příležitosti výročí Dne železnice 2018,
text: Den železnice 2018.
17. 9. 2018, R nálepka, od 17. 9. 2018 do spotřebování, 370 02 České Budějovice 2 - v počtu 480 ks,
k příležitosti výročí 110 let budovy vlakového nádraží v Českých Budějovicích, text: 110 let současné
budovy vlakového nádraží v Českých Budějovicích.
*17. 9. 2018, R nálepka, od 17. 9. 2018 do spotřebování, 561 12 Brandýs nad Orlicí - v počtu 480 ks,
k příležitosti výročí 140 let založení školy v Brandýse nad Orlicí, text: 140 let založení školy v Brandýse nad
Orlicí a s vyobrazeným znakem města Brandýs n. O.
*17. 9. – 30. 9. 2018, N APOST, pošta 561 12 Brandýs nad Orlicí - k příležitosti výročí 140 let založení
školy v Brandýse nad Orlicí, text: 140 let školy.
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*19. 9. – 28. 9. 2018, Příležitostné razítko, pošta 767 01 Kroměříž 1 - k příležitosti 170. výročí
Kroměřížského sněmu, text: 170. let Kroměřížského sněmu, Kroměříž 1, s vyobrazeným vstupním
portálem do arcibiskupského zámku. Příležitostná přepážka bude umístěna v areálu Arcibiskupského
zámku v Kroměříži dne 19. 9. od 13:00 do 17:00 hod. a 22. 9. – 23. 9. 2018 od 09:00 do 17:00 hod.
V ostatní dny bude razítko používáno na poště Kroměříž 1.
Autor razítka: Jaroslav Punčochář.
*19. 9. 2018, R nálepka, od 19. 9. 2018 do spotřebování, 767 01 Kroměříž 1 - v počtu 480 ks, k příležitosti
170. výročí Kroměřížského sněmu, text: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, KREMSIER (otisk
razítka používaného při založení poštovního úřadu) a s vyobrazeným logem zámku. Příležitostná
přepážka viz výše
*19. 9. – 27. 9. 2018, N APOST, pošta 767 01 Kroměříž 1 - k příležitosti 170. výročí Kroměřížského sněmu,
text: 170 let výročí sněmu. Příležitostná přepážka viz výše
*29. 9. 2018, Strojové razítko (SR), pošta 110 00 Praha 1 – text: 1938 MNICHOV 2018. Pořádá
Olympsport.
5. 10. 2018, Příležitostné razítko, pošta 514 01 Jilemnice - k příležitosti zahájení výstavy Jana Mageta
v Krkonošském muzeu v Jilemnici, text: Jan Maget Jilemnice, v obrazu razítka je stylisticky upravený
strom. Razítko bude používáno na příležitostné přepážce v Krkonošském muzeu v Jilemnici od 09:00 do
16:45 hod.
Autor razítka: Jan Maget.
5. 10. 2018, R nálepka, od 5. 10. 2018 do spotřebování, pošta 514 01 Jilemnice – v počtu 720 ks,
k příležitosti zahájení výstavy Jana Mageta v Krkonošském muzeu v Jilemnici, text: Jilemnice – Výstava
Jana Mageta – ilustrace, busty, známková tvorba, 5. 10. 2018 - 1. 11. 2018, s vyobrazenou zmenšeninou
příležitostného razítka používaného ke stejné příležitosti. R nálepky budou používané pouze na poště
Jilemnice.
15. 10. – 31. 10. 2018, N APOST, pošta 514 01 Jilemnice – k příležitosti 180 let pošty Jilemnice, text: 180
let pošty.
16. 10. 2018, Příležitostné razítko, pošta 591 01 Žďár nad Sázavou 1 – v rámci akcí k 100. výročí vzniku
Československa, text: 100 LET STÁTNOSTI, Žďár nad Sázavou 1, v obrazu razítka je T. G. Masaryk držící
v rukou dítě. Autor razítka: Emil Pelikán.
22. 10. 2018, R nálepka, od 22. 10. 2018 do spotřebování, pošta 733 01 Karviná 1 – v počtu 480 kusů,
k příležitosti 110. výročí Symfonického dechového orchestru Májovák z Karviné, text: 1908 – 2018 110 let
Symfonického dechového orchestru Májovák Karviná a obrázkem překřížených kladívek.
22. 10. – 27. 10. 2018, N APOST, pošta 733 01 Karviná 1 –k příležitosti 110.výročí Symfonického
dechového orchestru Májovák z Karviné, text: 110 let Májovák.
27. 10. 2018, Příležitostné razítko, pošta 591 01 Žďár nad Sázavou 1 – v rámci akcí k 100. výročí vzniku
Československa, text: 100 LET STÁTNOSTI, Žďár nad Sázavou 1, v obrazu razítka je T. G. Masaryk držící
v rukou dítě. Razítko bude používáno na příležitostné přepážce, na adrese Stará radnice, Náměstí
republiky 294/24, Žďár nad Sázavou. Autor razítka: Emil Pelikán.
29. 10. 2018, R nálepka, od 29. 10. 2018 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 960 kusů,
k příležitosti 100. výročí Pošty českých skautů, text: Pošta českých skautů, 100. výročí 1918 – 2018, s
vyobrazenou modrou poštovní známkou Pošta českých skautů ve službách národní vlády, s českým
dvouocasým lvem, nominál 10 haléřů.
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