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Filatelistické akce v Brně 

Velké vým ěnné burzy  
12.dubna   Orbis Pictus, pohlednice,   Klub MK Vlhká 21, 7.30-11.00hod.     

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)   

7. června   Orbis Pictus, pohlednice,   Klub MK Vlhká 21, 7.30-11.00hod.     

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 vým ěnné sch ůzky 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.  
 
Mimobrn ěnská sb ěratelská setkání v r. 2013: 
- Vyškov, každou neděli filatel. schůzky, Sokolský dům, 9:30 - 11:00hod, KF 07-07  

- Znojmo,každou neděli filatel. schůzky, Hotel U Divadla, nám. Republiky 16, 9:00-
11:00hod, KF 56-83 

- Jihlava, každou lichou neděli filatel schůzky, Klubovna , Brněnská 13, 9:00-11:00hod,  
KF 06-40 Vysočina 

- Žďár n. Sázavou, každou sudou neděli, filatel schůzky, restaurace Táferna, Santiniho 
38/4, 9:00 - 11:00hod, KF 06-10 

 

Valná hromada KF Alfonse Muchy (17.2.2014) 

Ze zprávy o činnosti klubu za rok 2013, p řednesené p ředsedou RNDr. Z. Oká čem 
     
1) vým ěnné sch ůzky 
V našem klubu pořádáme tři druhy různých setkávání  filatelistů. 
A)Pravidelné nedělní schůzky, konané v KOMETA PUBU na Kounicové:  (Herman,)  
 počet     41            návštěvníků  1098   
B) Celostátní burzy v klubu MK  na Vlhké: (Herman, a další) 
 počet       3  návštěvníků  250 
C) Velké veletržní setkání:  8.ročník ve dnech 19. - 20.4.2013  v hale pavilónu A3     
(Kloubec a další) 
 účast   451 návštěvníků  
 Jako již tradičně navštívil naši akci pan Ing. Jindřich Jirásek pořadatel partnerské 
akce z Prahy - Sběratel. Tradičně se této akce zúčastnila delegace ze spřáteleného 
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klubu filatelistů z rakouského BSV St.Pöltenu. Při pracovním obědu besedovali delegace 
o dalších záměrech spolupráce. Hosty zasedání, byli i pánové Ing. Oliver Pospíšil – 
náměstek primátora města Brna a JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel rozvojové regionální 
agentury Jižní Morava. Zvažuje se společná akce k 20. výročí partnerství obou měst.  
 
Z rozboru návštěvnosti (Herman) vyplývá, že v posledních šestnácti letech pravidelné 
nedělní schůzky mají trvale sestupnou tendenci jak v počtu osob tak i samozřejmě 
vybraného vstupného. To zcela obráží i celkovou situaci ve svazu českých filatelistů, kde 
počet členů neustále klesá. V současné době se nachází SČF ve stádiu, že má pouhých 
šest a půl tisíce členů.  Celostátní burzy podléhají značným výkyvům. Například v 
posledních dvou letech nárůst z 200 návštěvníků na 250 při konání třech burz za rok.  
 
2) KF organizuje kolování 
V roce 2013 byly vyúčtováno celkem šest výběrů v celkové částce 8547,-Kč. Po loňském 
poklesu ve výběru byl výběr v roce 2013 více jak dvojnásobný. Kolování zabezpečuje 
pan Jiří Kloubec, který každý čtvrtek odpoledne v klubovně umožňuje prodej a příjem 
materiálu do kolování. Výtěžek z celého roku byla provize 1314,- Kč. Pro další rozvoj je 
potřebí, aby členové nabízeli své přebytky. 
 
3) KF po řádá pravideln ě nabídkové sout ěže 
Pořádání klubových nabídkových soutěží má již dlouhou tradici. V r. 2013 se jich 
uskutečnilo 10. plánovaných aukcí. 
Trochu statistiky: bylo podáno  1080 položek, bylo prodáno 543 položek (50,02 % ) 
Těmito čísly zjistíme, že jsme v podstatě na úrovni roku 2012. Celkem dražilo včetně 
limitu 130 dražitelů (průměrně 13 dražitelů na jedné akci). Při aukcích pracovali zejména 
pánové Ing.Bohdan Zicha, Mgr.Valentýn Schiebl, Ing.Milan Ošmera, Ing.Alois Rafaj, 
Martin Okáč  a RNDr.Zdeněk  Okáč. 
 
4) KF a vzdělávání členům 
A) KF vede a doplňuje knihovnu a zajišťuje půjčování filatelistické literatury pro studium 
(Švehla a další) 
  V roce 2012 byl přírůstek 4 nové publikace – jen nákupem nových knih.  Celkový 
počet knih, který vlastní KF je 988.   
 půjček katalogů z knihovny      102 ks  (o 29 více jak loni)        
 půjček ostatní literatury      8 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.  
Na podzim minulého roku proběhla novelizace výpůjčního řádu KF. Důvodem bylo v 
některých případech neúměrné prodlužování výpůjční doby. Výpůjční řád je k dispozici v 
klubovně KF a nabyl platnosti od 1.2.2014. 
 
B) Výstavky při klubových akcích.  
Na výstavním panelu v klubovně se vystřídaly čtyři náměty: 
 - Program Apollo  (Herman) 
 - 90 výročí KF 06-22 (Herman) 
 - Výstava krása motocyklů  (Herman) 
pořádáním výstavek při klubových velkých burzách- uskutečnily se tři výstavky  
 - Švehla Pavel (Maďarsko – přetisky) 
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 - Motúz (SR) (Železniční známky) 
 - Herman a Kloubec (fotografie z klubových akcí) 
 
C) Vydáváním klubových informací (Punčochář) 
 Loni byly vydány dva zpravodaje. K dispozici jsou pro odběr členů v klubovně a v 
prodejně Baru (při výdeji novinek). Informace jsou dále veřejně přístupné na webové 
stránce klubu.  
 
D) Zabezpečujeme e-mailové zprávy členům, kteří vlastní elektronickou poštovní 
schránku (Nevosád) 
Celkem bylo rozesláno  6 zpráv, vždy 63 adres členům i nečlenům klubu. V této 
souvislosti žádáme všechny členy, kteří mají mailové adres, aby je nahlásili členům 
výboru KF. 
   
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 2800 návštěv.  
 
5) KF umož ňuje svým členům dopl ňování 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. Ve vlastní prodejně vydává denně 
novinky českých i slovenských poštovních známek a také zabezpečuje výběr příspěvků 
SČF. Pan Baru spolu s JUDr.Pavlem Matouškem zpracovávají pravidelně členskou 
evidenci. Z ní plyne, že v roce 2013 jsme měli 207 platících členů SČF (200 dospělých a 
7 mládežníků) a řádově deset neplatících (jsou to dva vedoucí KMF a registrovaní 
příznivci klubu).   
 
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. Tento exponát shlédli návštěvníci zámku v 
počtu asi přes 1300 lidí.  
II/  V rámci výstavní a propagační činnosti klubu uspořádal KF velkou propagační 
výstavku spojenou s výstavkou historických motocyklů. Ve dnech 13.9. – 22.9.2013 
proběhla na zámku v Řečkovicích společná výstava veteránů motocyklů a poštovních 
známek. Na organizaci této rozsáhlé akce se podílel Klub filatelistů Alfonse Muchy v 
Brně spolu s Veterán automotoklubem Brno, Moravským muzeem Brno, Českou poštou, 
s.p., Region Jižní Morava a úřadem městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora. 
Dalšími spolupracujícími organizacemi byli BSV St. Pölten (Rakousko), Umlauf s.r.o., 
pivovar Pegas a další. Celková návštěvnost byla cca 600 osob. 
III/ Člen našeho klubu Jan Herman uspořádal mimo Brno již pátou propagační 
výstavku v Morašicích na Znojemsku.  Vystavená byla ukázka ze sbírky známek a 
celistvostí České republiky. S výstavkou byla spojena i beseda nad exponátem 
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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. 
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) Účast členů klubu na výstavách 
V roce 2013 proběhla v rámci svazu českých filatelistů jediná soutěžní národní výstava 
Ostropa 2013 Jihlava. Na této výstavě vystavovali čtyři členové našeho klubu a 
kolektivně i klub sám. V národní třídě získal pan Ing. Jiří Škaloud s exponátem Cenná 
psaní v období platnosti Hradčan velkou zlatou medaili. V téže třídě pak pánové Jindřich 
Vomela s exponátem Černá Hora I. emise a pan Ing.Petr Bláha s exponátem 
Azerbajdžán 1919-1923 obdrželi velké pozlacené medaile. Ve třídě literatury získal pan 
Ing. Jaroslav Punčochář  velkou pozlacenou medaili za publikaci Příležitostná razítka s 
leteckými motivy na území Československa  1918 – 2012 a KF 06-22 A. Muchy 
pozlacenou medaili za publikaci Almanach k 90. výročí Klubu filatelistů Alfonse Muchy  
  
8) KF udržuje družební styky s jinými filatelistick ými spolky 
Již mnoho let udržuje náš klub družební kontakty s klubem filatelistů v St. Pöltenu. V 
loňském roce se uskutečnily tři setkání. Prví byla návštěva delegace a členů klubu ze St. 
Pöltenu na veletržním setkání 20.4., kdy se členové zúčastnili výměnné schůzky a mezi 
vedením klubu a zástupci výboru KF AM proběhlo jednání a společný oběd. Na 
následném jednání byli za stranu hostů účastni Mgr.Helmut Kogler, Ingeborg Gallner, 
Ing. Franz Schandel a Albert Gulas.  Následovalo pravidelné podzimní setkání zástupců 
klubů v St. Pöltenu, na pravidelné podzimní filatelistické aukci. Při společném jednání se 
účastnili zástupci KFAM RNDr.Zdeněk Okáč, Jiří Dostál, Ing.Vladimír Švehla, Ph.D. a 
Ing. Pavel Švehla. Projednali jsme otázky další spolupráce a setkání v roce 2014. 
Na podzim loňského roku se na nás obrátilo vedení radnice v Lipsku, které 
zprostředkovalo kontakt s klubem filatelistů v Lipsku. Po úvodních kontaktech jsme 
domluvili s předsedou klubu Dr. Harry Päzzoldem první setkání delegace klubu na 
našem nastávajícím veletržním setkání. Zde upřesníme případnou další vzájemnou 
spolupráci. 
  
9) KF a výchova mladých filatelist ů 
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 5 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.  
Péčí členů OKM SČF a současně našeho klubu (Jana Hermana, Jaromíra Hviždě, 
RNDr.Zdeňka Okáče a Ing. Punčocháře) proběhla v r.2013 vrcholná akce mládežnické 
filatelie  - národní  kolo 40. ročníku Filatelistické olympiády mládeže. Konalo se 7.-
8.června 2013 ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně, Čichnova 
ulice v Komíně. Akce byla finančně zabezpečena z dotace od města Brna a příspěvkem 
z komise mládeže SČF.   
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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 uloženo 59 dílčích úkolů, přidělených konkrétním členům,  
které byly sledovány až k jejich splnění.  Výbor pracoval ve zvoleném složení: 
 
Členové výboru: 
Jiří Dostál  
Jan Herman 
Jaromír Hvižď- tajemník 
Jiří Kloubec – vedoucí kolování 
Ing.Ladislav Klusáček, CSc. - zapisovatel 
JUDr.Pavel Matoušek 
Ing.František Němeček 
Ing.Zdeněk Nevosád, CSc. - místopředseda 
RNDr.Zdeněk Okáč - předseda 
Ing.Jaroslav Punčochář - místopředseda 
Ing.Alois Rafaj 
Ing.Vladimír Švehla, Ph.D. – hospodář, knihovník 
Ing.Bohdan Zicha - místopředseda 
 
Náhradníci: Ronald Baru,  Ing. Milan Ošmera,  Ing. Pavel Švehla  
Pokladní: Helena Hanáčková 
Revizní komise: Stanislav Bořil, Ctibor Mihola, Ivo Rotter 
 
Hospodář klubu Ing. Vladimír Švehla provedl spolu s inventarizační komisi (Jiří Dostál, 
Jaromír Hvižď a  Mgr. Valentýn Schiebl) 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).    
 
Klub prostřednictvím pana Ing. Františka Němečka ve spolupráci s Janem Hermanem a 
Jiřím Kloubcem  zabezpečoval aktualizaci klubové vývěsky na Brně na Poštovské ulici. 
Pan Ing. František Němeček stále vede a doplňuje kroniku klubu, která bývá k dispozici i 
na propagačních výstavkách.  
 
Pan Jiří Kloubec každý čtvrtek obsluhuje klubovní kolování, kde umožňuje členům 
výměnu jejich přebytků. Jeho nezaměnitelná role je potom při organizování tradičních 
veletržních setkání, které se letos bude konat už po deváté.  
 
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. 
 
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.  
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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. Takovéto 
zastoupení ve vrcholných orgánech nemá žádný další klub filatelistů v republice.  
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 2013 jsem pracoval jako tajemník jury na výstavě v Jihlavě. 
V tomto volebním období byl JUDr. Matoušek pověřen VV SČF vedením komise, která 
připraví nové stanovy  SČF a provede transformaci dokumentů svazu do souladu s 
novým občanským zákoníkem.   
 
12) Záměry činnosti na rok 2014 
- 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, 
- uzavřít spolupráci s klubem filatelistů v Lipsku, 
- snažit se o zabezpečení výstavky „Historie piva a pivovarnictví“ s Pegasem s.r.o., 
- 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. 
 
 
U S N E S E N Í  valné hromady  K F 06-22 Alfonse M uchy  dne 17.2.2014 
 
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 a Jiřího Dostála, 
- zprávu o činnosti KF za rok 2013 přednesenou RNDr.Zdeňkem Okáčem, 
- zprávu o hospodaření za rok 2013 přednesenou paní Helenou Hanáčkovou, 
- plán a zaměření další činnosti klubu filatelistů A.M. v roce 2014 včetně finančního 
plánu, 
- udělení čestného členství pánům Jaromíru Hvižďovi a Ing. Ladislavu 
Klusáčkovi,CSc., 
- návrh na změnu stanov SČF. 
 
 
2. B e r e   n a   v ě d o m í  
- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2013 přednesenou Ivo 
Rottrem, 
- informaci o průběhu výstavky „Krása motocyklů“. 
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3. U k l á d á  
- 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 2014“, 
- pokračovat ve spolupráci s družebním klubem filatelistů v St.Pöltenu a navázat 
písemnou spolupráci s klubem filatelistů v Lipsku, 
- výboru předat schválená návrh na změny stanov předsednictvu SČF.    
   
Schválení:    souhlasilo – 24 členů    za návrhovou komisi 
  nesouhlasilo –  0 členů          JUDr.Pavel Matoušek v.r. 
  zdrželo se hlasování – 0 členů 
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Připravované výstavy  

HUNFILA 2014, filatelistická výstava s mezinárodnou účastí,  I. stupně (národní) v 
Debrecíně (Maďarsko), 25. - 27. 04. 2014  

• SVITAVY 2014, dvojvýstava - 3. a 2. stupně - 25.-28.září 2014 
(přihlášky do 30.4.2014 ) 

• Salon Planete - Timbres, Paříž, 14. - 22.6.2014      
• Philakorea 2014, Seoul, 7. - 12. srpna 2014    
• SPM EXPO 2014, Saint Pierre at Miquelen     
• MALAYSIA 2014, Kuala Lumpur, 1. - 6. prosince 2014      
• PLZEŇ 2015, "Celostátní filatelistická výstava PLZEŇ 2015 s mezinárodní účastí".  

(1. st., s mezin. účastí)     
• CHOMUTOV 2015, VI. mezinárodní filatelistická výstava Euroregio Egrensis 

Chomutov 2015 
• London 2015, 13. - 16.5.2015, nár. komisař Vít Vaníček 
• 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 27. 3. 2014 

 
1. 4. – 21. 4. 2014, Příležitostné razítko, pošta 358 01 Kraslice -  u p říležitosti oslav 
velikono čních svátk ů, text „Velikonoční pošta, Kraslice“ s vyobrazeným kohoutem a 
kraslicí. 
Autor razítka: Pavel Sivko 
 
1. 4. – 30. 6. 2014, CN Apost, pošta 541 01 Trutnov  1 – u příležitosti 260. výro čí 
založení pošty v Trutnov ě, text „Trutnov1 Pošta 260r.“ 
 
4. 4. – 18. 4. 2014, CN Apost, pošta 432 02 Kada ň 2 – u příležitosti 111. výro čí 
zprovozn ění dráhy Kada ň – Vilémov , text „Kadaň2 Dráhy 111 let“. 
 
16. 4. 2014, R nálepka, od 16. 4. 2014 do spot řebování, pošta 541 01 Trutnov 1 – v 
počtu 480 ks, u p říležitosti 260. výro čí založení pošty v Trutnov ě a 85. výro čí KF 
Trutnov , text „85. výročí založení KF; 260 let poštovního provozu v Trutnově – 1754“ s 
vyobrazením znaku města Trutnova. 
 
16. 4. – 18. 4. 2014, Příležitostné razítko, pošta 541 01 Trutnov 1 - u p říležitosti 260. 
výro čí založení pošty v Trutnov ě a 85. výro čí KF Trutnov , text „85 LET KLUBU 
FILATELISTŮ; 260 LET POŠTY V TRUTNOVĚ“ s vyobrazeným Trutnovským drakem. 
Příležitostná poštovní přepážka bude umístěna ve Staré radnici, na Krakonošově 
náměstí ve dnech (změna) 16. 4. až 18. 4. 2014 v čase od 09:00 do 17:00.  Autoři 
razítka: Pavel Janata a Miloš Trýzna 
 
25. 4. 2014, Příležitostné razítko, pošta 582 22 P řibyslav – u p říležitosti výro čí 150 
let od založení českého dobrovolného hasi čstva , text „150 LET ČESKÉHO 
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DOBROVOLNÉHO HASIČSTVA“ s vyobrazeným sv. Floriánem, patronem hasičů. 
Příležitostná poštovní přepážka bude umístěna na Zámku, Husova ul. 300, v čase od 
09:00 do 15:00 h. Autor razítka: Josef Nitra 
 
30. 8. 2014, Příležitostné razítko, pošta 582 22 P řibyslav – u p říležitosti výro čí 150 
let od založení českého dobrovolného hasi čstva , text „150 LET ČESKÉHO 
DOBROVOLNÉHO HASIČSTVA“ s vyobrazeným sv. Floriánem, patronem hasičů. Autor 
razítka: Josef Nitra 

 

Výpůjční řád Klubu filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 v Brně.  
Aktualizovaný v lednu t.r. 

Půjčování po předložení průkazky klubu nebo průkazu totožnosti 
Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 15 dnů 
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců  

Výpůjční doba  Středa 10 – 15 hod.; Čtvrtek 14 - 15 hod.  
Poplatky:  

• Členové klubu KF 06-22  
Katalogy – 1 kus 10Kč/den 
Katalogy – prohlídka v klubovně 5Kč/hod.  
Knihy – zdarma  
• Ostatní  
Katalogy – 1 kus 20Kč/den  
Katalogy – prohlídka v klubovně 10Kč/hod.  
Knihy – za měsíc 10Kč za kus  

Upomínky  – po překročení výpůjční doby bude zaslána  
• I. Upomínka e-mailem 50Kč  
• I. upomínka – poplatek 100 Kč  
• Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 200Kč  

Povinnosti vyp ůjčovatele   
• Pečovat o vypůjčené svazky  
• Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku  
• Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem  
• Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.  

Platnost od 1. února 2014  
 

Vlaková pošta Praha – Brno 2014 
U příležitosti konání cyklu výstav Velká válka 1914 - 2014, kterého se aktivně zúčastní i 
Poštovní muzeum výstavou „Pošta za Velké války...“,  Česká pošta nabídne možnost 
přepravy zásilek Vlakovou poštou. Dne 27. 6. 2014 vyjede z Prahy (nádraží bude ještě 
upřesněno) historický vlak s připojeným salonním vozem následníka trůnu Františka 
Ferdinanda d´Este (typové označení salonního vozu Aza 1-0086).  Tato mimořádná jízda 
bude provázena možností přepravy poštovních zásilek Vlakovou poštou.  
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Česká pošta připravila na 30. dubna 2014 novou příležitostnou dopisnici (autor J. Bouda) 
s natištěnou písmenovou známkou „A“.  
 Předem připravené obyčejné zásilky lze zaslat předem v obálce - nejpozději do 
20. června 2014 - na adresu: Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1. Zásilky 
je možné předat do téhož dne i osobně na stejné adrese.  
 K přepravě touto Vlakovou poštou je možné zaslat dopisnice k tomuto účelu 
vydané, jiné nezapsané zásilky, ve vlastních obálkách apod. v základním váhovém 
stupni a standardní velikosti obyčejného psaní v tuzemsku, odpovídajícímu nominální 
písmenové hodnotě „A“. Po dofrankování podle platného ceníku lze zásilky určené pro 
přepravu Vlakovou poštou adresovat i do zahraničí, ale rovněž jenom v základním 
váhovém stupni a standardní velikosti obyčejného psaní. Nesprávně vyfrankované 
zásilky a doporučené zásilky nebudou k přepravě Vlakovou poštou přijaty. 
 Všechny převzaté zásilky Vlakové pošty budou mít jednotné podací denní razítko 
pošty podle místa odjezdu (bude včas upřesněno) a připouštěcí gumové razítko (kašet) 
Vlakové pošty 2014. Po dopravení zásilek do cílové stanice v Brně budou 28. 6. 2014 
příchozí zásilky opatřeny razítkem Brno 2 a doručeny adresátům. 

Motocyklová pošta Vyšší Brod – Praha 2014 

U příležitosti konání výstavy „Pošta jednou stopou“ (ve dnech 21. 6. – 14. 9. 2014) v 
Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě nabídne Česká pošta dne 5. září 2014 možnost 
přepravy zásilek Motocyklovou poštou.   
 Česká pošta připravila na 11. června 2014 novou příležitostnou dopisnici (autor. V. 
Zapadlík) s natištěnou písmenovou známkou „A“. 
Filatelisté si budou moci připravit své obyčejné zásilky předem a zaslat je v obálce 
nejpozději do 31. srpna 2014 na adresu:  Poštovní muzeum, Klášter 136, 382 73 Vyšší 
Brod. Zásilky je možné předat do téhož dne i osobně na stejné adrese.  

K přepravě touto Motocyklovou poštou je možné zaslat dopisnice k tomuto účelu vydané, 
jiné nezapsané zásilky, ve vlastních obálkách apod. v základním váhovém stupni a 
standardní velikosti obyčejného psaní v tuzemsku, odpovídajícímu nominální písmenové 
hodnotě „A“. Po dofrankování podle platného ceníku lze zásilky určené pro přepravu 
Vlakovou poštou adresovat i do zahraničí, ale rovněž jenom v základním váhovém stupni 
a standardní velikosti obyčejného psaní. Nesprávně vyfrankované zásilky a doporučené 
zásilky nebudou k přepravě Motocyklovou poštou přijaty. 

Všechny převzaté zásilky Motocyklové pošty budou mít jednotné podací denní razítko s 
obrazovým námětem Vyšší Brod 5. 9. 2014 a připouštěcí gumové razítko (kašet) 
Motocyklové pošty. Po dopravení zásilek do cílového místa na veletrhu Sběratel v Praze 
9 – Letňanech budou dne 5. 9. 2014 příchozí zásilky opatřeny razítkem pošty Praha 9 a 
doručeny adresátům. 

 

VYDÁNÍ PAMĚTNÍCH LISTŮ ZNÁMKOVÉ TVORBY (PLZ) 

PLZ  41.,  150 let českého dobrovolného hasi čstva 
Příležitostná známka, nom. 13,- Kč "150 let českého hasičstva" + příležitostné razítko 25. 4. 
2014, pošta Přibyslav, text "150 let českého dobrovolného hasičstva" 
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Datum vydání: 25. 4. 2014 
Pořadové číslo PLZ: 90 001 - ?  
Prodejní cena: 30,- Kč 
 
PLZ 42., Ji ří Bouda - 80. výro čí narození  
Výplatní známka, nom. 50,- Kč "Městská architektura - Opava" + Příležitostné razítko "Známková 
tvorba, Praha 1", 5. 5. 2014 
Datum vydání: 25. 4. 2014 
Pořadové číslo PLZ: 90 001 - ?  
Prodejní cena: 30,- Kč 

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 

 

         Dva snímky z udílení  
         klubových vyznamenání. 
         Jaromír Hvižď a Ing. Ladislav 
         Klusáček   
      

 

 

 

 
 

 


