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Vážení členové i přátelé klubu,
po náročném filatelistickém i nefilatelistickém roce (burzy, aukce,
výstavy, volby) vám přejeme zklidnění v posledním měsíci a příjemné
prožití svátků vánočních a všechno nejlepší v roce 2014.
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Filatelistické akce v Brně
Velké výměnné burzy
2013:
14. prosince, Orbis pictus – pohlednice, Klub MK Vlhká 21, 7.30-11.00hod.
2014:
1. března, K.F. A. Muchy, Klub MK Vlhká 21, 8.00-11.00hod.
18.-19.dubna, Veletržní setkání sběratelů Brno 2014, K.F. A. Muchy, různé obory areál
BVV, pavilon A3, 9.00-17.30hod. (kontakt: kloubec@volny.cz)
21.června, K.F. A. Muchy, Klub MK Vlhká 21, 8.00-11.00hod.
4.října, K.F. A. Muchy, Klub MK Vlhká 21, 8.00-11.00hod.
Klubové výměnné schůzky KF A. Muchy v r.2014:
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.
Mimobrněnská sběratelská setkání v r. 2013:
- Vyškov, každou neděli filatel. schůzky, Sokolský dům, 9.30 – 11.00hod, KF 07-07
Vyškov
- Ostrava: Hobby setkání 14.12.2013, Výstaviště Černá louka, 7.00 -12.00 hod. Kontakt:
tel. 556 710 015, 732 713 467.

Výstava historických motocyklů a pošt. známek BRNO 2013
Výstava už je skoro čtvrt roku minulostí, ale stojí za ohlédnutí.
Název: Krása motocyklů, výstava historických motocyklů a poštovních známek.
Termín:14. 9. - 22.9.2013
Místo: zámeček městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora (sídlo ÚMČ)
Hlavní pořadatelé: KF Alfonse Muchy v Brně, Moravské zemské muzeum, Veteran
Automotoklub Brno a BSV S.Pölten.
K výstavě Česká pošta a pořadatelé výstavy připravily:
- 13.9.příležitostnou poštovní přepážku (ppp)
- příležitostné razítko
- příležitostnou R- nálepku
- pamětní list ČP – náklad 300ks
- 13.9. byl v používání na ppp APOST terminál s příležitostnou nálepkou "APOST ON
LINE". Vypraveno bylo cca 270ks zásilek (terminál byl v provozu jen pět hodin na
výstavě – na poště Brno 21 nebyl vůbec nasazen).
- obálky s přítiskem k výstavě a obálky s přítiskem k prvnímu nasazení APOST terminálu
na ppp.
- průvodce výstavou
- známku s personalizovaným kupónem
Vystavovatelé :
historické motocykly – členové Veteran Automotoklubu Brno
známkové exponáty – Josef Sobotka, KF A. Muchy
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11
19 ploch

Podle návštěvní knihy přišlo na výstavu takřka dva tisíce návštěvníků.
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Vyznamenání - Josef Sobotka
Za dlouholetou práci při organizaci výstav všech stupňů, za aktivní účast na klubových
akcích a rovněž za dlouholetou práci ve funkci klubového pokladníka, udělil výbor klubu
na své schůzi konané 4.9.2013 Josefu Sobotkovi nejvyšší klubové vyznamenání –
Pamětní list čestného člena klubu.

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:
dnes bez poptávek/ nabídek

Připravované výstavy – domácí i velké zahraniční
SVITAVY 2014, dvojvýstava - 3. a 2. stupně - 25.-28.září 2014
SALON PLANETE - TIMBRES, Paříž, 14. - 22.6.2014
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PHILAKOREA 2014, Seoul, 7. - 12. srpna 2014
MALAYSIA 2014, 1. - 6. prosince 2014
PLZEŇ 2015, 1. st., s mezin. účastí
CHOMUTOV 2015, 1. st.
LONDON 2015, 13. - 16.5.2015
SINGAPORE 2015, 14.-19. srpna 2015

Připravovaná příl. razítka a nálepky – Česká pošta s.p.
INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST
A ŠTOČKŮ
Aktualizováno 5. 12. 2013
Příležitostné razítko, 29. 11. – 31. 12. 2013, pošta 601 00 Brno 1 – u příležitosti
vánočních svátků, s textem „Tradiční Vánoce v Brně“ s vyobrazením hvězd s kometou,
kádí s kapry a Brněnským drakem. Autor razítka – Pavel Sivko.
Příležitostné razítko, 1. 12. – 23. 12. 2013, 362 62 pošta Partner Boží Dar – u
příležitosti vánočních svátků, s textem „Boží Dar“ s vyobrazeným Ježíškem a kalichem
s hostií.
Autorka razítka – Marie Svobodová.
CN APOST, 2. 12. – 31. 12. 2013, pošta 767 01 Kroměříž 1 – u příležitosti výročí
založení města, s textem „750 let Kroměříž 1“.
R nálepka, od 2. 12. 2013 do spotřebování, pošta 767 01 Kroměříž 1 – v počtu 720
ks, u příležitosti výročí založení města, s textem „750 let města Kroměříže“
s vyobrazeným kroměřížským kostelem sv. Mořice.
Příležitostné razítko, 11. 12. – 19. 12. 2013, 110 00 Praha 1 – u příležitosti 120. výročí
českého tenisu, s textem „120 let českého tenisu“ s vyobrazeným tenisovým míčkem.
Autor razítka – Miloslav Bláha.
Strojové razítko, 11. 12. 2013, 160 00 Praha 6 – u příležitosti 120. výročí tenisu
v Čechách s vyobrazenou tenistkou a textem „1893 – 2013 120 let tenisu v Čechách I.
ČLTK Praha – Plzeň“. Pořádá Olympsport. Autor štočku – ing. Jaroslav Petrásek.
CN APOST, 16. 12. – 31. 12. 2013, pošta 277 07 Vraňany – u příležitosti výročí 120 let
pošty ve Vraňanech, s textem „Vraňany – Pošta 120r“.
Příležitostné razítko, 18. 12. 2013, pošta 110 00 Praha 1, příležitostná přepážka
09:00 – 15:00 hod. v Poštovním muzeu Praha - u příležitosti 95. výročí od založení
Poštovního muzea, s textem „Založení Poštovního muzea 18. 12. 1918“
s vyobrazenou poštovní trubkou.
Neprodejné

Kopírování a další šíření povoleno

Klubový zpravodaj pro členy KF A. Muchy v Brně

1922 – 2013

-7–

Autorka razítka – Kateřina Přidalová.
Strojové razítko, 21. 12. 2013, pošta 160 00 Praha 6 – u příležitosti odhalení pomníku
výsadkáře generálmajora Rudolfa Pernického. Pořádá Ivan Vápenka.
Příležitostné razítko, 27. 12. 2013 – 2. 1. 2014, pošta 119 00 Praha 012 Hrad – u
příležitosti oslav Nového roku, s textem „PF 2014 Praha 012 – Hrad“ s vyobrazenou
siluetou Pražského hradu.
Autor razítka – Miloslav Bláha.
Příležitostné razítko, 30. 12. – 31. 12. 2013, pošta 110 00 Praha 1 – u příležitosti
výročí 60 let VŠE v Praze, S TEXTEM „60 LET VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ“
s vyobrazeným logem VŠE.
Autor razítka: Jiří Slíva.
R nálepka, od 2. 1. 2014 do spotřebování, pošta 561 01 Hnátnice – v počtu 960 ks, u
příležitosti výročí obce, s textem „650 LET VÝROČÍ OBCE“.

Novinky v oblasti „vlastních známek“
Pokud jste si všimli dvou nepříliš vzhledných sešitků samolepících známek – 20 let
České pošty a Tankuj levněji – tak jste viděli nejnovější počin České pošty v oblasti
vlastních známek.
Mimo již zavedených známek v TL po 25kusech je od září 2013 možné si nechat zhotovit
i vlastní známky v sešitcích po osmi kusech. Pilotní vydání není příliš povedené, ale
soukromá vydání mohou být lepší.
Kdo by si myslel, že sešitkové vlastní známky budou dostupnější pro fyzické osoby („je
jich v sešitku jen 8, tak celý náklad vyjde levněji“), tak to se spletl. Česká pošta stanovila
minimální množství jedné zakázky na 1900 sešitků (u vydání po 25 známkách je to
600ks TL). Tím se stále drží 15000 známek v jedné objednávce, čímž je zhotovení
vlastní známky dostupné úzkému okruhu fyzických osob a firmám.
S výjimkou pilotních vydání jsou všechny vlastní katalogizovány samostatně, mimo
základní řadu známek vydávaných podle emisního plánu Ministerstva průmyslu a
obchodu.
Získávání vlastních známek je poměrně náročné, protože s výjimkou známek určených
pro prodej filatelistům, které jsou propagovány včetně kontaktních údajů, nemusí být
znám objednatel, který jediný vám ji může prodat. Na korespondenci jich mnoho vidět
není a vypadá to, že jsou spíše rozdávány jako pozornost.

Známkový sešitek vlastní známky ke 130 letům Poštovní spořitelny.
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Aerofilatelie 2013
Uskutečnil
se
jeden
balonový let - 19. 8. 2013,
Vyšší Brod - Lipno nad
Vltavou.
K letu byly připuštěny
speciální dopisnice i jiné
nezapsané zásilky v zákl.
hmotnostním
stupni
a
rozměru,
vyfrankované
podle
místa
určení.
Organizovalo
Poštovní
muzeum, Klášter 136, 382
73
Vyšší
Brod.
Let absolvoval balon OK1925 s pilotem Tomášem Stejskalem a dvěma pracovníky z České pošty a z Poštovního
muzea.
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