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Važení přátelé,
to, co bylo v minulém Zpravodaji připravováno, se nám do dneška
naplnilo. Proběhlo veletržní setkání, bylo připomenuto 20. výročí
spolupráce mezi našim klubem a BSV St. Pölten a uskutečnila se
výstava Rozmanitosti Jiřin v Lysicích. Poslední uvedenou akcí jsme
přešli z období letního odpočinku do období podzimní aktivity.
Díky dobré spolupráci s manažerem ČP.s.p., panem Bc. Tomášem
Křepelou vyšla řada materiálů k obohacení vašich sbírek a propagaci
filatelie i našeho klubu.
Tyto veřejně propagační akce zajišťovali prakticky všichni členové
výboru. Ti ovšem v současné době pokračují i s ostatními činnostmi,
jako jsou výměnné schůzky, klubové aukce, zajištování financí,
kolování, novinková služba, vedení kroniky, informace členů a další.
Přejme si, aby se nám dařilo.

Veletržní setkání 2016
Uskutečnilo se 8. dubna t.r.. Místo bylo tradiční – pavilon A3 brněnského výstaviště. Na
základě zkušeností z posledních let bylo letos jen jednodenní, což si pochvalovala i řada
prodejců. I tak byl nával hlavně v pátek dopoledne, zatímco po třetí hodině odpolední už
byla „komorní“ atmosféra.
Více fotografií na internetových stránkách klubu (www.filabrno.net/kfam.htm).
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20 let spolupráce mez KF A. Muchy a BSV St. Pölten
Přestože výročí připadá až na konec roku, z naší strany jsme oslavy zahájili už na jaře.
Právě při veletržním setkání (VS) proběhlo setkání k této příležitosti. Delegace obou
klubů byly pozvány na pracovní oběd náměstkem primátora města Brna M. Holanem. Při
této příležitosti ho seznámily s historií naší spolupráce i záměry do budoucnosti.
Na výstavišti bylo výročí prezentováno čtyřrámovou výstavkou o historii spolupráce od r.
1996 do současnosti.
Jak si mohli návštěvníci VS vyzkoušet, byla v sále instalována příl. poštovní přepážka ČP
s.p., kde byly k mání mj. TL známek s přítiskem na kupónu, příležitostné razítko, Rnálepka a pamětní list k výročí spolupráce.
Navíc zde bylo mimořádně zřízeno mobilní pracoviště APOST opět s příl. textem.
Pamětní listy (vydáno 250ks) byly ještě v září k zakoupení v bývalém PostMerkuru pod
Měnínskou branou a na známky s kupóny (300TL) je třeba se zeptat tamtéž.
Také v září, na výstavě v Lysicích, bylo na výstavních rámech připomenuto naše
partnerství s rakouskými filatelisty. Zahájení výstavy se zúčastnil také předseda BSV St.
Pölten pan Ostr. Mgr. Helmut Kogler (t.č. také předseda rakouského svazu filatelistů)
s manželkou.

Výstava Rozmanitosti jiřin na st. zámku v Lysicích
Státní zámek Lysice pořádá již šest let koncem léta výstavy jiřin. Jak nás informovala
kastelánka zámku Bc. Martina Rudolfová, vždy to bylo s doprovodnou prezentací dalšího
oboru. Díky kontaktům manažera české pošty pana Bc. Tomáše Křepely byl letos přizván
náš klub, aby prezentoval filatelii.
Neprodejné

Kopírování a další šíření povoleno

Klubový zpravodaj pro členy KF A. Muchy v Brně

1922 – 2016

-4–

Výstava jiřin měla pevný termín 2. až 4. září s případným prodloužením podle stavu
květin. Doprovodná výstava známek se konala od 2. do 6. září.
Květiny byly aranžovány přímo v zámecké expozici a byly doplněny velkými
reprodukcemi poštovních známek se zámky a hrady nebo květinami. Procházeli okolo
nich všichni návštěvníci zámku a vypadaly nádherně, jak je vidět na fotografiích. Přímo
v expozici byla také část filatelistických exponátů věnovaných květinám a hradům a
zámkům. Byly umístěny pod skly na stolech v rozsahu cca 100listů. Samostatná
filatelistická výstavka na klasických rámech byla v sále u zámecké pokladny. Zde byly
exponáty na téma kosmos, motorová vozidla, ptáci, madony zajímavosti čs. známkové
tvorby a další. Protože je výstava zahrnuta klubem i do oslav 20. výročí naší spolupráce
s BSV St. Pölten, byl zde i exponát k tomuto výročí. Celkový rozsah této části výstavy
byl 24 výstavních ploch.
Česká pošta s.p. vydala k akci zámku s přítiskem na kupónu a příležitostné razítko (Brno
1). Brněnská pošta vydala také pamětní list k výstavě v počtu 100ks. Všechny materiály
byly k dispozici na ppp v Lysicích, která byla zřízena 2. a 3. září na zámku. V dalších
dnech byly k dispozici na poště Brno 1. Tím vznikla zajímavost, že v místě pošty Lysice
působila ppp pošty Brno 1.
Vlastní zahájení výstavy se konalo 2. září v 11.00hod., jak jsme publikovali v týdnu před
výstavu na internetu. Při zahájení hovořila kastelánka zámku Bc Martina Rudolfová,
předseda klubu RNDr. Zdeněk Okáč, manažer brněnských pošt Bc Tomáš Křepela a
předseda BSV St. Pölten p. Ostr. Mgr. Helmut Kogler. Jako host byl přítomen i ředitel
pobočkové sitě ČP s.p. na Jižní Moravě Ing. Jaroslav Navrátil.
Po vlastním zahájení následovala prohlídka expozic a výstavy a přípitek na zdar výstavy.
Jak konstatovali účastníci zahájení, výstava květin a známek byla působivá a zajímavá.
Můžeme jen doufat, že se líbila i návštěvníkům.
Více fotografií na internetových stránkách klubu (www.filabrno.net/kfam.htm).
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Filatelistické akce pořádané klubem v r. 2016
Propagační výstavka:
Ve stadiu záměru je další propagační akce našeho klubu. Spolu s pracovníky Botanické
zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně připravujeme výstavku
v prostorách botanické zahrady. Řada z vás čtenářů si vzpomene na výstavku „Příroda
na známkách“ z roku 2008. Jednalo by se o obdobnou akci v obdobném termínu – únor
2017.
Výměnné schůzky, burzy a aukce:
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Klubové výměnné schůzky KF A. Muchy v r.2016:
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.

Aktuální výstavy
Připravované výstavy:
Jihlava 2017 - připravovaná dvojvýstava st. III (premiéra) a st. II (regionální)
Termín konání: 27.4. až 6.5.2016
Místo konání: Oblastní galerie Jihlava
Přihlášky je nutné podat do 21.12.2016.
Praga 2018 – PRAGA 2018 je specializovaná světová výstava poštovních známek s
patronátem FIP a s uznáním FEPA konaná u příležitosti oslav:
• 100. výročí vzniku Československé republiky
• 100. výročí vydaní první československé známky
• 100. výročí ukončení I. světové války
Termín konání: 15. – 18. 8.2018,
Místo konání: Kongresovém hotelu Clarion v Praze
Předpokládaný rozsah: 1500 výstavních rámů
Pořadatelem výstavy je Spolek Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018,
zapsaný
Výstava bude obsahovat následující výstavní třídy:
Nesoutěžní třídy:
• Čestný dvůr • Pozvané exponáty
Soutěžní třídy:
a) Tradiční filatelie : * Československo – národní třída , * Evropa , * Amerika , * Asie,
Oceánie a Afrika
b) Poštovní historie : - Československo – národní třída , - Evropa , - Amerika , - Asie,
Oceánie a Afrika
c) Filatelistická literatura
d) Otevřená třída
Uvedené soutěžní třídy budou obsahovat i odpovídající exponáty Moderní filatelie a
jednorámové exponáty.
Podmínky účasti:
* vystavovatelé, kteří jsou členy národních federací / společností / svazů Mezinárodní
filatelistické federace FIP.
* Na výstavu v soutěžních třídách mohou být přijaty exponáty, s výjimkou třídy
filatelistické literatury a jedno rámových exponátů, které obdržely minimálně 75 bodů na
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výstavě národní.
* Jedno rámový exponát může být přijat, pokud obdržel minimálně 70 bodů na výstavě
národní.
Další výstavy – 2016 a 2017:
a) GMUNDEN 2016, Rakouská výstava I. stupně s mezinárodní účastí konaná 25. - 28.
8. 2016 v Gmundenu, Rakousko. www.bmsv-gmunden.at
b) TRAKOŠČAN 2016, Chorvatská národní mládežnická výstava s mezinárodní účastí
pořádaná s uznáním FEPA 8. -16. 10. 2016 v Trakoščanu, Chorvatsko.
c) PHILATAIPEI 2016, Světová filatelistická výstava s patronátem FIP, konaná 21. – 26.
10. 2016 v Taipei, Tajvan. Národní komisař SČF Lubor Kunc (lubor.kunc@seznam.cz).
d) CROATIA 2016, Chorvatská filatelistická výstava I. stupně s mezinárodní účastí
konaná v listopadu 2016 v Zadaru, Chorvatsko (termín bude upřesněn).
e) FINLANDIA 2017, Evropská filatelistická výstava s patronátem FEPA a uznáním FIP,
konaná 24. – 28. 5. 2017 v Tampere, Finsko. www.finlandia2017.fi Národní komisař SČF
Vít Vaníček (vit.vanicek@volny.cz).
f) BANDUNG 2017, Světová filatelistická výstava s patronátem FIP, konaná 3. – 7. 8.
2017 v Bandungu, Indonésie. Národní komisař SČF Jiří Černý (ikanek@email.cz).

Uskutečněné výstavy:
2.česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou 2016
Konala se 2. – 5. června v Domě kultury
Dvojvýstava 1. a 3. stupně.
Fotky i palmáre můžete najít na www.filabrno.net/aktuality2016.htm/
Za náš klub působil jako tajemník jury: dr. Z. Okáč a jako vystavovatelé
Ing. Jindřich Vomela - PZ, Ing. Jiří Škaloud – Z a J. Punčochář – VPZ
Eurospace 2016, Národní specializovaná filatelistická výstava s mezinárodní účastí,
Praha, 12.-17.4.2016
Informace i palmáre na internetu - http://eurospace2016.blogspot.cz/
Za náš klub půdobil v jury dr. Z. Okáč
Ještě poznámka k vystavování: v současné době je zaváděna nová výstavní třída FIP.
Jedná se o třídu „moderní filatelie“. Exponáty v této třídě budou tvořeny známkami a
materiály vydanými po r. 1945.
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Nové poštovné – od 1.5.2016
Česká pošta zvýšila od 1. května 2016 základní poštovní sazby. Podrobně jsou uvedeny
v poštovních podmínkách na internetu české pošty. Na stránkách www.filabrno.net je ke
stažení stručný výtah se základními tuzemskými i zahraničními sazbami.
I když už platí od května, tak vzhledem k tomu, jak se sazby sazby mění, uvádím aspoň
základní:

Vyšly Filatelistické motivy 2015
Jako již každoročně vyšla pěčí české námětové společnosti SČF publikace Filatelistické
motivy 2015. Textovou i obrazovou formou jsou v ní námětové zpracovány prakticky
všechny materiály z loňského roku.
Informace a objednávky: David Schiller, Muglinovská 29, 702 00 Ostrava 2.

Mobilní výstava k 165-ti letům zřízení vlakové přepravy na
trati Vídeň – Brno – Praha a 60-ti letům letadlové pošty u nás
Spojená akce Muzea vlakové pošty, České pošty a
Poštovního muzea.
27.5. byly na 1. ( poštovní koleji) u prvního nástupiště
brněnského hlavního nádraží (za poštou Brno 2) přistaveny
dva poštovní vagóny. Jeden vůz muzejní, v barvách
Československé pošty a s plnou výbavou pro práci vlakové
pošty. Ten slouží jako expozice vlakové pošty. Druhý v
barvách České pošty byl již uzpůsoben pro úhrnnou
přepravu bez zpracování zásilek za jízdy. V něm byla
příležitostná pošt. přepážka České pošty s razítkem k výročí vlakové pošty a kašetem k
60-ti letům letadlové pošty.
Mimo to zde byla výstavka poštovních pytlů, expozice k začátkům vlakové pošty a
výstavka k 60-ti letům letadlové pošty u nás.
Druhý den ráno – přesně v 8.02hod. Odjel mimořádný poštovní expres směr Pardubice a
Praha.
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Připravovaná příležitostná razítka a nálepky ČP a.s.
Aktualizováno 26. 8. 2016
15. 10. 2015 – 15. 10. 2016, Příležitostné razítko, pošta 610 00 Brno 10 – k příležitosti výstavy
Pivovarnictví na známkách, text: Pivovarnictví na známkách, Pivovar Pegas s vyobrazeným znakem města
Brna a okřídleným koněm. Autoři razítka: Ing. Jaroslav Punčochář a Bc. Tomáš Křepela.
21. 3. – 31. 12. 2016, CN APOST, pošta 568 02 Svitavy 2 - k příležitosti 760 let města Svitavy, text: Svitavy
2 760r.města.
*7. 9. – 18. 9. 2016, CN APOST, pošta 586 01 Jihlava 1 - k příležitosti vydání poštovních známek (aršíku)
Ochrana přírody: Zoologické zahrady I., text: Jihlava 1 ZOO.
12. 9. – 16. 9. 2016, CN APOST, pošta 763 16 Fryšták - k příležitosti 660 let od první písemné zmínky o
Fryštáku, text: Fryšták 1356 – 2016.
12. 9. 2016, R nálepka, od 12. 9. 2016 do spotřebování, pošta 763 16 Fryšták - v počtu 480 kusů,
k příležitosti 660 let od první písemné zmínky o Fryštáku, text: 660 let od první písemné zmínky o
Fryštáku 1356 – 2016 a s vyobrazenou pečetí Fryštáku.
14. 9. 2016, R nálepka, od 14. 9. 2016 do spotřebování, pošta 160 00 Praha 6 – v počtu 480 kusů,
k příležitosti 130. výročí narození Jana Masaryka, text: Jan Masaryk, 130. výročí narození 1886 – 14. 9. –
2016.
14. 9. – 25. 9. 2016, CN APOST, pošta 160 00 Praha 6 – k příležitosti 130. výročí narození Jana Masaryka,
text: Praha 6 JM 130.
15. 9. 2016, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výročí 80. narozenin významného
rytce Miloše Ondráčka, text: Miloš Ondráček Artifex Cælator Splendidus, 80, Praha 1, v obrazu razítka je
text umístěný v rámečku, rydlo s číslovkou 80 a okolo lipové lístky. Autorka razítka: Marina Richterová.
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16. 9. 2016, Příležitostné razítko, pošta 544 01 Dvůr Králové nad Labem – k příležitosti křtu aršíku
Zoologické zahrady I., text: Dvůr Králové Křest aršíku ZOO, v obrazu razítka je Okapi. Razítko bude
používáno na příležitostné poštovní přepážce v Galerii Zdeňka Buriana, Štefánikova 1029, Dvůr Králové
nad Labem, od 09:30 do 16:30 hod. Autor razítka: manželé Knotkovi.
16. 9. 2016, R nálepka, od 16. 9. 2016 do spotřebování, pošta 544 01 Dvůr Králové nad Labem - v počtu
720 kusů, k příležitosti křtu aršíku Zoologické zahrady, text: Dvůr Králové nad Labem, Křest aršíku ZOO,
70 let Zoo a logem zoologické zahrady Dvůr Králové.
22. 9. - 30. 9. 2016, CN APOST, pošta 742 21 Kopřivnice – k příležitosti 80. výročí zahájení výroby
automobilu Tatra T 87, text: Kopřivnice 80 r. T87.
22. 9. 2016, R nálepka, od 22. 9. 2016 do spotřebování, pošta 742 21 Kopřivnice - v počtu 480 kusů,
k příležitosti 80. výročí zahájení výroby automobilu Tatra T 87, text: 80. výročí zahájení výroby
automobilu T 87 v Tatře v Kopřivnici.
24. 9. 2016, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výstavy v Poštovním muzeu Praha
významného rytce Miloše Ondráčka, text: Poštovní muzeum, Praha 1, Umění na známce, Miloš
Ondráček, v obrazu razítka je šnek. 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: Miloš Ondráček.
26. 9. – 1. 10. 2016, CN APOST, pošta 397 01 Písek 1 – k příležitosti 15. výročí založení Sdružení přátel
Putimi, text: Písek 1 15r.SPPutimi.
26. 9. 2016, R nálepka, od 26. 9. 2016 do spotřebování, pošta 397 01 Písek 1 – v počtu 480 kusů,
k příležitosti 15. výročí založení Sdružení přátel Putimi, text: 15 let Sdružení přátel Putimi a
s vyobrazeným znakem sdružení.
26. 9. – 1. 10. 2016, CN APOST, pošta 397 04 Písek 4 – k příležitosti 15. výročí založení Sdružení přátel
Putimi, text: Písek 4 15r.SPPutimi.
26. 9. 2016, R nálepka, od 26. 9. 2016 do spotřebování, pošta 397 04 Písek 4 – v počtu 480 kusů,
k příležitosti 15. výročí založení Sdružení přátel Putimi, text: 15 let Sdružení přátel Putimi a
s vyobrazeným znakem sdružení.
26. 9. – 1. 10. 2016, CN APOST, pošta 397 05 Písek 5 – k příležitosti 15. výročí založení Sdružení přátel
Putimi, text: Písek 5 15r.SPPutimi.
26. 9. 2016, R nálepka, od 26. 9. 2016 do spotřebování, pošta 397 05 Písek 5 – v počtu 480 kusů,
k příležitosti 15. výročí založení Sdružení přátel Putimi, text: 15 let Sdružení přátel Putimi a
s vyobrazeným znakem sdružení.
*29. 9. 2016, R nálepka, od 29. 9. 2016 do spotřebování, pošta 561 01 Hnátnice – v počtu 480 kusů,
k příležitosti výročí založení pošty v Hnátnicích, text: 130 let pošty Hnátnice 1886 – 2016.
30. 9. 2016, Příležitostné razítko, pošta 514 01 Jilemnice – k příležitosti výstavy Pavla Sivka, text: Pavel
Sivko, Jilemnice, v obrazu razítka jsou dvě jablka a v nich holé stromy. Razítko bude používáno na
příležitostné přepážce v Krkonošském muzeu v Jilemnici od 09:00 do 16:45 hod. Autor razítka: Pavel
Sivko.
30. 9. 2016, R nálepka, od 30. 9. 2016 do spotřebování pošta 514 01 Jilemnice – v počtu 720 kusů,
k příležitosti výstavy Pavla Sivka, text: Jilemnice – Výstava Pavla Sivka – Cesty grafiky 30. 9. 2016-30. 10.
2016 a obrázkem se zmenšeninou razítka používaného ke stejné příležitosti.
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*5. 10. – 5. 11. 2016, CN APOST, pošta 517 61 Rokytnice v Orlických horách - k příležitosti 110 let od
založení místní dráhy Doudleby nad Orlicí, text: Rokytnice vO.h110DVR.
*5. 10. 2016, R nálepka, od 5. 10. 2016 do spotřebování, pošta 517 61 Rokytnice v Orlických horách v počtu 480 kusů, k příležitosti 110 let od založení místní dráhy Doudleby nad Orlicí, text: 110 let místní
dráhy Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách a obrázkem parní lokomotivy.
*6. 10. – 16. 10. 2016, CN APOST, pošta 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - k příležitosti 70. výročí založení
skautské mohyly na Ivančeně, text: Frýdlant n.O. SMI 70.
*6. 10. 2016, R nálepka, od 6. 10. 2016 do spotřebování, pošta 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - v počtu
480 kusů, k příležitosti 70. výročí založení skautské mohyly na Ivančeně, text: 70. výročí založení skautské
mohyly na Ivančeně, s vyobrazenou skautskou lilií.
8. 10. 2016, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1, k příležitosti výstavy v Poštovním muzeu Praha 1
„Staré mapy Čech - výstava ze sbírky Regionálního muzea v Českém Krumlově“, text: Staré mapy Čech,
Praha 1, v obrazu razítka je mapa Čech, lev, kružítko a rydlo. Razítko bude používáno na příležitostné
poštovní přepážce v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1 v čase od 09:00 do 15:00 h. Autorka
razítka: Lenka Kohoutková.
*12. 10. – 24. 10. 2016, CN APOST, pošta 537 01 Chrudim 1 – k příležitosti křtu známky Železné hory CHKO, text: Chrudim1 KřestZnámky.
*12. 10. 2016, R nálepka, od 12. 10. 2016 do spotřebování, pošta 537 01 Chrudim 1 – v počtu 960 kusů,
k příležitosti křtu známky Železné hory - CHKO, text: Křest známky 21. 10. 2016 Chráněná krajinná oblast
Železné hory.
*1. 11. 2016, R nálepka, od 1. 11. 2016 do spotřebování, pošta 370 04 České Budějovice 4 – v počtu 480
kusů, k příležitosti založení sboru profesionálních hasičů v Českých Budějovicích, text: 150 let
profesionálních hasičů v Českých Budějovicích (1866 – 2016).
*11. 11. – 30. 11. 2016, CN APOST, pošta 252 68 Lidice – k příležitosti 700 let obce Makotřasy, text: Lidice
Makotřasy700r.
*11. 11. 2016, R nálepka, od 11. 11. 2016 do spotřebování, pošta 252 68 Lidice – v počtu 480 kusů,
k příležitosti 700 let obce Makotřasy, text: 700 let obce Makotřasy 1316 – 2016.
*11. 11. 2016, R nálepka, od 11. 11. 2016 do spotřebování, pošta 273 43 Buštěhrad – v počtu 480 kusů,
k příležitosti 700 let obce Zájezd, text: 700 let obce Zájezd 1316 – 2016.
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Materiály k výstavě Rozmanitosti jiřin v Lysicích
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